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Broušení: 
kompaktní, ergonomické a výkonné nářadí

Festool rozšiřuje v rámci své „Iniciativy pro bezprašnost“ od září 
2015 sortiment brusek o novou brusku ETS EC 125. Brusky ETS EC 
se vyznačují vytrvalým, pohodlným a citlivým broušením. 

Bruskou ETS EC 125 dokládá firma 
Festool svůj technický náskok v oblasti 
excentrických brusek. Od roku 1951 
dobývá tato prémiová značka svět brou
šení svými inovativními bruskami. Nyní 
firma Festool s novou kompaktní třídou 
ETS EC pokračuje v trendu ergonomic
kých výrobků šetrných ke zdraví. Již při 
prvním kontaktu je jasné, že všechno 
prostě sedí. Kompaktní konstrukce se 
projevuje zejména při citlivém broušení 
větších a menších povrchů, menších 
předmětů, zaoblení a hran. Díky výkon
né technologii motorů ECTEC jsou obě 
brusky ještě kompaktnější a lehčí než 
brusky se standardními motory a uhlí
kovými kartáči. Díky tomu jsou ideální 
na svislé plochy a pro práci nad hlavou. 
Díky bezkartáčovému motoru bruska 
ETS EC nepodléhá opotřebení a ušetří 
obtížnou výměnu uhlíkových kartáčů. 
Pro jemné a nejjemnější broušení jsou 
vhodné obě varianty s brusným zdvi
hem 3 mm ETS EC 125/3 a ETS EC 
150/3. Pro přibrušování a mezibrouše
ní při lakování doporučuje Festool ETS 
EC 150/5 s brusným zdvihem 5 mm. 
Firma Festool už leccos vymyslela také 
pro ochranu zdraví, jako například nový 
systém „Vibration Control“, detekci od

sávání, pa

tentovanou brzdu talíře a dále 
novou hladkou sací hadici. 
Jak je u firmy Festool zvy
kem, nabízí pro nové brus
ky ETS EC vhodné příslu

šenství a přizpůsobené 
brusivo. Také u nových brusek 

ETS EC je součástí jedinečný 
balíček služeb SERVICE 

allinclusive. Další infor
mace získáte na www.
festool.cz/ets nebo 
ve specializovaných 
prodejnách.

Nová excentrická bruska ETS EC 125 
je kompaktní, ergonomická a výkonná

Ideální pro veškeré použití na svislých plochách a práci nad hlavou
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ZÍSKEJ BALÍČEK VÝHOD
registrací svých strojů Festool!
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Registrace jednoduše a rychle
Máte nový stroj Festool a chcete konečně využívat všechny výhody 
bez dalšího placení? Přihlaste se na myFestool a získejte jistotu, 
že se stroji Festool máte vše pod kontrolou. Jde to snadno! 
Všechny výhody budete mít zdarma. Nově získáte i možnost 
opravy strojů Festool on-line. Zkuste to, nebudete litovat.

Více informací na www.festool.cz/myfestool
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