
Slibning har mange sider.
Vi har tænkt på hver eneste.

Excentersliber ETS EC 150
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Allerede den første kontakt med den nye  
ETS EC 150 sender et klart udskab: Perfekt. 

Perfekt, når det gælder trættende slibearbejde 
over hovedhøjde. Perfekt, når det gælder den 
direkte kontakt ved fintfølende slibning af 
kanter, lister eller paneler. Og perfekt, på  
grund af en ergonomi med forskellige, men  
altid optimale grebsmuligheder.

Grundlaget for dette er et helhedskoncept,  
der er baseret på tre væsentlige punkter.  
En lav højde på kun 116 mm. 

En effektiv, kompakt kulfri EC-TEC motor.  
Og sidst, men ikke mindst en gennemtænkt 
konstruktion med afbalanceret tyngdepunkt.

Med et resultat, der muliggør kompakthed,  
men ikke giver afkald på styrke. Og som gør  
den nyeste ETS EC 150 til en ideel enhånds-
sliber til perfekte overflade.

Som ETS EC 150/3 med 3 mm slibebevægelse  
til finslibning eller alternativt som ETS EC 150/5 
med 5 mm slibebevægelse til grovslibning og 
mellemslibning ved lakering.

Hvordan pakker man udholdenhed, følelse og komfort ind i et slibeværktøj? 
Ganske enkelt, man fremstiller det direkte i hånden.

Den nye ETS EC 150.

Robust, pålidelig, SERVICE all-inclusive. 
Den kulfrie EC-TEC motor og førsteklasses 
komponenter garanterer en lang levetid, og  
den enestående SERVICE all-inclusive pakke 
giver fri reparationsservice i 3 år - inklusive 
sliddele.
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Forbedrer sliberesultatet.  
Nyudviklet til optimal beskyttelse af overflader og en 
tydeligt forbedret håndtering. Beskyttelses coveret af  
100 % nylon omgiver støvsugerslangen og lader den glide 
skånsomt på overflader og kanter. Samtidig beskyttes  
det integrerede plug-it-kabel mod beskadigelser.
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Glide i stedet for at sætte sig fast.  
Skåne i stedet for at ridse. Støvsugerslange 
coveret – nyudviklet til optimal beskyttelse af 
overflader og kanter samt tydeligt forbedret 
håndtering.

Færre spor, mindre efterbearbejdning, mindre 
fare for at komme til skade: den nyudviklede 
bagskivebremse.

Støvudvikling reduceret. Roligere gang:  
FUSION-TEC bagskiven med MULTI-JETSTREAM 
princip sikrer i kombination med den individuelle 
skivehårdhed en perfekt tilpasning af de to  
ETS EC 150.

Tænd/sluk sker, når brugeren ønsker det – ikke 
ved et tilfælde: Den ideelt positionerede trykknap 
sørger for, at ETS EC 150 ikke tændes eller 
slukkes ukontrolleret.
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Vil kun arbejde støvfrit? Ingen problem!
Arbejd sundt. Den enestående udsugningsregistrering i ETS EC sørger 
automatisk for, at i aktiveret tilstand, at værktøjet kun starter, når en 
støvsugerslange er tilsluttet. Valgfri til- og frakobling som en integreret 
del på modellerne ETS EC 150/5 og ETS EC 150/3.

Forskellen mellem følelse og fornemmelse.
Det nye "Vibration Control"-system lærer motoren at tænke. Med aktiv 
regulering af omdrejningstallet, som automatisk sænker ydelsen, hvis 
vibrationerne bliver for kraftige. Resultat: Roligere gang og en tydeligt 
bedre følelse ved slibning og med mærkbart færre vibrationer.

Med sikkerhed gode resultater.
Beskytter ikke kun emnet, men også brugeren. Bagskive-
bremsen, der er bestykket med robust hårdmetal, forhindrer 
ukontrolleret opspeedning af bagskiven i tomgang og muliggør 
påsætning og hurtig aftagning af værktøjet uden spor.

Kompakt ydre. Gennemtænkt indre.

Tænd maskinen og prøveslib.
SERVICE all-inclusive giver dig sikkerhed for, at du altid er på 
rette spor. Skulle den nye ETS EC mod forventning ikke opfylde 
dine behov, kan du blot returnere den. Du kan få pengene tilbage 
i hele 15 dage.
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Som alle Festool produkter er også ETS EC baseret på et krav om, at hver 
opgave skal gennemtænkes fra A til Z. Derfor tilbydes både det passende 
tilbehør og nøjagtigt tilpassede forbrugsmaterialer til optimering af dit 
arbejde. Og da det at arbejde professionelt også betyder at arbejde effektivt, 
fås der en passende transport-Systainer til ETS EC og universelt anvendelige 
støvsugere, der sikrer støvfrit og sundt arbejde.

Der opstår således et komplet system, som er tilpasset perfekt til den enkelte 
arbejdsopgave. Et system – båret af en tanke om altid at gøre arbejdet en 
smule bedre.

Ny kompakt klasse – ETS EC: 
Garanteret komfortabel, 
helbredsskånende arbejde og 
en høj overfladekvalitet.

FUSION-TEC bagskive:  
For optimal rolig drift også  
ved omdrejningstal op til 
11.000 o/min. Med tre hårdheds- 
grader fra blød til hård fås den 
rigtige bagskive til enhver 
anvendelse. Og med MULTI- 
JETSTREAM princip for en 
kraftig udsugning.

Støvsugerslange med beskyttelses 
cover og integreret plug it-kabel: 
For optimal beskyttelse af overflader 
og kanter, kontinuerligt arbejdstempo 
og fremragende organisering af 
arbejdet. 

Slibning med system.
Systemer der virkelig passer, giver bedre resultater.

Problemfrit ejerskab – en fast del af ethvert Festool-værktøj: 
SERVICE all-inclusive  
Ethvert værktøj, som forlader vores fabrik, ankommer med en 
gratis ”all-inclusive-pakke” fuld af attraktive serviceydelser. 
Nem online-registrering inden for 30 dage efter købet:  
www.festool.dk/service
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Interface-Pad:  
Perfekt til buede emner: 
Dæmpningselement 
mellem slibepapir og 
bagskive.

Festool slibepapir: 
Tilpasset optimalt til 
maskinerne, bagskiverne  
og udsugningen. Til den 
enkelte opgave, til grov-  
og finslibning. Med lang 
levetid, høj slibeeffekt og 
StickFix belægning, der 
sikrer både hurtig og nem 
udskiftning.

Opbevaringssystem: 
SYSTAINERE beskytter og 
sørger for orden. Kan 
kombineres indbyrdes og med 
støvsugere, så du slipper for 
unødvendig transport og gør et 
godt indtryk hos kunden.

Støvsugere: Kraftig ydelse for ren  
luft og rene arbejdspladser. Fås  
i forskellige størrelser og til alle 
støvklasser.
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Uanset om det gælder hurtig materialefjernelse eller et fint slibebillede, 
store flader, rundinger eller hjørner: Festool har det perfekte slibesystem 
til enhver opgave.

21 slibeværktøjer – et mål: 
Den perfekte overflade.

Ved ønske om en hurtig, komfortabel vej til finish overbeviser 
excentersliberne med rolig gang, perfekt ergonomi og trinløs 
tilpasning af omdrejningstal. Aktuel nyhed: den kompakte klasse 
ETS EC til bekvem slibning med én hånd.

Excentersliber ETS
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Excentersliber ROTEX
ROTEX-familien: legendarisk alsidighed med 3-i-1 funktion til 
grovslibning, finslibning og polering. Og som ROTEX RO 90 DX 
med ekstra trekantslibesål til materialefjernelse helt ud i 
hjørnerne.

Ægte klassikere bliver ikke kun ældre, men også bedre: 
Effektive og alsidige til grov- eller finslibning, store 
flader eller smalle kanter.

Rystepudser RUTSCHER

Snævre hjørner, små flader, kanter, profiler – svært 
tilgængelige steder. Intet problem for disse robuste 
specialsliber fra Festool.

Specialsliber

Til stor materialefjernelse med lille kraftforbrug:  
ideel til tykke lak-, maling- eller rustlag.

Rotationssliber

Til præcis eller hurtig grov- og finslibning af træ, parallelt 
med åremønsteret, uden slibespor og dermed uden 
efterbearbejdning.

Båndsliber
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Tekniske data | Leveringsomfang | Tilbehør

Yderligere oplysninger hos forhandleren eller på www.festool.dk/ets

Tekniske data ETS EC 150/3

Optagen effekt 400 W

Omdrejningstal excentrisk 6.000 – 10.000 o/min

Slibebevægelse 3 mm

Udskiftelig bagskive Ø 150 mm

Tilslutning til støvudsugning Ø 27 mm

Vægt 1,2 kg 

Højde (inkl. bagskive) 116 mm

Tekniske data ETS EC 150/5

Optagen effekt 400 W

Omdrejningstal excentrisk 6.000 – 10.000 o/min

Slibebevægelse 5 mm

Udskiftelig bagskive Ø 150 mm

Tilslutning til støvudsugning Ø 27 mm

Vægt 1,2 kg 

Højde (inkl. bagskive) 113 mm

Leveringsomfang ETS EC 150/3 Artikel nr.

ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ
StickFix bagskive FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW 
(superblød), betjeningsværktøj, plug it-kabel H05 RN-F/4,  
i SYSTAINER SYS 2 T-LOC, støvsugerslange D27/22x3,5m 
AS-GQ i SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

571940

ETS EC 150/3 EQ-Plus
StickFix bagskive FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW 
(superblød), betjeningsværktøj, plug it-kabel H05 RN-F/4,  
i SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

571870

Leveringsomfang ETS EC 150/5 Artikel nr.

ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ
StickFix bagskive FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT 
(blød-HT), betjeningsværktøj, plug it-kabel H05 RN-F/4,  
i SYSTAINER SYS 2 T-LOC, støvsugerslange D27/22x3,5m 
AS-GQ i SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

571951

ETS EC 150/5 EQ-Plus
StickFix bagskive FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT 
(blød-HT), betjeningsværktøj, plug it-kabel H05 RN-F/4,  
i SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

571882

2014_FES_ETS EC150_Brochure_DK.indd   10 26.06.14   16:16



10 

Leveringsomfang Tilbehør Artikel nr.

Bagskive
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

Interface-Pads 
IP-STF D 150/17 MJ-S2x
IP-STF D 150/17 MJ

499257
496647

Støvsugerslange med beskyttelses cover og plug it-kabel
D27/22x3,5m AS-GQ, længde: 3,5 m
D32/22x10m AS-GQ, ekstra lang: 10 m

500269
500281

plug it-kabel
plug it-kabel H05 RN-F/4 
plug it-kabel H05 RN-F/10

489421
500636

Yderligere tilbehør
Slibepapir, støvsugere og SYSTAINERE under www.festool.dk

” Jeg vidste jo allerede før køb 

af mine maskiner, at jeg ikke 

bare får perfekte maskiner, 

men også en fremragende service. Jeg 

var fuldt tilfreds med håndteringen af mit 

anliggende.”

Jimmy Sparre, tømrer fra Helsingør

PROBLEMFRIT 
EJERSkaB.
En del af ethvert Festool værktøj: 
 SERVICE all-inclusive* 

3 år fri reparationsservice – inklusive sliddele

Tyveriforsikring – også på byggepladsen

Tilfreds eller pengene tilbage

Reservedelstilgængelighed eller ny maskine uden beregning

*  Registrer din Festool maskine online til SERVICE all-inclusive inden for 30 dage efter købet, og 
accepter servicebetingelserne. Yderligere oplysninger om servicebetingelser og begrænsninger 
under www.festool.dk/service.
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Forhandler
Festool
ETS EC 150 

Gælder fra september 2014

artikelnr. 64045 Dk/dk

www.festool.dk

SERVICE all-inclusive: Fri reparationsservice i 3 år – 
inklusive sliddele, tyveriforsikring og meget mere. 
Yderligere informationer på www.festool.dk/service

Festool Group GmbH & Co. kG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems apS
Postboks 1242
2300 København S
Danmark

Tel. 44 84 20 24
Fax 44 84 20 44
E-mail: info-dk@tts-festool.com

Vibrations- og emissionsværdier kan findes i brugsanvisningerne på  
www.festool.dk/vibrationer

Forbehold for ændringer og fejl. Alle afbildninger er uforpligtende.  
Udarbejdet for Festool Group GmbH & Co. KG, 73240 Wendlingen, 09/2014
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