
Brúsenie má veľa stránok.
Na každú z nich sme mysleli.

Excentrické brúsky ETS EC 125 a ETS EC 150
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Robustné, spoľahlivé, so službou 
SERVICE all-inclusive.
Bezkefkový motor EC-TEC a kvalitné 
komponenty garantujú dlhú životnosť 
a jedinečný balík SERVICE all-inclusive 
navyše ochranu pred nákladmi na 
opravy v trvaní 36 mesiacov.

Nová kompaktná trieda ETS EC. Kompaktná 
a stvorená rovno do ruky.

Pre výrazne neunavujúce brúsenie nad hlavou 
a priamejší kontakt pri citlivom brúsení hrán, 
líšt alebo krycích prvkov. S vhodnou ergonó-
miou pre rôzne, ale vždy optimálne možnosti 
uchopenia a individuálne veľkosti taniera  
125 mm a 150 mm.

Zásluhu na tom má celková koncepcia zalo-
žená na troch výrazných pilieroch. Malej  
konštrukčnej výške len 120 mm. Výkonnom, 
kompaktnom motore EC-TEC. A v neposled-
nom rade na premyslenej geometrii telesa 
s vyváženým ťažiskom.

S výsledkom, ktorý umožňuje kompaktnosť, 
no nezrieka sa výkonu. A vďaka ktorému sú 
ETS EC 125 a ETS EC 150 ideálnymi jedno-
ručnými brúskami pre perfektné povrchy.

Ako ETS EC 125/3 a ETS EC 150/3 s 3 mm 
zdvihom na jemný a veľmi jemný výbrus alebo 
alternatívne ako ETS EC 150/5 s 5 mm zdvi-
hom na obrusovanie a brúsenie medzi lako-
vaním.

Kompaktné. Trieda.
Nová ETS EC 125 a ETS EC 150.
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Zlepšuje výsledok brúsenia, pretože nič nevymieľa.
Novo vyvinutá pre optimálnu ochranu povrchov a výrazne 
lepšiu manipuláciu. Ochranný obal zo 100 % nylónu oplášťuje 
saciu hadicu a umožňuje jej šetrné kĺzanie po povrchoch 
a hranách. Zároveň sa integrovaný plug it kábel chráni pred 
poškodením.
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Kĺzať namiesto zadrhávať sa. Šetriť namiesto škriabať.
Opláštenie sacej hadice – novo vyvinuté pre optimálnu 
ochranu povrchov a výrazne lepšiu manipuláciu.

Menej rýh, menej dorábania, menšie nebezpečen-
stvo poranenia: Novo vyvinutá tanierová brzda.

Znížená prašnosť. Pokojnejší chod: Brúsne ta-
niere založené na princípe JETSTREAM sa 
v kombinácii s príslušnou tvrdosťou taniera po-
starajú o perfektné prispôsobenie.

Zapínanie/vypínanie používateľom – nie náhodne: 
Ideálne umiestnený tlačidlový spínač zabraňuje 
nekontrolovateľnému zapnutiu a vypnutiu.
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Zabudli ste odsávanie? Zabudnite na to!
Pracujte nezabudnuteľne zdravo. Jedinečné rozpoznávanie odsávania 
na brúskach ETS EC. V aktivovanom stave sa automaticky postará,  
aby sa náradie spustilo len vtedy, keď je pripojená sacia hadica.  
Voliteľne zapínateľné a vypínateľné ako integrovaná súčasť všetkých 
modelov ETS EC.

Rozdiel medzi vnímaním a pociťovaním.
Nový „Vibration Control System“ učí motor myslieť. S aktívnou reguláciou 
otáčok, ktorá pri príliš vysokých vibráciách automaticky zníži výkon.  
Výsledok: Pokojnejší chod a výrazne lepšia citlivosť pri brúsení s citeľne  
nižšími vibráciami.

Dobre výsledky pri zaistení bezpečnosti
Chráni nielen obrobok, ale aj používateľa. Tanierová brzda 
s osadením z odolného spekaného karbidu zabráni nekon-
trolovaným vysokým otáčkam brúsneho taniera pri voľno-
behu a umožňuje priloženie k obrobku bez vzniku rýh 
a rýchle zloženie z obrobku.

Zvonku kompaktná. Zvnútra premyslená.

Zapnite a vyskúšajte brúsenie
SERVICE all-inclusive vám dáva istotu, že ste na správnej ceste. 
Ak by nová brúska ETS EC napriek očakávaniu nespĺňala vaše 
nároky, jednoducho ju vrátite. So zárukou vrátenia peňazí počas 
celých 15 dní.
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Tak ako pri každom výrobku Festool, aj za brúskou ETS EC je skrytá požiadavka 
premyslieť celú úlohu od A po Z. Preto je k nej pre optimalizáciu vašej práce 
k dispozícii vhodné príslušenstvo a presne prispôsobený spotrebný materiál. 
A keďže pracovať profesionálne znamená aj pracovať efektívne, pre ETS EC je 
k dispozícii vhodný Systainer na prenášanie a univerzálne použiteľný mobilný 
vysávač pre zdravú prácu bez prachu.

Vzniká tak systém perfektne šitý na mieru danému použitiu – v znamení myš-
lienky stále ešte o kúsok prácu zdokonaliť.

Nová kompaktná trieda – ETS EC: 
Garantuje komfortnú prácu bez 
ohrozenia zdravia a vysokú kvalitu 
povrchov.

Brúsny tanier:
Pre optimálne pokojný chod  
pri otáčkach do 11 000 min-1. 
S tromi stupňami tvrdosti na 
každé použitie ten správny 
brúsny tanier. A s princípom 
JETSTREAM pre výkonné 
odsávanie.

Sacia hadica s ochranným obalom 
a integrovaným plug it káblom: 
Pre optimálnu ochranu plôch 
a hrán, kontinuálny postup pri prá-
ci a špičkovú organizáciu práce. 

Brúsenie so systémom.
Je lepšie, keď do seba všetko zapadá.

Jednoducho bezpečná a pevne spojená s každým náradím 
Festool: služba SERVICE all-inclusive
Každé náradie, ktoré opustí našu firmu, sa k vám dostane 
s bezplatným balíkom „all-inclusive“ plným atraktívnych ser-
visných služieb. Jednoducho zaregistrujte náradie do 30 dní od 
kúpy online na: www.festool.sk/service
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Medzipodložka:
Perfektná pre zakrivené dielce: 
tlmiaci prvok medzi brúsny kotúč 
a brúsny tanier.

Brúsivo Festool:
Optimálne dimenzované pre 
náradie, taniere a odsávanie. 
Individuálne na každé použitie, 
na hrubé i jemné brúsenie. 
S dlhou životnosťou, vysokým 
úberom a priľnavým povrchom 
StickFix sa dá vymeniť rovnako 
rýchlo ako ľahko.

Organizačný systém: Kontajnery 
SYSTAINER chránia a starajú sa 
o poriadok. Kombinovateľné na-
vzájom a s mobilnými vysávačmi 
ušetria polovicu cesty a na zákaz-
níka urobia dobrý dojem.

Mobilné vysávače: Silný výkon pre čistý 
vzduch a čisté pracovisko. Dostupné 
v troch rôznych veľkostiach a pre všetky 
triedy prachu.
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Či už rýchly úber alebo jemný výbrus, veľké plochy, zaoblenia alebo rohy: 
Festool má na každú úlohu perfektný brúsny systém.

22 brúsok – jeden cieľ:  
perfektný povrch.

O rýchlej a komfortnej ceste k záverečnej úprave presvedčia  
excentrické brúsky s pokojným chodom, perfektnou ergonómiou 
a plynulou reguláciou otáčok. Teraz novinka: kompaktná trieda 
ETS EC na pohodlné brúsenie jednou rukou.

Excentrické brúsky ETS
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Excentrická brúska ROTEX s redukčnou prevodovkou
Séria ROTEX: legendárne všestranná s funkciou 3 v 1 na hrubé 
brúsenie, jemné brúsenie a leštenie. A ako ROTEX RO 90 DX 
s doplnkovou trojuholníkovou brúsnou doskou pre vysoký úber 
až do rohov.

Skutoční klasici nestarnú, len sa zlepšujú: efektívna 
a všestranná na hrubé i jemné brúsenie, veľké plochy 
i úzke hrany.

Vibračná brúska RUTSCHER

Úzke rohy, malé plochy, hrany, profily – ťažko prístupné miesta. 
Žiaden problém pre tieto robustné špeciálne brúsky Festool.

Špeciálne brúsky

Pre vysoký úber pri nízkej námahe: ideálna na hrubé vrstvy 
laku, farby alebo hrdze.

Rotačná brúska

Na precízne a rýchle hrubé i jemné brúsenie dreva, paralelne 
s kresbou dreva, bez viditeľných krúžkov po brúsení, a teda 
bez potreby dodatočných úprav.

Pásová brúska
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Technické údaje ETS EC 150/3

Príkon 400 W

Otáčky excentrického pohybu 6.000 – 10.000 min-1

Zdvih 3 mm

Vymeniteľný brúsny tanier Ø 150 mm

Ø prípojky na odsávanie prachu 27 mm

Hmotnosť 1,2 kg 

Konštrukčná výška (vrátane taniera) 116 mm

Technické údaje ETS EC 125/3

Príkon 400 W

Otáčky excentrického pohybu 6.000 – 10.000 min-1

Zdvih 3 mm

Vymeniteľný brúsny tanier Ø 125 mm

Ø prípojky na odsávanie prachu 27 mm

Hmotnosť 1,2 kg 

Konštrukčná výška (vrátane taniera) 120 mm

Obsah dodávky ETS EC 150/3 Obj. číslo

ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW 
(supermäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, 
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC, sacia hadica 
D27/22x3,5 m AS-GQ v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

571940

ETS EC 150/3 EQ-GQ
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
SW (supermäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 
RN-F/4, v kartóne, sacia hadica D27/22x3,5 m AS-GQ 
v kartóne.

571941

ETS EC 150/3 EQ-Plus
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW 
(supermäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, 
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

571870

ETS EC 150/3 EQ
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW 
(supermäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, 
v kartóne.

571871

Obsah dodávky príslušenstva ETS EC 125/3 Obj. číslo

Brúsny tanier ETS EC 125
ST-STF 125/8-M8-J SW
ST-STF 125/8-M8-J W-HT
ST-STF 125/8-M8-J H

492288
492286
492284

Medzipodložka ETS EC 125
IP-STF D120/8-J 492271

Obsah dodávky príslušenstva ETS EC 150 Obj. číslo

Brúsny tanier ETS EC 150
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-SW
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT

498986
498987
498988

Medzipodložka ETS EC 150
IP-STF D 150/17 MJ-S2x
IP-STF D 150/17 MJ

499257
496647

Technické údaje | Obsah dodávky | Príslušenstvo

Obsah dodávky ETS EC 125/3 Obj. číslo

ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ
Brúsny tanier StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, v kontajneri 
SYSTAINER SYS 2 T-LOC, sacia hadica D27/22x3,5 m AS-GQ 
v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

574641

ETS EC 125/3 EQ-GQ 
Brúsny tanier Stickfix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, montážny 
nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, v kartóne, sacia hadica 
D27/22x3,5 m AS-GQ v kartóne.

574642

ETS EC 125/3 EQ-Plus
Brúsny tanier StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4,  
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

571894

ETS EC 125/3 EQ
Brúsny tanier StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, v kartóne.

571895
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Technické údaje ETS EC 150/5

Príkon 400 W

Otáčky excentrického pohybu 6.000 – 10.000 min-1

Zdvih 5 mm

Vymeniteľný brúsny tanier Ø 150 mm

Ø prípojky na odsávanie prachu 27 mm

Hmotnosť 1,2 kg 

Konštrukčná výška (vrátane taniera) 113 mm

Obsah dodávky ETS EC 150/5 Obj. číslo

ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-
HT (HT mäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, 
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC, sacia hadica D27/22x3,5 
m AS-GQ v kontajneri SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

571951

ETS EC 150/5 EQ-GQ
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
W-HT (HT mäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 
RN-F/4, v kartóne, sacia hadica D27/22x3,5 m AS-GQ 
v kartóne.

571952

ETS EC 150/5 EQ-Plus
Brúsny tanier StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-
HT (HT mäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, 
v kontajneri SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

571882

ETS EC 150/5 EQ
Brúsny tanier FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (HT 
mäkký), montážny nástroj, plug it kábel H05 RN-F/4, v kartóne.

571883

Rozsah dodávky príslušenstva Obj. číslo

Sacia hadica s ochranným obalom a plug it kábel
D27/22x3,5 m AS-GQ, dĺžka: 3,5 m
D27/22x10 m AS-GQ, extra dlhá: 10 m

500269
500281

Kábel plug it
Plug it kábel (kábel náhradného prvku) H05 RN-F/4
Plug it kábel (kábel náhradného prvku) H05 RN-F/10

489421
500636

Ďalšie príslušenstvo
Brúsivo, mobilné vysávače a kontajnery SYSTAINER na www.festool.sk

„ Už pred kúpou svojho náradia 

som vedel, že dostanem 

nielen perfektné stroje, ale 

aj vynikajúci servis. Bol som maximálne 

spokojný s vybavením mojej požiadavky.“

Mirco Steffke, Berlín

JEDNODUCHO 
BEZPEčNE
Pevne spätá s každým náradím: 
služba  SERVICE all-inclusive*  

36-mesačná ochrana pred nákladmi na opravy

36-mesačná ochrana proti krádeži

15-dňová kúpa bez rizika

10-ročná dostupnosť náhradných dielov

*  Zaregistrujte si službu SERVICE all-inclusive pre náradie Festool do 30 dní od jeho kúpy 
a akceptujte servisné podmienky. Viac informácií o podmienkach servisu a o obmedzeniach 
získate na stránke www.festool.sk/service.
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SERVIS all-inclusive: 36-mesačná záruka ochrany 
pred nákladmi aj na opotrebovateľné súčiastky, 
ochrana proti krádeži a mnoho iného. Viac informácií 
nájdete na stránkach www.festool.sk/service

Odber starého náradia, recyklácia, redukovanie 
odpadu. Pre čisté životné prostredie.  
Viac informácií na stránkach www.festool.sk

Hodnoty vibrácií a emisií nájdete v návodoch na obsluhu na  
www.festool.com/vibration

Zmeny a omyly sú vyhradené. Všetky vyobrazenia sú nezáväzné. 
Vytvorené pre Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 09/2015

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ – 470 37 Česká Lípa 
Telefón: +421 903 575 887
 +421 903 575 885
Servis: +420 481 645 465, 467
Telefax: +420 481 645 163
E-mail:  festool.info@festool.com 

servis@festool.com

EAN will be changed later


