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Ukierunkowanie na korzyści 
dla użytkownika.

Innowacyjność rozwiązań.

Z systemem.

Doskonałe narzędzia dla swoich klientów może 
konstruować tylko ten, kto zna ich pracę i jej spe-
cyfikę. Dlatego wszystkie urządzenia powstające  
w Festool są najpierw skrupulatnie testowane  
i sprawdzane w praktyce. Rezultat: najwyższa 
jakość aż po najmniejszą śrubkę, ergonomiczny 
kształt, doskonały osprzęt oraz szerokie kompe-
tencje w zakresie doradztwa.

Dobre narzędzie musi doskonale leżeć w dłoni. 
Dlatego firma Festool przykłada najwyższą wagę 
do optymalnej ergonomii swoich narzędzi, ale 
także do opracowywania praktycznych rozwiązań 
systemowych oraz innowacyjnych technologii. 
 Służą one efektywnej pracy, a także bezpieczeń-
stwu i ochronie zdrowia użytkowników.

O rzeczywistej wartości maszyn decyduje najczę-
ściej ich osprzęt. Dlatego w firmie Festool wszyst-
ko jest do siebie idealnie dopasowane – poczynając 
od urządzenia poprzez bogate wyposażenie, po 
efektywne odsysanie. Nasze rozwiązania systemo-
we gwarantują sprawną i czystą pracę. To właśnie 
nazywamy systemem.

Narzędzia spełniające najwyższe 
 wymagania

 Singapur

Alucobond (Far East) Pte Ltd  
300 Beach Road 
The Concourse #20–02 
Singapore 199555 
Tel. 0065 65 01 11 60 
Fax 0065 65 01 11 65 
info.ap＠alucobond.com  
www.alucobond.com.sg 

 Słowacja

TTS Slovakia s.r.o. 
Jánosíkova 1 
01001 Žilina 
Tel. 00421 04 15 62 64 69 
Fax 00421 04 15 62 47 91 
festool＠festool.sk

 Słowenia

MAJO D.O.O. 
Goričica pri Ihanu 2 
1230 Domžale 
Tel. 00386-17 248 216 
Fax 00386-17 241 107 
majo.doo＠siol.net 
www.majo.si

 Hiszpania

TTS Tooltechnic Systems, S.L.U. 
Paseo de la Zona Franca 69–73 
08038 Barcelona 
Tel. 0034 93 26 43 030 
Fax 0034 93 26 43 031 
info-es＠tooltechnicsystems.com 
www.festool.es

 Republika Południowej Afryki

TSS Tools Systems Solutions (Pty) Ltd.  
Unit 10, Jan Smuts Park, 
Jones Road, Jet Park 1459 
P.O. Box 275  
Isando 1600 
Tel. 0027 11 39 07 200 
Fax 0027 11 39 07 215 
sales＠tsstools.co.za 
www.festool.co.za

 Korea Południowa

URO Corporation 
52–20 Ogum-dong, Songpa-Gu 
138–857 Seoul 
Tel. 0082 24 03 80 11 
Fax 0082 24 48 95 11 
shin＠uro.kr 
www.uro.kr

 Syria

I.T.C. Itcan Tool Center 
Trade P.O. Box: 12521 
Damascus 
Tel. 00963 11 62 22 077 
Fax 00963 11 62 29 21 91 
info＠itcan.bz 
www.itcan.bz

 Sri Lanka

Hafele India Pvt. Ltd. 
Sri Lanka Branch 
885 ETHUL KOTTE ROAD 
ETHUL KOTTE 
JAYAWARDENAPURA 
SRI LANKA 
Pin code -10100 
Tel. 0094 11 7537 700 
Fax 0094 11 7537 701 
hector.perera＠hafeleindia.com 

 Tajwan 

Bestor Trading Corp. 
No.12, Chung-Yang Lane 
Kuang-Fu Village Shetou 
Hsiang Chang-Hua Hsien 
Tel. 00886 48 72 66 97 
Fax 00886 48 72 52 09 
bestor.steven＠msa.hinet.net 
www.bestor.com.tw

 Tajlandia

Häfele (Thailand) Ltd. 
57 Soi Sukhumvit 64 
Bangjak Prakhanong 
10260 Bangkok 
Tel. 0066 27 41 71 71 
Fax 0066 27 41 72 72 
festool＠hafele.co.th 
www.hafele.com/th/en

 Republika Czeska

Tooltechnic Systems CZ s.r.o. 
Chelčického 1932 
CZ-470 01 Česká Lípa 
Tel. 00420 48 16 45 161 
Fax 00420 48 16 45 163 
festool＠festool.cz 
www.festool.cz

 Turcja

Elmas Makine Ic ve Dis Tic. Ldt. Sti. 
Yenimahalle, Aksu Cad. Peugeot Berke 
34142 Bakırköy – İstanbul 
Tel. 0090 212 571 52 01 
Fax 0090 212 572 75 85 
info＠festooltr.com 
www.festool.com

 Ukraina

UAB TTS Tooltechnic Systems 
Ašigalio 6 
LT-49142 Kaunas 
Tel. 00370 37 32 13 16 
Fax 00370 37 32 38 48 
info-lt＠tts-festool.com 
www.festool.ua

 Węgry

Tooltechnic System Kft. 
Gyömrői út 150. V-3 épület 
1103 Budapest 
Tel. 0036 12 97 13 50 
Fax 0036 12 97 13 59 
info＠tooltechnicsystems.hu 
www.festool.hu

 Urugwaj

Luganer S.A. 
Democracia 2090 
Montevideo 11800 
Tel. 00598 24 01 76 08 
Fax 00598 24 01 76 08 
centrodeventas＠luganer.com.uy 
www.luganer.com.uy

 USA

Tooltechnic Systems, LLC 
400 N. Enterprise Blvd 
Lebanon, IN 46052 
Tel. 001 88 83 37 86 00 
Fax 001 76 54 83 09 03 
sales＠festoolusa.com 
www.festoolusa.com

  Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

Ligno General Trading LLC 
D31, Alserkal Avenue 
191509 Dubai 
Tel. 00971 43 47 08 73 
Fax 00971 43 41 20 95 
info＠ligno.net 
www.ligno.net

 Wietnam

Festool GmbH 
Wertstrasse 20 
DE-73240 Wendlingen a.N. 
Tel. 0066 27 44 64 28 
Fax 0066 27 44 64 29 
tnl＠tts-festool.com 
www.festool.com

 Białoruś

UAB TTS Tooltechnic Systems 
Ašigalio 6 
LT-49142 Kaunas 
Tel. 00370 37 32 13 16 
Fax 00370 37 32 38 48 
info-lt＠tts-festool.com 
www.festool.by

 Cypr

K and S Industrial Supplies Ltd. 
P.O. Box 27147 
1642 – Nicosia 
Tel. 00357 22 67 46 64 
Fax 00357 22 67 22 40 
seraphim＠cytanet.com.cy 
www.festool.com

Festool jest na całym świecie w domu

Wyróżniające cechy produktów
Cechy, jakimi charakteryzują się poszczególne narzędzia i urządzenia 
Festool, rozpoznają Państwo na podstawie przyporządkowanych im 
symboli. Oto ich kompletny wykaz wraz z objaśnieniami!

Funkcja antystatyczna

Elektronika

Wyrzynarka z precyzyjnym 
 prowadzeniem brzeszczota

PoliStick

Stopa szlifierska MPE

EC-TEC

Zabezpieczenie 
 przeciwodpryskowe

System prowadzący

plug-it

Sytem wyważenia 
 antywibracyjnego VibrationsStop

Turboodsysanie

Laser wyświetlający dwie linie

Litowo-jonowe

AUTOCLEAN

Elektronika MMC

Spir-O-Cut

StickFix

Zasada Jetstream

Zasada MULTI-JETSTREAM

Szybki hamulec

FastFix

Odsysanie pyłu

System IAS 2

Wpust w blacie stołu

Odłączanie momentu obrotowego

FlowDetect

Odkurzacze i narzędzia w wersji 
antystatycznej zabezpieczone są 
przed gromadzeniem się ładunków 
elektrostatycznych w czasie pracy.

Regulacja prędkości obrotowej, 
 która jest dostosowywana odpo-
wiednio do materiału.

Odporne na ścieranie szczęki pro-
wadzą tarczę pilarską bezpośrednio 
przez miejsce cięcia. Zapewnia to 
dokładne wyniki pracy.

System szybkiego mocowania fil-
ców, gąbek lub futerka jagnięcego –  
zapewnia większą opłacalność.

Stopy oraz talerze szlifierskie  
z materiału odpornego na ściera-
nie, zapewniającego długi okres 
użytkowania.

Koncepcja napędu EC-TEC firmy 
 Festool oznacza uzyskiwanie 
 niezwykłej siły przy najmniejszym  
z możliwych zużyciu energii.

Opatentowane zabezp.przeciwod-
pryskowe zapewnia krawędzie bez 
wyrw z obu stron cięcia.

Opatentowany system prowadzący 
zapewnia niezawodne i bezpieczne 
prowadzenie narzędzi do cięcia  
i frezowania.

Odłączalny, wymienny przewód zasi-
lający z zamkiem zabezpieczającym 
dla szybkiego przezbrajania.

Opatentowany system wyważenia 
antywibracyjnego VS, który zapew-
nia optymalną, spokojną, a tym 
samym korzystną dla zdrowia pracę 
narzędzia w czasie szlifowania.

System turboodsysania zapewnia 
czyste, wolne od pyłu powietrze 
oraz dobrą widoczność obrabianego 
przedmiotu w czasie pracy.

Dwie linie laserowe umożliwiające 
łatwe i precyzyjne przykładanie na 
„rysę“ z prawej lub z lewej strony.

Wyposażenie w wysokowydajne 
akumulatory litowo-jonowe.

Automatyczne czyszczenie filtra 
głównego AUTOCLEAN z bezstop-
niową regulacją okresów czysz-
czenia

Nowoczesny układ elektroniczny 
„Multi Material Control“ z regulowa-
ną i stałą prędkością obrotową oraz 
kontrolą temperatury, umożliwiają-
cy pracę dopasowaną do materiału.

Jednoostrzowa głowica nożowa, której 
korzyściami są: eliminacja konieczności 
nastawiania okręgu skrawania po wymia-
nie noża, skrawanie ruchem koszącym 
oraz najwyższa jakość powierzchni.

Szybkie zamykanie w celu zamo-
cowania materiału ściernego – bez 
klejenia i zaciskania – zapewnia 
większą opłacalność ekonomiczną.

Mniejsze zapylenie, temperatura 
i zatykanie – to efekty systemu 
9-otworowego. Do 30 % dłuższe 
czasy eksploatacji.

Szlifowanie z wbudowanym 
 transportem pyłu. Dzięki opa-
tentowanej zasadzie działania 
MULTI-JETSTREAM.

System ten zapewnia bezpieczeń-
stwo pracy przy struganiu, cięciu  
i frezowaniu.

System ułatwiający wymianę 
narzędzi przy frezowaniu, cięciu, 
struganiu, szlifowaniu, wierceniu  
i wkręcaniu

Seryjne przyłącze (27/36/ 50 mm) 
systemu odsysania pyłu zapewnia 
ochronę człowieka i środowiska.

System IAS łączy 3 funkcje w jednym 
wężu: doprowadzanie sprężonego 
powietrza, odprowadzanie powietrza 
zużytego oraz odsysanie pyłu.

Wpust w stole pilarskim służy do 
pewnego mocowania ściskami dźwi-
gniowymi obrabianych elementów, 
jak również jako zabezpieczenie 
przed ich przesuwaniem.

Inteligentna technika zapewnia 
optymalny moment obrotowy do 
wkręcania w przypadku każdego 
materiału.

Czujnik kontroli przepływu powie-
trza uruchamia sygnał ostrzegawczy 
w razie spadku prędkości przepływu 
poniżej 20 m/sek. Służy ochronie 
zdrowia.



01

02

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

Wiercenie i wkręcanie | 11

Wyrzynarki | 29

Ręczne pilarki tarczowe | 45

Pilarki półstacjonarne | 61

Praca półstacjonarna | 81

Frezarki | 97

System do wykonywania połączeń DOMINO | 149

Strugi | 159

Szlifierki | 171

Szlifierki pneumatyczne | 237

Uszlachetnianie powierzchni | 251

Mieszarki, renowacja | 269

Organizacja miejsca pracy |

Odsysanie | 281

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port |

Systemy prowadzące | 313

321

337

350Serwis |



Lepsze rozwiązanie

… do pracy z drewnem

… do prac malarskich

… dla branży motoryzacyjnej

Niezależnie od przedmiotu obróbki oraz zadań realizowanych za pomocą narzędzia 
Festool jedno jest pewne – cel osiągany jest szybciej, łatwiej i przyjemniej. Dlaczego? 
Ponieważ od dziesięcioleci koncentrujemy się na obróbce drewna, pracach ma-
larskich, jak również przemyśle motoryzacyjnym i kierujemy się przy tym głównie 
wymaganiami profesjonalistów. Tak opracowujemy urządzenia i rozwiązania syste-
mowe spełniające najwyższe wymagania!

Cięcie, frezowanie, czy wiercenie w drewnie to prace, które ze względu na specyfikę 
materiału wymagają ogromnej precyzji. Narzędzia Festool zapewniają osiąganie naj-
lepszych wyników. Z tego względu warto zaufać profesjonalistom z doświadczeniem 
liczonym w dziesiątkach lat odnośnie sprawdzonej jakości urządzeń. Praktyczne 
wyposażenie umożliwia wszechstronne wykorzystywanie narzędzi Festool do różnych 
prac. Dodatkowo dzięki odkurzaczom mobilnym otoczenie pozostaje wolne od pyłu,  
a przez to czyste i bezpieczne.

Ten kto ceni najwyższą jakość powierzchni drewna, metalu, materiałów mineralnych 
i innych, doceni również szeroki wybór szlifierek i polerek marki Festool. Wraz  
z dopasowanym wyposażeniem systemowym, materiałami ściernymi i rozwiązaniami 
szczegółowymi każde pojedyncze urządzenie zapewnia wyższą opłacalność, wydaj-
ność pracy oraz jakość obróbki. Przygotowując doskonałe podłoże można uniknąć 
uciążliwej obróbki dodatkowej, a tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze.

Począwszy od przygotowania powierzchni aż po polerowanie – Festool w zakresie 
obróbki powierzchni w branży Automotive jest najbardziej innowacyjnym przedsię-
biorstwem na rynku. Nasi klienci wiedzą o tym i cenią sobie dostępność w jednym 
miejscu pełnej oferty narzędzi, materiałów ściernych i polerskich a także usług 
serwisowych. Urządzenia są przy tym pomyślane w taki sposób, aby umożliwiały 
elastyczne i wydajne doposażenie. Jest to korzystne zarówno dla małych przedsię-
biorców jak i dużych zakładów produkcji przemysłowej. Jeśli zaś chodzi o zadania 
specjalne, również w tym przypadku znajdziemy odpowiednie rozwiązania.



Lepiej pracować z systemem
Drodzy Klienci, drodzy Czytelnicy,

oto nowy katalog Festool na rok 2012/2013. Z doświadczenia lat ubiegłych wiemy, że jedni korzystają  
z katalogu aby zapoznać się ogólnie z ofertą produktów Festool, inni natomiast szukają szczegółowych 
informacji o nowościach. Przy okazji poznawanie „świata Festool“ sprawia Klientom dużą przyjemność. 
Dla tych, którzy wolą korzystać z katalogu online, wszelkie informacje dostępne są również w Internecie.

W nowym katalogu znajdą Państwo szereg produktów, które wprowadziliśmy do oferty na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Serię wyrzynarek CARVEX, szlifierkę ROTEX RO 90 DX, praktyczne centrum robocze 
WCR, Systainery T-LOC oraz wiele innych. Jednak część tematów poruszanych w katalogu pozostaje 
niezmieniona z racji swojej wagi. Na przykład nasze zobowiązanie do najwyższej jakości i trwałości pro-
duktów. Wykorzystanie najnowszych technologii, gdzie przykładem może być koncepcja napędu EC-TEC, 
stosowana w nowych wyrzynarkach CARVEX. Jeśli chodzi o lokalizację zakładów, wszystko pozostaje rów-
nież tak, jak dotychczas: nasza fabryka w Neidlingen i centrala w Wendlingen, jako jasne zobowiązanie do 
produkcji „Made in Germany“. Jesteśmy zakorzenieni w tym regionie od dziesięcioleci. Tu mieszkają nasi 
pracownicy, którzy z pasją realizują wspólny cel: projektowanie i produkcja coraz doskonalszych narzędzi 
elektrycznych i pneumatycznych.

Jednak nie chodzi wyłącznie o narzędzia. W ofercie mamy także szeroką gamę wyposażenia oraz mate-
riałów eksploatacyjnych, które z każdej maszyny tworzą kompletny system, gdzie wszystko jest do siebie 
idealnie dopasowane pod względem technicznym. Mówimy „Lepiej pracować z systemem“, bo w ten spo-
sób mogą Państwo jeszcze bardziej efektywnie, ekonomicznie i z sukcesem wykonywać swoją pracę. Nie 
należy też zapominać o oferowanych przez Festool usługach, które na co dzień przynoszą wiele korzyści.

Jeśli udało się nam wzbudzić Państwa zainteresowanie, życzymy przyjemności podczas przeglądania 
nowego katalogu Festool na rok 2012/2013.

Z poważaniem

Dr. Sebastian Reschke
Dyrektor zarządzający Festool GmbH
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Konstruujemy maszyny. Dla ludzi.

Narzędzia elektryczne Festool aspirują do tego,  
aby perfekcyjnie sprostać każdemu zadaniu. Lecz co 
to znaczy „perfekcyjnie“? Czy chodzi o precyzję cię-
cia bez wyrw? O wysoki ścier lub też o szczególnie 
gładką powierzchnię szlifowania podczas obróbki 
powierzchni? Czy też o akumulatorową wiertarko-
wkrętarkę, która wyróżnia się niezwykłą rezerwą 
mocy? Z pewnością nie tylko. Przede wszystkim nie 
tylko wtedy, gdy za cel obierzemy sobie zaprojekto-
wanie każdego narzędzia jako części całościowego 
procesu roboczego. Oczywiście w takiej sytuacji 
duże znaczenie ma technika w każdym pojedynczym 
narzędziu. Zastosowana elektronika, optymalne 
przełożenie przekładni, zastosowanie wysokiej 
 jakości materiałów – konsekwentny zamiar wydoby-
cia tego, co najlepsze z każdego napędu.
Lecz nie mniej ważni są ludzie, dla których Festool 
tworzy. Ich oczekiwania w stosunku do narzędzia  
i wymagania najwyższego poziomu funkcjonalności. 
Oczekiwanie narzędzia, za pomocą którego można 
pracować długo i bez zmęczenia. Które jest lekkie,  

a pomimo to trwałe. Które jest dobrze wyposażone  
i dobrze leży w dłoni. I którego elementy obsługi 
działają intuicyjnie. W skrócie: narzędzia, po którym 
od razu widać, że praca przy jego użyciu, to praw-
dziwa przyjemność.
To oczekiwania, na które także w 2010 roku Festool 
dał odpowiedź. Na przykład dzięki szlifierce 4 w 1 
ROTEX RO 90 DX, nowej wyrzynarce CARVEX PS 400 
lub też superkompaktowej, akumulatorowej wier-
tarko-wkrętarce CXS. Produkty te stanowią wynik 
procesu projektowania, realizowanego przy stałej 
wymianie doświadczeń z rzemieślnikami. Dzięki 
wiedzy inżynierów z Festool oraz przy uwzględnieniu 
bardzo krytycznych a zarazem konstruktywnych 
ocen Klientów, przez swą doskonałą ergonomię  
i nowoczesną formę, narzędzia ponownie zostały 
docenione w światowych konkursach otrzymując  
m.in. prestiżową iF product design award. Kolejny 
rok funkcjonowania firmy to kolejny krok na drodze 
do perfekcji. 
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Myśleć, działać, przewidywać

Marka Festool powinna wciąż i od nowa zapewniać 
Klientom zadowolenie. Dzięki zrównoważonemu 
połączeniu tradycji i innowacji w koncepcji wyjątko-
wych narzędzi, zapewniających maksymalny komfort 
i precyzję pracy. Drogę do tego celu wytycza podsta-
wowa zasada: myśleć, działać, przewidywać. Przy-
kład EC-TEC: specjalnie zaprojektowana przez 
Festool koncepcja napędu zastępuje już w wielu 
narzędziach tradycyjny silnik ze szczotkami węglo-
wymi. W zależności od narzędzia i zastosowania 
każdy silnik można dopasować do indywidualnych 
potrzeb, a dodatkowo jest on wyposażony w inteli-
gentne układy elektroniczne. Wynik jest odczuwalny: 
większa moc i bardziej równomierny ruch obrotowy 
silnika, znacznie lepsze wykorzystanie energii przy 
30 % mniejszym zużyciu oraz niezawodność, która 
zapewnia niespotykanie długi okres żywotności.
„Przewidywać“ również w odniesieniu do aspektów 
związanych ze środowiskiem naturalnym. Począw-
szy od realizowanej stale koncepcji recyklingu  
i redukcji emisji CO2, aż po ideę, aby nie tylko usta-
wicznie ograniczać zużycie prądu, niezbędnego do 
produkcji, ale również wytwarzać elektryczność 

nowego typu. Zainstalowane w tym celu kolektory 
słoneczne na budynkach w Wendlingen i Neidlingen 
dostarczają od kwietnia 2010 r. nawet 293 000 kWh 
prądu – co wystarcza, aby zaopatrzyć w energię 
elektryczną 75 czteroosobowych gospodarstw 
domowych przez cały rok.

Jednakże obok ciągle wprowadzanych innowacji 
nasze zobowiązanie dotyczące jakości pozostaje  
od ponad 80 lat niezmienione: narzędzia Festool 
„Made in Germany“. Dotyczy to produktów, które są 
projektowane w Niemczech i produkowane w zakła-
dzie w Neidlingen przez ponad 300 pracowników, 
każdego dnia z najwyższą starannością. Fabryka 
Festool, w której produkcja odbywa się według  
najnowocześniejszych standardów, została wyróż-
niona za najlepszy system produkcyjny i monta- 
żowy, a w 2009 roku już po raz trzeci otrzymała  
tytuł „Fabryki roku“. Dlatego też zasada: myśleć, 
działać, przewidywać będzie przyświecać naszym 
działaniom również w przyszłości. Nie w wyścigu  
po najwyższą ilość watów. Lecz zawsze w dążeniu  
do efektywności.
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Przemyślany w szczegółach. Niezrównany w systemie.

Każde narzędzie Festool posiada samo w sobie wiele 
wartościowych detali. Na przykład układ elektro-
niczny MMC, który umożliwia dostosowanie prędko-
ści obrotowej dokładnie do materiału. System  
FastFix do łatwej i szybkiej wymiany narzędzi lub też 
uchwyt narzędziowy CENTROTEC, o 50 % mniejszy,  
o 80 % lżejszy, a przy tym zachowujący 10-krotnie 
większą dokładność ruchu obrotowego, niż typowy 
uchwyt wiertarski. Lub też zamontowany w wielu 
urządzeniach szybki hamulec, który przyczynia się 
znacznie do bezpieczeństwa podczas cięcia, struga-
nia i frezowania.
Lecz mimo to – nic nie jest tak dobre, aby nie mogło 
być jeszcze lepsze. Dlatego też Festool oferuje nie 
tylko przemyślane narzędzia, ale również wszystko 
to, co sprawia, że stają się one jeszcze wydajniejsze. 
Oczywiście zalicza się do tego również dokładnie 
dopasowane i dostosowane do narzędzi wyposażenie. 
Jak na przykład talerze szlifierskie, które dzięki swej 
doskonale płaskiej powierzchni poprawiają nie tylko 
efekt szlifowania, lecz także zapewniają spokojniej-
szy ruch obrotowy i wydłużają żywotność szlifierki. 
Aż po materiały ścierne, które w zestawieniu z opa-
tentowaną zasadą działania MULTI-JETSTREAM  

w widoczny i wymierny sposób ułatwiają pracę. 
Sprawa staje się jednakże jeszcze bardziej interesu-
jąca, gdy uwzględni się nadrzędną, wielofunkcyjną 
płaszczyznę pracy. Pierwszy krok uczyniono już za 
pomocą Systainerów, które w swej drugiej generacji 
wyposażone są w T-LOC, dzięki czemu łatwiej je 
zamykać, otwierać i łączyć. Po szybkim połączeniu 
Systainery służą jako system transportowy i dzięki 
specjalnym wkładkom zapewniają porządek oraz 
możliwość szybkiego dostępu do maszyn. Ręczne 
narzędzia elektryczne Festool można również wyko-
rzystywać do pracy stacjonarnej. System CMS za 
pomocą kilku ruchów ręki można przekształcić  
w stanowisko cięcia, frezowania lub szlifowania.  
Nie należy też zapominać o odkurzaczach mobil-
nych. Dzięki innowacyjnym uchwytom Sys-Dock 
można je łączyć z Systainerami. Z kolei połączenie 
odkurzacza z centrum roboczym WCR 1000 tworzy 
mobilne stanowisko pracy.

To tylko niektóre przykłady, obrazujące niewyczer-
pany potencjał systemu Festool. Systemu, który 
pozwala perfekcyjnie zorganizować każdy proces 
roboczy.




