
Szlifowanie ma wiele stron
Pomyśleliśmy o każdej z nich

Szlifierki mimośrodowe ETS EC 125 oraz ETS EC 150



2 

Trwały i niezawodny  
Bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz wysokiej  
jakości elementy gwarantują długi okres użytko-
wania. Dodatkowo jedyny w swoim rodzaju pakiet 
SERVICE all-inclusive na okres 36 miesięcy  
zapewnia dodatkową ochronę przed kosztami 
napraw.

Nowa, kompaktowa ETS EC. Niewielka i ide-
alnie dopasowana do ręki.

Dzięki swej konstrukcji nadaje się do szlifowa-
nia nad głową oraz do szlifowania z wyczuciem 
krawędzi, listew lub osłon. Z ergonomią dosto-
sowaną do różnych, ale zawsze optymalnych 
możliwości trzymania oraz z indywidualną 
wielkością talerzy 125 mm oraz 150 mm.

Wszystkie te zalety biorą się z całościowej 
koncepcji tego urządzenia, która bazuje na 
trzech zasadniczych podstawach. Niewielkiej 
wysokości konstrukcyjnej wynoszącej zaled-
wie 120 mm, wydajnym, kompaktowym silni-
ku EC-TEC oraz na przemyślanej geometrii 
obudowy z wyważonym środkiem ciężkości.

W rezultacie konstrukcja, która umożliwia 
zachowanie niewielkich wymiarów bez rezy-
gnacji z mocy sprawia, że modele ETS EC 125 
oraz ETS EC 150 to idealne szlifierki jedno-
ręczne, zapewniające perfekcyjnie wykoń-
czone powierzchnie.

W wersji ETS EC 125/3 oraz ETS EC 150/3  
z suwem szlifującym 3 mm do szlifowania  
dokładnego lub wykańczającego, lub też  
alternatywnie w wersji ETS EC 150/5 z su-
wem szlifującym 5 mm do oszlifowywania  
i szlifowania pomiędzy lakierowaniami.

Kompaktowa. Z klasą
Nowa ETS EC 125 i ETS EC 150
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Poprawia efekt szlifowania – bez zarysowań
Zaprojektowana na nowo dla zapewnienia optymalnej ochrony 
powierzchni i łatwiejszej obsługi. Osłona otaczająca wąż jest  
w 100 % z nylonu co sprawia, że łatwo i delikatnie przesuwa  
się po szlifowanej powierzchni i krawędziach chroniąc jedno-
cześnie przewód plug-it przed uszkodzeniami.
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Ślizganie się zamiast zaczepiania. Delikatność zamiast drapania.
Osłona węża ssącego – zaprojektowana na nowo dla zapewnienia optymalnej 
ochrony powierzchni i krawędzi, jak też znacznie łatwiejszej obsługi. 

Mniej wyżłobień, mniej dodatkowej pracy, 
mniejsze niebezpieczeństwo zranienia: 
zaprojektowany od podstaw hamulec talerza.

Zmniejszone wytwarzanie pyłu. Bardziej 
równomierna praca: talerze szlifierskie  
z zasadą działania JETSTREAM zapewniają  
w połączeniu z indywidualną twardością  
talerza doskonałe dopasowanie.

Sam decydujesz kiedy pracujesz a nie przypadek:  
idealnie umieszczony przycisk zapobiega
niekontrolowanemu włączaniu  i wyłączaniu.
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Zapomniałeś o odsysaniu? Nie przejmuj się!
Zdrowa praca bez zaprzątania sobie tym głowy. Jedyna w swoim rodzaju 
funkcja rozpoznawania odsysania w ETS EC. W stanie aktywnym dba o to, 
aby narzędzie uruchomiło się tylko wtedy, gdy wąż ssący jest podłączony. 
Opcjonalnie można ją włączać i wyłączać jako zintegrowany składnik we 
wszystkich modelach ETS EC.

Różnica między wyczuciem i odczuwaniem
Nowy układ „Vibration Control System” sprawia, że silnik „myśli”.  
Z aktywną regulacją prędkości obrotowej, która w przypadku zbyt  
dużych wibracji automatycznie ogranicza moc. Efekt: bardziej spokojna 
praca i znacznie lepsze wyczucie podczas szlifowania przy odczuwalnie 
mniejszych wibracjach.

Pewność dobrych wyników
Chroni nie tylko obrabiany przedmiot, lecz również użytkownika. 
Trwały, pokryty węglikiem spiekanym hamulec talerza zapobiega 
niekontrolowanemu rozpędzaniu się talerza szlifierskiego na 
biegu jałowym oraz umożliwia przykładanie bez wyżłobień oraz 
szybkie odkładanie narzędzia.

Na zewnątrz niewielka.  
Wewnątrz przemyślana

Włącz i wykonaj próbne szlifowanie
SERVICE all-inclusive daje pewność, że wszystko jest na dobrej 
drodze. Jeśli nowa szlifierka ETS EC nie spełni Państwa oczeki-
wań, można ją po prostu zwrócić. Z gwarancją zwrotu pieniędzy 
w ciągu pełnych 15 dni od zakupu.



76 

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Festool, również w ETS EC 
przemyślano każdą funkcję od A do Z. Dlatego też dostępne jest dostosowane 
do niej wyposażenie oraz dokładnie dopasowane materiały eksploatacyjne, 
umożliwiające optymalizację pracy. A ponieważ profesjonalna praca oznacza 
także efektywną pracę, do każdego modelu ETS EC oferujemy również dosto-
sowany Systainer do transportu. Ponadto do dyspozycji są odkurzacze mobilne 
uniwersalnego zastosowania, które dbają o czyste, wolne od pyłu powietrze  
i zdrową pracę.

Tak powstaje doskonale dopasowany do każdego stanowiska pracy SYSTEM, 
którego myślą przewodnią jest dążenie do jeszcze bardziej perfekcyjnej pracy.

Nowa klasa kompaktowa – 
ETS EC: zapewnia komfortową, 
niemęczącą pracę oraz wysoką 
jakość szlifowanej powierzchni.

Talerze szlifierskie:
zapewniają optymalną, równo-
mierną pracę przy prędkościach 
obrotowych do 11.000 min-1. 
Dzięki trzem stopniom twardości 
można dobrać optymalny talerz 
szlifierski do każdego zastoso-
wania. Z zasadą działania  
JETSTREAM, gwarantującą  
intensywne odsysanie.

Wąż ssący z osłoną i zintegrowanym 
przewodem plug-it: zapewnia 
optymalną ochronę powierzchni  
i krawędzi, stały postęp pracy  
i bardzo dobrą jej organizację. 

Szlifowanie w ramach jednego systemu
Bo lepiej, gdy wszystko do siebie pasuje

Bezpieczeństwo przypisane do każdego narzędzia Festool: 
SERVICE all-inclusive 
Każde narzędzie, które opuszcza naszą fabrykę, dociera  
do Państwa z bezpłatnym pakietem „all-inclusive”  
atrakcyjnych usług serwisowych. Wystarczy zarejestrować 
urządzenie online w ciągu 30 dni od zakupu na stronie: 
www.festool.pl/serwis



76 www.festool.pl

Przekładka:
nadaje się doskonale do 
wygiętych obrabianych 
powierzchni jako element 
amortyzujący pomiędzy 
talerzem szlifierskim oraz 
krążkiem ściernym.

Materiały ścierne Festool:
dopasowane do urządzeń, talerzy 
oraz odsysania. Indywidualnie  
dostosowane do każdego zastoso-
wania, szlifowania zgrubnego  
i dokładnego. O wysokiej żywotno-
ści, wydajności ścieru i z okładziną 
przyczepną StickFix, czyli równie 
szybkie jak i łatwe do wymiany.

System przechowywania: 
Systainery chronią i 
zapewniają porządek. 
Można je łączyć ze sobą 
oraz z odkurzaczami 
mobilnymi, oszczędzają 
konieczność chodzenia i 
sprawiają dobre wrażenie 
na Klientach.

Odkurzacze mobilne: duża moc zapewnia 
czyste powietrze i czyste stanowisko 
pracy. Dostępne w różnych wielkościach  
i we wszystkich kategoriach.
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Nieważne, czy chodzi o szybki ścier, dokładny efekt szlifowania, duże powierzchnie, 
zaokrąglenia czy narożniki: Festool ma perfekcyjny system szlifierski do wszystkich 
zastosowań.

22 narzędzia szlifierskie – jeden cel: 
perfekcyjna powierzchnia

W celu zapewnienia szybkiej, komfortowej drogi do wykończenia powierzchni,  
szlifierki mimośrodowe oferują spokojną pracę, doskonałą ergonomię i płynne  
dostosowanie prędkości obrotowej. Teraz nowość: kompaktowa klasa ETS EC do 
wygodnego szlifowania jedną ręką.

Szlifierka mimośrodowa ETS
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Przekładniowe szlifierki mimośrodowe ROTEX
Seria ROTEX: legendarnie wszechstronne, z funkcją 3-w-1 do 
szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania. A w wersji 
ROTEX RO 90 DX z dodatkową, trójkątną stopą szlifierską dla 
zapewnienia wysokiego ścieru również w narożnikach.

Klasyczne rozwiązania nie stają się starsze tylko lepsze: 
efektywne i wszechstronne do szlifowania zgrubnego  
i dokładnego, do dużych powierzchni lub wąskich krawędzi.

Szlifierki oscylacyjne

Wąskie narożniki, małe powierzchnie, krawędzie, profile –  
miejsca trudno dostępne. To żaden problem dla tych specjalnych 
szlifierek firmy Festool.

Szlifierki specjalne

Zapewnia intensywny ścier przy małym nakładzie siły: 
idealna do grubych warstw lakieru, farby lub rdzy.

Szlifierka rotacyjna

Do precyzyjnego i szybkiego szlifowania zgrubnego i dokładnego 
drewna, równolegle do układu słojów, bez kolistych wyżłobień,  
a tym samym bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy.

Szlifierka taśmowa
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Więcej informacji u naszego partnera handlowego lub na www.festool.pl/ets

Dane techniczne ETS EC 150/3

Pobór mocy 400 W

Ruchy mimośrodowe 6.000 – 10.000 min–1

Suw szlifujący 3 mm

Wymienny talerz szlifierski Ø 150 mm

Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Ciężar 1,2 kg 

Wysokość konstrukcyjna (z talerzem) 116 mm

Dane techniczne ETS EC 125/3

Pobór mocy 400 W

Ruchy mimośrodowe 6.000 – 10.000 min–1

Suw szlifujący 3 mm

Wymienny talerz szlifierski Ø 125 mm

Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Ciężar 1,2 kg 

Wysokość konstrukcyjna (z talerzem) 120 mm

Zakres dostawy ETS EC 150/3 Nr zam.

ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
SW (supermiękki), narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 
RN-F/4, w Systainerze SYS 2 T-LOC, wąż ssący D27/22x3,5 m 
AS-GQ w Systainerze SYS 3 T-LOC.

571940

ETS EC 150/3 EQ-GQ
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-
M8-SW (supermiękki), narzędzie do obsługi, przewód plug-it 
H05 RN-F/4, w kartonie, wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ  
w kartonie.

571941

ETS EC 150/3 EQ-Plus
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
SW (supermiękki), narzędzie do obsługi, przewód plug-it  
H05 RN-F/4, w Systainerze SYS 2 T-LOC.

571870

ETS EC 150/3 EQ
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
SW (supermiękki), narzędzie do obsługi, przewód plug-it  
H05 RN-F/4, w kartonie.

571871

Zakres dostawy Wyposażenie ETS EC 125/3 Nr zam.

Talerze szlifierskie 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

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

Zakres dostawy Wyposażenie ETS EC 150 Nr zam.

Talerze szlifierskie 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

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

499257
496647

Dane techniczne | Zakres dostawy | Wyposażenie

Zakres dostawy ETS EC 125/3 Nr zam.

ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ
Talerz szlifierski StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 RN-F/4, w 
Systainerze SYS 2 T-LOC, wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ  
w Systainerze SYS 3 T-LOC.

574641

ETS EC 125/3 EQ-GQ 
Talerz szlifierski Stickfix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 RN-F/4,  
w kartonie, wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ w kartonie.

574642

ETS EC 125/3 EQ-Plus
Talerz szlifierski StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 RN-F/4,  
w Systainerze SYS 2 T-LOC.

571894

ETS EC 125/3 EQ
Talerz szlifierski StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT,  
narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 RN-F/4,  
w kartonie.

571895
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Dane techniczne ETS EC 150/5

Pobór mocy 400 W

Ruchy mimośrodowe 6.000 – 10.000 min–1

Suw szlifujący 5 mm

Wymienny talerz szlifierski Ø 150 mm

Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm

Ciężar 1,2 kg 

Wysokość konstrukcyjna (z talerzem) 113 mm

Zakres dostawy ETS EC 150/5 Nr zam.

ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
W-HT (miękki HT), narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 
RN-F/4, w Systainerze SYS 2 T-LOC, wąż ssący D27/22x3,5 m 
AS-GQ w Systainerze SYS 3 T-LOC.

571951

ETS EC 150/5 EQ-GQ
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-
M8-W-HT (miękki HT), narzędzie do obsługi, przewód plug-it 
H05 RN-F/4, w kartonie, wąż ssący D27/22x3,5 m AS-GQ  
w kartonie.

571952

ETS EC 150/5 EQ-Plus
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
W-HT (miękki HT), narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 
RN-F/4, w Systainerze SYS 2 T-LOC.

571882

ETS EC 150/5 EQ
Talerz szlifierski StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-
W-HT (miękki HT), narzędzie do obsługi, przewód plug-it H05 
RN-F/4, w kartonie.

571883

Zakres dostawy Wyposażenie Nr zam.

Wąż ssący z osłoną i przewodem plug-it
D27/22x3,5 m AS-GQ, długość: 3,5 m
D27/22x10 m AS-GQ, bardzo długi: 10 m

500269
500281

Przewód plug it
Przewód plug it H05 RN-F/4
Kabel plug it H05 RN-F/10

489421
500636

Dalsze wyposażenie
Materiały ścierne, odkurzacze mobilne i Systainery na stronie 
www.festool.pl

„ Już przed zakupem urządzeń 

wiedziałem, że kupuję nie 

tylko idealne narzędzia, ale 

także doskonały serwis. Byłem bardzo 

zadowolony ze sposobu załatwienia mojej 

sprawy.”

Mirco Steffke, Berlin

PO PROSTU 
BEZPIECZNy
Połączony na stałe z każdym narzędziem 
Festool:  SERVICE all-inclusive* 

36-miesięczna ochrona przed kosztami napraw

36-miesięczna ochrona przed kradzieżą

15-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

10 lat dostępności części zamiennych

*  Zarejestruj online narzędzie firmy Festool w ciągu 30 dni od zakupu do usługi 
SERVICE all-inclusive i zaakceptuj warunki serwisowania. Więcej informacji na 
www.festool.pl/serwis.



Partner handlowy
Festool
ETS EC125

Obowiązuje od września 2015

Nr zamów. 65052 PL/pl

www.festool.pl

SERVICE all-inclusive: 36-miesięczna ochrona przed 
kosztami napraw obejmująca także części zamienne, 
ochrona przed kradzieżą i wiele innych usług. Więcej 
informacji na stronie internetowej www.festool.pl/serwis.

Zbieranie zużytego sprzętu, recykling, rozsądne  
gospodarowanie odpadami. Dla ochrony środowiska. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.festool.pl.

Wartości wibracji i emisji dostępne są w instrukcjach obsługi na stronie  
www.festool.pl/wibracja

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy drukarskie 
firma nie odpowiada. Wszystkie ilustracje mają charakter niewiążący.  
Wykonano dla Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 09/2015

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Polska

NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN
e-mail: info-pl@festool.com

EAN will be changed later




