
Værktøj til de højeste krav

Effektivt værktøj 
- gør renovering til en leg.Murer og 

flisemurer
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Rigtigt værktøj 
giver det bedste resultat.
Festools værktøj hjælper dig altid med at nå dine ønskede resultater. 
For eksempel betonslibemaskinen RG 130 som garanterer ekstremt 
hurtig og effektiv fjernelse af gamle overfladebelægninger. Eller de 
robuste og ergonomiske røreværk. Eller de præcise skæresystemer 
til nøjagtig og effektiv skæring af plader og natursten. Fælles for alle 
værktøjer er desuden, at de er tilpasset støvfrit og sundhedsvenligt 
arbejde. For dine lungers skyld.
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DET HELE STARTER MED 
DET RIGTIGE VÆRKTØJ
Din kunde glæder sig til sit 
nye badeværelse. Rigtigt 
værktøj, sammen med din 
faglige dygtighed, er en 
forudsætning for at levere et 
lækkert slutresultat med høj 
kvalitet.



RG
130
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Støvfri 
badeværelsesrenovering

01 JUSTERBART HÅNDTAG
Justerbart håndtag med vibra- 
tionsdæmpning giver dig altid et 
bekvemt og sikkert arbejde.

02 OPKLAPPELIG 
UDSUGNINGSKAPPE
Gør det muligt for dig at arbejde tæt 
ind til væggen. Naturligvis helt uden 
skader på vægge eller kanter.

03 BØRSTEKRANS
Giver en optimal udsugning, fordi 
børstekransen tilpasser sig over- 
fladen. Ingen revner mellem børste-
krans og overflade, og det opti- 
merer sugeeffekten.

04 KRAFTIG SPINDEL
Garanterer høj pålidelighed og giver 
maskinen en lang levetid.

05 DIA HARD-D130 PREMIUM
Diamantskive til hård, gammel  
beton. Fremstillet specielt til  
renovering af badeværelser.

06 AUTOMATISK UDSUGNING
Støvsugeren starter automatisk,  
når du starter betonsliberen.
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INGEN EFTERBEHANDLING
0,5 mm ind til væggen takket være 
opklappelig udsugningskappe og 
justerbart håndtag.

EFFEKTIVT OG STØVFRIT
Hurtig og effektiv slibning af 
beton og fliseklæber. Takket være 
børstekrans og cyklonformet 
udsugningskanal sammen med en 
støvsuger, som starter automatisk 
samtidigt med maskinen, arbejder 
du i princippet støvfrit.

JÆVN OVERFLADE
Takket være den sølvfarvet kappe med 
dybdeindstilling sliber du med en bestemt 
dybde og får altid en garanteret jævn 
overflade.

At levere produkter af allerhøjeste kvalitet og at værne om din 
sikkerhed er to af de vigtigste faktorer i produktudviklingen hos 
Festool, og det er betonsliberen RG 130 et eksempel på.

Sammen med en Festool-støvsuger danner RG 130 en perfekt 
duo til fjernelse af beton eller fliseklæber på hårde underlag.

 Sundhedsvenligt, nøjagtigt og tidsbesparende arbejde.
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Festool Business Lease er en løsning, som inkludere alt du behøver, når det gælder el-værktøj. 
Det giver dit firma en unik mulighed for at anvende Festool værktøj til en lav, fast månedsydelse. 
(Faktureres kvartalsvis).

Ny maskine ved tyveri og reparationsservice inkl. fragt indgår i 36 mdr. Optimal totaløkonomi 
opnås ved at værktøjet frikøbes til en lav anskaffelsespris efter 36 måneder, så I kan fortsætte 
med at anvende værktøjet i mange år fremover.

Flere oplysninger hos din forhandler eller på www.festool.dk/festoolbusinesslease.

Lav, fast månedsydelse Stolte medarbejdere

Frikøb til lav 
anskaffelsespris

Ny maskine 
ved tyveri indgår

Fri fragt tur/retur

Gratis originalservice

Fast månedlig ydelse, hverken mere eller mindre. 
Driftsomkostning i stedet for investering!

FESTOOL BUSINESS LEASE
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Skær kakler og klinker med præcision. 
Uden støv og uden vand.
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PRÆCISION OG SUNDHED
Føringsskinnen giver nøjagtige 
snit, og støvsugeren giver et 
støvfrit arbejdsmiljø.

Diamantskærer DSC-AG 125
Sammen med støvsuger og styreskinne får du en perfekt 
løsning til et effektivt, rent og nøjagtigt arbejde. Helt uden 
vand og støv. 

Det skadelige støv suges effektivt op, og det betyder, at 
dine lunger beskyttes, og at du altid har frit syn over pla-
derne. Og intet vand betyder tørt tøj og hurtigere arbejde. 

DSC-AG 125 har en skæredybde på op til 27 mm og 
desuden en dykfunktion, som betyder, at du kan begynde 
at skære hvor som helst i pladen.

SPAR TID OG VÆR GOD VED 
DIN RYG. Vær god mod din krop 
og effektiv med din tid. Lad de 
tunge plader ligge, og tag i stedet 
maskinen med til materialerne.



NYHED
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RENT OG SUNDHEDSVENLIGT
Via udsugningskappen går mere end 95 % af støvet 
direkte til din tilkoblede støvsuger. Med et smart 
Bluetooth®-batteri starter støvsugeren automatisk, 
når du starter diamantskæreren.

Akku diamantskærer 

HELT IND TIL VÆGGEN
Udsugningskappen kan 
nemt åbnes,  når der  
arbejdes tæt på vægge 
og kanter.

FRIT SYN OVER SNITTET
Det åbne design med en gennemtænkt kappe giver 
frit syn over snittet, så du nemt kan følge stregen.

OSC
18

LYSET SOM VÆRKTØJ
En spredningsvinkel på 180° og 8000 lumen giver en homogen 
belysning i en farve, der minder om dagslys. Meget robust og 
slidstærk med 10.000 timers lystid (L70), stødsikre hjørner og sikkert 
nedpakket i en SYSTAINER. Mere information på www.festool.dk.

Høj præcision
og maksimal kraft

Tåler støv, vand og stød 
(beskyttelsesklasse IP 55).

Mere information på 
www.festool.dk.

SYSLITE
DUO

Lyskvalitet er også 
arbejdskvalitet

DSC-AGC 18
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Støvsugeren. 
I centrum af 
din værktøjspark.



VÆRD AT VIDE OM STØV

Støvets størrelse
Hvor skadeligt støvet er, afhænger bl.a. af støvpartiklernes størrelse. Jo 
finere, støvpartiklerne er, jo dybere kan de trænge ind i lungevævene.

Støveksponering
Hvor længe man udsættes for støv, og mængden af støv afgør også, hvor ska-
deligt støvet er. Det gælder naturligvis ikke kun i badeværelset, men også 
ude på byggepladsen.

Støvklasser
Støvet er lige så forskelligt, som de materialer det dannes af. Hvor sund-
hedsfarligt det er, varierer derfor meget.

Enkelt og risikofrit støv, f.eks. husholdningsstøv og jord .

Støv fra spartelmasse, fyldemasse, lak, gips, cement, fliseklæb og maling som fx latex 
og oliemaling.

Kræftfremkaldende støv, fx respirabelt-, kvarts- eller træstøv. Støv med kræft- og 
sygdomsfremkaldende partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, blyholdigt 
støv, mineralske fibre, bitumen og syntetiske mineralske fibre som fx glasuld.
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Festool er, i byggebranchen, alene om at udvikle og 
fremstille sine egne støvsugere. Som bruger giver det 
dig en garanti for, at støvet ikke kun håndteres gennem 
støvsugeren, men også direkte dér, hvor det opstår. For 
eksempel gennem en unik cyklonformet udsugning på 
betonsliberen RG 130 eller gennem udsugningskappen 
på diamantskæreren DSC-AGC.

Men først og fremmest betyder det, at du kan rulle dine 
maskiner med dig i stedet for at bære dem, og du ved, 
at alting passer perfekt sammen. Du får den dér gode 
følelse af, at alt bare fungerer samtidigt med, du ved, 
at du beskytter det allervigtigste: Din sundhed.

Mere information om sundhedsvenligt, præcist og 
tidsbesparende arbejde på www.festool.dk.
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MX-røreværk tilpasser du nemt til din højde.
Resultatet bliver ergonomisk arbejde og en glad ryg.

BLAND BEKVEMT
Med den patenterede ErgoFix-
højdejustering tilpasser du 
nemt røreværket til din højde. 
Oplev følelsen af en oprejst, 
naturlig arbejdsstilling for 
afslappet og kraftbesparende 
omrøring.

Med ErgoFix 
slipper du for at 
få ondt i ryggen.
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Originalservice – din maskine repareres af Festool.
Selv en Festool-maskine har nogle gange brug for en reparation. 
Så er det trygt at vide, at den altid håndteres af erfarne 
serviceteknikere. Teknikere som kun arbejder med Festool-
maskiner, og som derfor er førsteklasses proffer på disse.

Inden for all-inclusive-garantien (36 måneder) er Festool 
Originalservice omkostningsfri – gælder også batterier og opladere!

ERGONOMISK OG STØDSIKKER
Kraftige gummihåndtag som 
er skønne at holde på, og som 
beskytter både maskinen og gulvet, 
hvis maskinen skulle vælte.

Kundefavorit

Tekniske data

Optagen effekt (W) 1020 1200 1500

Maks. røreværktøjs-Ø (mm) 120 140 140

Spændehals-Ø (mm) 57 57 57

Værktøjsholder M14/ErgoFix M14/ErgoFix M14/ErgoFix

Vægt (kg) 4,5 4,5 6,4

MX 1000 MX 1600/2MX 1200

1 3+2

HURTIGT OG RENT
En kraftig motor giver en intensiv og 
hurtig blanding med lave vibrationer. 
En smart, blød start sørger for, at 
materialet ikke sprøjter.
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i samarbejde med

Festool Business Lease er en løsning, som inkluderer alt du behøver, når det drejer sig om elværktøj. Det giver din 
virksomhed mulighed for at anvende Festool-værktøj til en lav og fast månedlig omkostning.

Reparationsservice inklusive fri fragt indgår i 36 måneder. Hvis en maskine i disse 36 måneder bliver stjålet, får du 
desuden – mod en selvrisiko på 500 kr. pr. maskine – en helt ny maskine af os. Optimal totaløkonomi opnås ved, at 
værktøjet frikøbes til en lav restværdi efter 36 måneder, så det fortsat kan anvendes i din virksomhed i mange år 
fremover.

Mere information findes hos din forhandler eller på www.festool.dk/festoolbusinesslease

FESTOOL BUSINESS LEASE

PRODUKT ANTAL VEJL. PRIS
Ekskl. moms

PRIS PR. MDR.
36 mdr.

RESTVÆRDI
efter 36 mdr.

ARTIKEL
NUMMER

Betonsliber RG 130 E-Set DIA HD RENOFIX 1 6 270 188 314 768977

Diamantskærer DSC-AG 125 Plus-FS 1 3 005 90 150 768993

Arbejdslampe SYSLITE DUO-Plus 1 2 445 73 122 769968

Akku multiværktøj OSC 18 Li 3,1 E-Compact 1 3 310 99 166 575385

Støvsuger CTH 26 E/a DK 1 6 955 209 348 574940

Røreværk MX 1200 E EF HS2 1 2 660 80 133 768007

TOTALT 24 645 739 1 233

Dette er et eksempel. Kontakt din forhandler for en pakke, der passer netop til dig. Alle priser er vejledende og ekskl. moms.

VÆRKTØJSPARK FLISEMURER 739,- pr. mdr.
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Nemmere bliver det ikke  
- byg din værktøjspark 
på vores hjemmeside

Kalkulator

www.festool.dk/festoolbusinesslease
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All-inclusive garanti

FRI ORIGINALSERVICE
Har dit værktøj behov for reparation, så udfører vi den de tre første 
år helt uden omkostninger. Og ikke nok med det. Vi inkluderer 
endda typiske sliddele, så har værktøjet f.eks. behov for nye 
kuglelejer eller nyt kul, så er disse også gratis. 

Reparationen bestiller du nemt via vores hjemmeside. Vi henter og 
afleverer maskinen gratis på en bemandet virksomhedsadresse.

Altid gratis til dit Festool-værktøj.*

NY MASKINE VED TYVERI
Dit værktøj er forsvundet. Stjålet. Det er helt sikkert irriterende, 
men der er ingen grund til at hidse sig op. Mod en lav selvrisiko på 
500 kr. ekskl. moms erstatter vi de tre første år straks det stjålne 
værktøjet med et nyt. Så du kan fortsætte med at arbejde med en 
pålideligt Festool maskine så hurtigt som muligt igen.

ORIGINALRESERVEDELE
En Festool maskine holder i mange år. Det kan du regne med, og 
derfor har vi vores originalreservedele på lager i mindst ti år efter 
fremstillingen af en maskine er ophørt. Vi tror selv så meget på det, 
at vi vover at tilbyde dig en ny, tilsvarende maskine gratis, hvis en 
reservedel ikke længere er tilgængelig.

TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE
Hvis du ikke er helt overbevist, kan du levere værktøjet tilbage i 
løbet af 15 dage efter køb og registrering. Vi ønsker, at du er 100 % 
tilfreds med vores værktøj, ellers får du 100 % af pengene tilbage.

* All-inclusive-garantien gælder for alle Festool maskiner,  der er købt fra og med 6. marts 2013 og registreret inden for 30 dage efter købet.

** Fri originalservice gælder ikke i følgende situationer: Skader på forbrugsmaterialer og tilbehør, skader som er opstået pga. fejlagtig anvendelse, skader som er 
opstået, fordi der ikke er anvendt originaltilbehør eller -reservedele, skader som er opstået, fordi værktøjet har været adskilt eller udsat for unormal kraftig slitage. Fri 
originalservice gælder heller ikke for vedligeholdelsesservice.

Læs mere om betingelser og vilkår for all-inclusive garantien på www.festool.dk/service.
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RG 130

Betonsliber RG 130 E-Set DIA HD RENOFIX

Diamantskive DIA HARD-D130, føringssål, spændeflangetilbehør, tapnøgle
Lev. i SYSTAINER SYS 5 T-LOC 6 270 768977

DSC-AG 125

Diamantskærer DSC-AG 125 Plus-FS

Diamantskæreskive ALL-D125 Premium, udsugningskappe DCC-AGP 125, føringsskinne FS 800/2
Lev. i SYSTAINER SYS 4 T-LOC 3 005 768993

Produkt Vejl. pris 
eksl. moms Art. nr.

DSC-AGC 18

Diamantskærer DSC-AGC 18-125 FH Li 5,2 EBI-Plus

Støvkappe, diamantskæreskive ALL-D125 Premium, sål TP-DSC-AG 125 FH, 
ekstra håndgreb VIBRASTOP, møtrik for bagskive UF-AG M14, flange BF-DSC-AGC M14, 
nøgle KF-AG, 2 x Batteri BP 18 Li 5,2 ASI, batterilader TCL 6
Lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC

5 090 575346

OSC 18

Multiværktøj OSC 18 Li 3,1 E-Compact

Universal-savklinge USB 78/32/Bi/OSC, batteri BP 18 Li 3,1 C, batterilader TCL 6
Lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC 3 310 575385

SYSLITE DUO

Arbejdslampe SYSLITE DUO-Plus

Lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC 2 445 769968

CTH 26

Støvsuger CLEANTEC, CTH 26 E / a

Dansk stik med jordben, beholder-/filterposekapacitet 26/24 l, godkendt til støvklasse H, til kræftfrem-
kaldende støv, sikkerhedsfilterpose, støvsugerslange glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, slangedepot, SYS-Dock 
med T-LOC funktion, kabeloprulning
Lev. i karton

6 955 574940

CTM MIDI I

Støvsuger CLEANTEC CTM MIDI I

Dansk stik med jordben, godkendt til støvklasse M, beholder-/filterposekapacitet 15/12,5 l, med manuel 
filter- og filterpose-rensning, støvsugerslange glat Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth®-funktion til auto-
matisk start af støvsugeren, når der arbejdes med akku-værktøj, SELFCLEAN filterpose SC-FIS-CT MINI/ 
MIDI-2, slangedepot, kabeloprulning, SYS-Dock med T-LOC funktion
Lev. i karton

4 345 574824

MX 1200

Røreværk MX 1200 E EF HS2

Rørestav HS 2 140x600 M14, adapter ErgoFix, dobbelt gaffelnøgle
Lev. i karton 2 660 768007

MX 1000

Røreværk MX 1000 E EF HS2

Rørestav HS 2 120x600 M14, adapter ErgoFix, dobbelt gaffelnøgle
Lev. i karton 1 905 767999
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Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Alle afbildninger er uforpligtende.

De priser der vises i denne brochure er 
vejledende priser ekskl. moms 2020.

Festool Business Lease: Priser og priseksempler i Festools 
markedsføring, viser månedsydelse og anskaffelsesværdi som er 
baseret på Festools vejledende udsalgspriser ekskl. moms. 
Autoriserede Festool forhandlere fastsætter prisen i hver enkel 
butik. Og din månedsydelse er 3% af den totale købspris.


