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Perfektion er vores tradition
Vi har i over 90 år haft en stor lidenskab for førsteklasses el-værktøj. Denne passion deler vi med vores brugere og fans: Vores maskiner letter 
håndværkerens arbejde – og bringer dem hurtigere frem til et perfekt resultat. Vi tænker altid i system – og meget vigtigt: Vi gennemtænker alt ned 
til mindste detalje. Vores innovationskraft kommer til udtryk gennem mere end 350 patenter, mere end 80 priser for vores produkter og virksomhed 
og ikke mindst gennem: vores tilfredse kunder.

Typisk Festool
Robust, kraftfuld og effektiv - det er kvaliteter, der skal kendetegne en Festool-maskine. Derfor har håndværkere og forhandlere tillid til at Festools 

produkter er pålidelige og holdbare.
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751047 Støvsuger CTM Midi
• Ideel til brug på farten takket være kompakte dimensioner, lav vægt og 

robust chassis

• Touchbetjening til intuitiv styring af støvsugeren

• Bluetooth®-funktion til automatisk start af støvsugeren, når der 
arbejdes med akku-værktøj

• Klasse M

751072 Støvsuger CTM 26 E
• Slangedepot

• Antistatisk funktion forebygger opladning af statisk elektricitet

• Kompakt, højtydende turbine sikrer en konstant høj sugeeffekt

• Klasse M

751078 Girafsliber Planex LHS 2 225 EQI-Plus
• Excentrisk slibebevægelse

• Indbygget LED-lys

• Justerbar sugeeffekt aflaster og skåner arme og ryg

751080 Excentersliber Ø125 Akku I-Plus
• Akku Excentersliber

• 2 x batteri BP 18 Li 3,1 ERGO-I

• Mobil og bekvem: uden ledning

751081 Rystepudser 80x130mm Akku I-Plus
• Akku rystepudser

• 2 x batteri BaP 18 Li 3,1 ERGO-I

• Mobil og bekvem: uden ledning

751082 Deltasliber Akku I-Plus
• Akku deltasliber

• 2x batteri BP 18 Li 3,1 ERGO-I

• Mobil og bekvem: uden lednining

Ved registrering via MyFestool indgår 3 års gratis all-inclusive garanti ”Fri 
reparationsservice i 3 år og erstatning ved tyveri” se mere på 
www.festool.dk/service
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