Pranašumus garantuoja galia.
Ir gerai apgalvotos detalės.
Naujoji ekscentrinių šlifuoklių karta: RTS 400, DTS 400 ir ETS 125.
Tobulos kokybės paviršių garantuoja padidinta įrankių galia ir elektronika reguliuojamas,
palaikomas didelis sukimosi greitis, kuris užtikrina greitą darbo atlikimą. Galutiniam
rezultatui įtakos turi ir patobulinta įrankių ergonomika, mažinanti darbo metu patiriamą
nuovargį, ruošinį saugančios specialios apsaugos (protektoriai) bei dulkių siurblio su
CLEANTEC siurbimo žarnos prijungimo sistema arba specialaus dulkių surinkimo
maišelio naudojimas.
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Jeigu šlifuoti, tai tik su
GRANAT. Kad paviršius
būtų išties tobulas.

www.festool.lt

GRANAT visiems darbams.
Visada efektyvus.

Nedyla dėl aukštai temperatūrai
atsparaus surišimo sintetine derva

Aliuminio oksido ir keramikos
abrazyvo mišinys*

Tvirta ir lanksti
bazinė medžiaga

Jeigu norite šlifuoti greitai ir ekonomiškai, šlifavimo priemonės GRANAT Premium yra geriausias pasirinkimas.
Šlifuojant tiek „Festool“ šlifuokliais, tiek rankiniu būdu.
Grubiai ar švariai. Medieną, metalą ar lakuotą dangą.
GRANAT įveiks visus iššūkius.

Geresnis nusiurbimas
su MULTI-JETSTREAM

Galingiau.

5 kartus didesnis našumas ir ilgesnis tarnavimo laikas,
palyginti su įprastiniu šlifavimo popieriumi, naudojamu
apdirbimui mašininiu būdu**.

Tai užtikrina geresnis mišinys iš aliuminio oksido ir keramikos abrazyvo
(grūdėtumas nuo P40 iki P80).

Greičiau.
Ekonomišką darbą užtikrina retesnis
šlifavimo popieriaus keitimas ir didelė
darbo sparta.

Šlifavimas bus našus, ekonomiškas, lengvas ir greitas.
Su MULTI-JETSTREAM šlifavimo padais dar ir itin saugus
Jūsų sveikatai.

Ištvermingiau.
Šlifavimo popierius itin ilgai tarnauja,
todėl jis rečiau keičiamas. Tai taupo
laiką ir pinigus.

StickFix lipnus sluoksnis
užtikrina greitą šlifavimo
popieriaus keitimą

Be dulkių.

Grūdeliai yra vienodos formos, todėl
užtikrinamas puikus rezultatas

Dulkės pašalinamos MULTI-JETSTREAM
nusiurbimo kanalais, kurie yra visuose
150 mm skersmens šlifavimo paduose.

GRANAT Premium šlifavimui mašininiu būdu. Galimi dydžiai:

Ø 77 mm
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Ø 90 mm

Ø 125 mm

Ø 150 mm

Ø 185 mm

Ø 225 mm

80 x 133 mm

80 x 400 mm

*	šlifavimo popieriaus su aliuminio oksido ir keramikos abrazyvo
mišiniu galimas grūdėtumas nuo P40 iki P80
** išbandyta „Festool“ laboratorijoje su GRANAT P120

93 x 178 mm

115 x 228 mm

93 V

100 x 150 mm

