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vs.

Discos abrasivos 3M™ Cubitron™ II

Beneficie de qualidade Premium:

• Lixa 30% mais rápido do que outros abrasivos  

Premium

• Vida útil duas vezes superior à de outros produtos  

no mercado

• Proporciona um acabamento mais fino e uniforme

• Requer menos pressão 

Há anos que os abrasivos 3M™ se encontram entre os produtos líderes de mercado 
graças à sua impressionante durabilidade, às elevadas taxas de desbaste e às exce-
lentes qualidades de superfície. Ao observar mais de perto, a diferença de categoria 
torna-se totalmente evidente. Graças à sua geometria, os grãos cerâmicos de pre-
cisão rigorosamente idêntica dos abrasivos 3M™ Cubitron™ II permitem o máximo 
desbaste com um mínimo de aquecimento. Esta tecnologia única permite lixar de 
uma forma mais rápida e prolongada, aumentando claramente a sua produtividade 
de uma forma imediata.

Aplicações:

• Polimento brilhante na zona de reparação
• Lixagem de betume
• Trabalhos de lixagem e corte na área da carroçaria

Tecnologia de Grão Preciso patenteada:

Ao iniciar o processo de lizagem, as pirâmides dos grãos são des-
gastadas, partindo-se e expondo-se novas arestas de lixagem mais 
afiadas. Em comparação com outros produtos, os abrasivos 3M™ 
Cubitron™II têm uma maior capacidade de desbaste e uma durabi-
lidade superior, apresentando, simultaneamente, uma geração de 
calor muito reduzida durante todo o processo de lixagem.

Lixar sem limite  
de velocidade.

Minerais abrasivos 
3M™ Cubitron™ II

Minerais abrasivos con-
vencionais
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Lixagem elétrica para carroçarias

Kit de lixagem elétrico para carroçarias

Missão: eliminação de pintura.
Com a ROTEX RO 150, o kit de lixagem elétrico para carroçarias transforma-se rapidamente no seu melhor aliado.  

É especialmente forte na lixagem de desbaste, apresentando uma superfície perfeita como resultado. Um kit universal 

que poupa o seu tempo, graças a uma rápida montagem e desmontagem e com uma simples mudança de pratos.

Mais informações na página PN206 



Lixagem elétrica para carroçarias

O mineral abrasivo 3M™ Cubitron™ II é um verdadeiro marcador 
de velocidade. Graças a uma tecnologia altamente inovadora,  
é até 30% mais rápido do que produtos Premium comparáveis  
e ainda marca mais pontos com resultados de lixagem mais finos 
e altamente uniformes. Além disso, ao lixar com os abrasivos 
3M™ Cubitron™ II, não é gerado calor prejudicial para o material 
ou para a estrutura. Sem o efeito do calor habitual, está sempre 
garantida uma reparação de grande qualidade.
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Lixagem pneumática para carroçarias

Redução até 30% nos custos de energia e com resultados visíveis. O mesmo acontece com o resultado de lixagem 

correspondente. O kit de lixagem pneumático para carroçarias destaca-se pelo baixo consumo e pelo forte desbaste. 

Permite-lhe realizar os trabalhos mais eficientes de lixagem, obtendo sempre um resultado perfeito.

Kit de lixagem pneumático para carroçarias

Os profissionais lucram.  
Os poupadores poupam.

Mais informações na página 218 



Lixagem pneumática para carroçarias

Lixar com valores de excelência porque tempo também é dinheiro. 
Quer se trate de velocidade ou de durabilidade, os abrasivos 
3M™ Cubitron™ II são líderes em ambas. Em comparação com 
outros produtos Premium, estes garantem uma alta qualidade  
de lixagem e duram o dobro do tempo. Tudo isto com uma ne-
cessidade mínima de força e de pressão.
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Preparação elétrica

Com controlo de aspiração e de vibrações e travão do prato, o kit de preparação elétrico comprova a preocupação com 

a saúde do utilizador. O manuseamento é leve e flexível, mesmo nos trabalhos em que necessita de utilizar apenas uma 

mão. Graças ao duradouro e económico motor elétrico EC-TEC, o kit de preparação elétrico torna-se um grande aliado 

em qualquer reparação.

Kit de preparação elétrico

Trabalhar sempre de forma 
saudável e segura.

Mais informações na página 2210 



Preparação elétrica

O sistema 3M™ Accuspray™ permite-lhe reduzir o excesso de 
pulverização e de consumo de tinta, proporcionando-lhe um 
processo mais produtivo, quer em termos de mão de obra quer 
em termos de materiais pois também é um sistema extremamente 
fácil de limpar. Com esta inovação 3M, as superfícies suaves  
e uniformes deixam de ser meras coincidências e tornam-se 
simplesmente num padrão. A boquilha da pistola do Sistema 
3M™ Accuspray™ permite economizar tempo e dinheiro, é fácil 
de manusear e de limpar e a cada mudança de boquilha é como 
se tivesse sempre uma pistola nova.
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Preparação de pintura pneumática

Os custos reduzidos resultantes do sistema de preparação de pintura pneumática e a alta eficiência no manuseamento, 

são os pontos principais que distinguem este kit de preparação de pintura pneumático. O tubo flexível IAS torna possível 

o manuseamento rápido da ferramenta e a tecnologia de motores LEX permite obter uma vida útil bastante longa, tornando 

o kit num investimento altamente rentável e de longo prazo. Estão reunidas as melhores condições para alcançar um 

resultado perfeito de uma forma rápida, contínua e eficaz.

Kit de preparação de pintura pneumática

Menos tinta.Menos custos.

Mais informações na página 2312 



Preparação de pintura pneumática

Tiras abrasivas 3M™ Cubitron™ II Hookit™ para uma lixagem de 
aparelho com o mínimo de esforço. Aperfeiçoadas para per-
mitirem um trabalho mais rápido e com uma grande poupança 
de materiais. Se dobradas ao longo da perfuração, é possível 
separá-las e aplicá-las também num taco manual mais pequeno. 
Uma lixagem limpa, rápida e rentável num ambiente de oficina 
ainda mais limpo.
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Segurança

Os pós secos e explosivos não devem estar presentes no ar, mas ser contidos no recetáculo de plástico ignífugo do kit 

de segurança. O seu aspirador minimiza, sem compromissos, o risco de incêndio e explosão, protegendo ativamente  

a sua oficina. Com o equipamento completo, o kit de segurança é também um exemplar de organização do local de 

trabalho e promete reparações até 30 % mais rápidas.

Kit de segurança

Em segurança rumo  
ao sucesso.

Mais informações na página 2414 



Segurança

A 3M tem disponível a gama ideal para a proteção de todos os 
colaboradores de uma oficina responsável. Óculos de proteção, 
proteção auditiva e máscaras respiratórias anti-partículas, que 
são os elementos mais importantes em toda a gama disponível 
de proteção pessoal.
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Alto brilho

Conseguir o acabamento perfeito no menor tempo possível. O kit de alto brilho torna-o possível para cada sistema de 

pintura e para as cores mais difíceis. Este processo de trabalho permite obter um resultado de polimento imaculado 

com muito pouco esforço, uma organização perfeita do local de trabalho, pelo que ainda poupa tempo na organização 

e arrumação de todos os seus materiais.

Kit Extra Brilho

A grande velocidade até  
ao limite do mais brilhante.

Mais informações na página 2516 



Alto brilho

Verde, amarelo, azul. Eficácia e Produtividade é ter sempre 
à mão as ferramentas certas. O sistema de polimento com o 
código de cores 3M evita o perigo de se enganar e permite ter 
sempre à mão o polimento e a esponja adequada para cada 
operação. Uma vantagem clara para um trabalho limpo e muito 
preciso.
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Pequenas Reparações

Em 90 minutos, tudo pode acontecer. Por exemplo, uma reparação completa de pequenos danos. Com o kit Pequenas 

Reparações, é possível realizar correções até 3,5 cm apenas com um kit e uma ferramenta. Este processo é muito rápido 

não deixa apenas os clientes satisfeitos, pois os rendimentos adicionais gerados com este kit também estimulam, natu-

ralmente, a eficiência e os lucros de qualquer oficina preocupada em prestar sempre um serviço de excelência.

Kit Pequenas Reparações

Lucro em tempo recorde.

Mais informações na página 2618 



Pequenas Reparações

A reparação e pintura de pequenos danos faz parte do trabalho 
quotidiano de qualquer oficina. Por isso, é tão importante ter  
um sistema otimizado para a realização deste tipo de reparações. 
Os sistemas de reparação automóvel 3M, com materiais de 
reparação de plástico, discos abrasivos 3M™ Cubitron™ II e pro-
dutos de acabamento de pintura, fornecem toda uma gama 
harmonizada de componentes para um processo único e todos 
podem ser utilizados com as ferramentas Festool. Este é um 
novo nível de eficiência, representando um marco na simplificação 
dos processos de reparação e garantindo um alto nível de quali-
dade na reparação final.
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Informações sobre kits

Kit de lixagem elétrico para carroçarias

Lixadora excêntrica de engrenagem Referência

ROTEX RO 150 FEQ PN202770

Workcenter

WCR 1000 PN202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Aspirador móvel

CTM 36 E PN575098

Saco de filtragem

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Tubo flexível de aspiração

D21,5 x 5 m HSK PN202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Distribuidor em estrela 

D 50 SV-AS/D 50 V PN202726

Guia de Lixagem Referência

Aplicador manual PN77814

Cartucho com esponja de aplicação, 50 g, cor preto PN09560

Hookit™ Púrpura + Taco manual multifuros

70 x 198 mm PN05171

70 x 396 mm PN05172

Discos abrasivos

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

PN51370

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

PN51423

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

PN51412

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

PN51415

Combinação de máscara facial e proteção auditiva Referência

G500 G500IND1

Máscara respiratória antipartículas Aura™

FFP2 06923+

Festool Automotive Systems Abrasivos e acessórios 3M™

Proteção Pessoal 3M™
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Informações sobre kits

Kit de lixagem pneumático para carroçarias

Combinação de máscara facial e proteção auditiva Referência

G500 G500IND1

Máscara respiratória antipartículas Aura™

FFP2 06923+

Lixadora excêntrica pneumática Referência

LEX 3 150/5 PN202796

LEX 3 150/7 PN202797

Workcenter

WCR 1000 PN202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Aspirador móvel

CTM 36 E LE PN575100

Saco de filtragem

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Tubo flexível de aspiração

D21,5 x 5 m HSK PN202580

Tubo flexível IAS

IAS 3 light 3500 AS PN202651

Conexão dupla

IAS 3-DA-CT PN202744

Guia de Lixagem Referência

Aplicador manual PN77814

Cartucho com esponja de aplicação, 50 g, cor preto PN09560

Hookit™ Púrpura + Taco manual multifuros

70 x 198 mm PN05171

70 x 396 mm PN05172

Discos abrasivos

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

PN51370

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

PN51423

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

PN51412

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

PN51415

Festool Automotive Systems Abrasivos e acessórios 3M™

Proteção Pessoal 3M™
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Informações sobre kits

Festool Automotive Systems Abrasivos e acessórios 3M™

Kit de preparação elétrico

Lixadora excêntrica elétrica Referência

ETS EC150/3 EQ PN202779

ETS EC150/5 EQ PN202783

Workcenter

WCR 1000 PN202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Suporte para pistolas de pintura

WCR 1000 LPH PN202755

Aspirador móvel

CTM 36 E PN575098

Saco de filtragem

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Tubo flexível de aspiração

D21,5 x 5 m HSK PN202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Distribuidor em estrela

D 50 SV-AS/D 50 V PN202726

Patim intermédio

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

Guia de Lixagem Referência

Aplicador manual PN77814

Cartucho com esponja de aplicação, 50 g, cor preto PN09560

Hookit™ Púrpura Taco manual multifuros

70 x 198 mm PN05171

70 x 396 mm PN05172

Discos abrasivos 

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+, 150 mm PN51370

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+, 150 mm PN51423

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P320, 150 mm PN50531

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P400, 150 mm PN50533

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P500, 150 mm PN50534

Disco abrasivo Púrpura Hookit™ 260L+ P1000, 150 mm PN34782

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

PN51412

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

PN51415

Tiras abrasivas Hookit™ Púrpura Premium 334U P320,  
70 x 396 mm

PN30615

Accuspray™

Pistola HG14 PN16577

Boquilhas, 1,8 mm PN16611

Kit PPS™ 0,65 l / filtro 125 μ / 50 unidades PN16026

Kit PPS™ 0,65 l / filtro PN200 μ / 50 unidades PN16000

Óculos de proteção Referência

SecureFit PN200 SF201AF

Proteção auditiva com aro 1310

Máscara respiratória antipartículas Aura™

FFP2 06923+

Proteção Pessoal 3M™
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Lixadora excêntrica pneumática Referência

LEX 3 150/3 PN202795

LEX 3 150/5 PN202796

Workcenter

WCR 1000 PN202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Suporte para pistolas de pintura

WCR 1000 LPH PN202755

Aspirador móvel

CTM 36 E LE PN575100

Saco de filtragem

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Tubo flexível de aspiração

D21,5 x 5 m HSK PN202580

Tubo flexível IAS

IAS 3 light 3500 AS PN202651

Conexão dupla

IAS 3-DA-CT PN202744

Patim intermédio

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

Festool Automotive Systems
Guia de Lixagem Referência

Aplicador manual PN77814

Cartucho com esponja de aplicação, 50 g, cor preto PN09560

Hookit™ Púrpura + Taco manual multifuros

70 x 198 mm PN05171

70 x 396 mm PN05172

Discos abrasivos 

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+, 150 mm PN51370

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+, 150 mm PN51423

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P320, 150 mm PN50531

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P400, 150 mm PN50533

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P500, 150 mm PN50534

Disco abrasivo Púrpura Hookit™ 260L+ P1000, 150 mm PN34782

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

PN51412

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

PN51415

Tiras abrasivas Hookit™ Púrpura Premium P320,  
70 x 396 mm

PN30615

Accuspray™

Pistola HG14 PN16577

Boquilhas, 1,8 mm PN16611

Kit PPS™ 0,65 l / filtro 125 μ / 50 unidades PN16026

Kit PPS™ 0,65 l / filtro PN200 μ / 50 unidades PN16000

Abrasivos e acessórios 3M™

Informações sobre kits

Proteção Pessoal 3M™

Óculos de proteção Referência

SecureFit PN200 SF201AF

Proteção auditiva com aro 1310

Máscara respiratória anti-partículas Aura™

FFP2 06923+

Kit de preparação de pintura pneumático
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Informações sobre kits

Kit de segurança

Lixadora excêntrica pneumática Referência

LEX 3 150/3 PN202795

LEX 3 150/5 PN202796

Workcenter

WCR 1000 PN202745

SYSTAINER

SYS-Combi 3/D 150/4S PN202711

Suporte para pistolas de pintura

WCR 1000 LPH PN202755

Aspirador móvel

CTM 48 E LE EC / B22 PN575105

Saco de filtragem

SC-FIS-CT 48/5 PN202654

Tubo flexível de aspiração

D21,5 x 5 m HSK PN202580

Tubo flexível IAS

IAS 3 light 3500 AS PN202651

Conexão dupla

IAS 3-DA-CT PN202744

Patim intermédio

IP-STF D150/MJ2-15/1 PN202646

IP-STF D150/MJ2-5/2 PN202662

Guia de Lixagem Referência

Aplicador manual PN77814

Cartucho com esponja de aplicação, 50 g, cor preto PN09560

Hookit™ Púrpura + Taco manual multifuros

70 x 198 mm PN05171

70 x 396 mm PN05172

Discos abrasivos

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
150 mm

PN51370

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
150 mm

PN51423

Discos Abrasivos Púrpura Hookit™ 334U P500,  
150 mm

PN50534

Disco abrasivo Púrpura Hookit™ 260L+ P1000,  
150 mm 

PN34782

Tiras abrasivas

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
70 x 396 mm

PN51412

Tiras abrasivas Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
70 x 396 mm

PN51415

Festool Automotive Systems Abrasivos e acessórios 3M™

Óculos de proteção Referência

SecureFit PN200 SF201AF

Proteção auditiva com aro 1310

Máscara respiratória anti-partículas Aura™

FFP2 06923+

Proteção Pessoal 3M™

 



Informações sobre kits

Kit Extra Brilho

Lixadora excêntrica pneumática Referência

LEX 3 77 Set PN202794

LEX 3 150/3 PN202795

Polidora rotativa

RAP 150-14 FE PN202764

Lixadora excêntrica de engrenagem

ROTEX RO 150 FEQ PN202770

Universalcenter 

UCR 1000 PN202554

SYSTAINER

SYS-STF-D77/D90/93V PN202596

Prato de polir

PT-STF D150 MJ-FX PN202704

Corteché para tintas

LZK-HM PN202590

Discos abrasivos Referência

Disco abrasivo Hookit™ Púrpura 260L+ P1500, 150 mm PN34784

Disco abrasivo Hookit™ Púrpura 260L+ P1500, 76 mm PN51267

Disco abrasivo Trizact™ 443SA, P3000, 150 mm PN50414

Disco abrasivo Trizact™ 443SA, P3000, 75 mm PN50415

Disco abrasivo Trizact™ 6000, 150 mm PN51130

Disco abrasivo Trizact™ 6000, 75 mm PN51131

Esponjas de polir

Esponja de polir Perfect-it™ III Quick Connect,  
verde lisa, 150 mm

PN50878

Esponja de polir Perfect-it™ III Quick Connect,  
amarela, 150 mm 

PN50879

Esponja de polir anti-hologramas Ultrafina™ SE, 150 mm PN50388

Adaptador Quick Connect 

Para as esponjas de polir Perfect-it™ III PN33271

Polimento Perfect-it™ III

Massa abrasiva Fast Cut Plus PN51052

Massa abrasiva Extra Fine Plus PN80349

Polimento anti-hologramas PN50383

Spray de controlo de acabamento PN08631

Panos de polimento

Pano de alto rendimento Scotch Brite™, verde PN60671

Pano de alto rendimento Scotch Brite™, amarelo PN50400

Pano de polir anti-hologramas Perfect-it™ III, azul PN50486

Fita de mascarar premium 233+

18 mm x 50 m PN23318

24 mm x 50 m PN23324

48 mm x 50 m PN23348

Festool Automotive Systems Abrasivos e acessórios 3M™

Óculos de proteção Referência

SecureFit PN200 SF201AF

Proteção auditiva com aro 1310

Máscara respiratória anti-partículas Aura™

FFP2 06923+

Proteção Pessoal 3M™
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Informações sobre kits

Kit Pequenas Reparações

Lixadora excêntrica de engrenagem Referência

ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus PN202776

Workcenter

WCR 1000 PN202745

SYSTAINER

SYS-STF-D77/D90/93V PN202596

Suporte para pistolas de pintura

WCR 1000 LPH PN202755

Aspirador móvel 

CTM 26 E PN575096

Saco de filtragem

SC-FIS-CT 36/5 PN202644

Tubo flexível de aspiração

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT PN202712

Patim intermédio

IP-STF-D90/6 PN202653

Prato de polir

PT-STF-D80 FX-RO90 PN202698

Discos abrasivos Referência

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 120+,  
90 mm

PN51611

Disco multifuros Cubitron™ II Hookit™ 737U 220+,  
90 mm

PN51614

Disco Hookit™ Púrpura Premium 734U/334U P500,  
90 mm

PN51624

Disco abrasivo Hookit™ Púrpura 260L+ P1000,  
90 mm 

PN51585

Disco abrasivo Trizact™ 443SA, P3000, 75 mm PN50415

Disco abrasivo Trizact™ 6000, 75 mm PN51131

Esponja de polir

Esponja de polir Perfect-it™ III, verde, 75 mm PN50499

Polimento Perfect-it™ III

Desbastador de Corte Rápido Fast Cut Plus Exteme 1KG PN51815

Spray de controlo de acabamento PN08631

Pano de polir

Pano de alto rendimento Scotch Brite™, verde PN60671

Fita de mascarar premium 233+

18 mm x 50 m PN23318

24 mm x 50 m PN23324

48 mm x 50 m PN23348

Festool Automotive Systems Abrasivos e acessórios 3M™

Óculos de proteção Referência

SecureFit PN200 SF201AF

Proteção auditiva com aro 1310

Máscara respiratória anti-partículas Aura™

FFP2 06923+

Proteção Pessoal 3M™
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Preparação da superfície

Quatro ferramentas  
numa só.
Lixagem de desbaste, lixagem de acabamento, 
polimento e lixagem triangular numa única ferra-
menta. Menores custos de aquisição, máxima 
flexibilidade, utilização mais vasta. Para uma 
maior eficiência e economia do seu tempo.

Itens incluídos
Prato de lixar FastFix, Ø 90 mm (HT macio), 
sapata StickFix V93, Festool PROTECTOR,  
no SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

3M™ Abrasivos
a partir da pág. 83

Dados técnicos RO 90 DX FEQ-Plus

Consumo (W) 400

N.º rotações movimento orbital ROTEX (min-1) 260 – 520

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 3.500 – 7.000

Órbita (mm) 3

Prato de lixar FastFix Ø (mm) 90

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,5

Referência PN202776

Preço/€ 758,85

= com eletrónica MMC

Lixadora excêntrica de engrenagem

A ferramenta redonda que chega a todos  
os cantos.

• Quatro ferramentas numa só: elevado arranque na lixagem  

de desbaste com movimento rotativo ROTEX, o resultado da 

lixagem é extremamente preciso na lixagem intermédia e de 

acabamento, cantos mais limpos e com resultados brilhantes.

• Os rolamentos excêntricos são muito duradouros, a engrenagem 

que é duplamente selada e o interruptor anti-pó que prolongam 

a vida útil da ferramenta

• Movimento rotativo ROTEX para um polimento prático –  

a velocidade reduzida mantém a temperatura baixa e evita  

a formação de nuvens ou salpicos

• Mudança de pratos de lixar FastFix, sem ferramentas

ROTEX RO 90 DX

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Lixadora excêntrica de engrenagem

Multifunções total.

•  Um desbaste até três vezes mais rápido que o de uma  

lixadora excêntrica convencional, graças ao seu potente  

motor e à combinação de movimentos excêntricos orbitais

• Três ferramentas numa só: um forte arranque no desbaste, 

padrão de lixagem extremamente fino no acabamento,  

superfícies brilhantes e  perfeitas no polimento

• Aspiração de pó eficiente com o sistema Jetstream

• Mudança de pratos FastFix, sem ferramentas

ROTEX RO 125

Extremamente resistente.
Com robustos rolamentos excêntricos, estrutura 
duplamente selada e interruptores anti-pó e 
também suporta utilizações contínuas e prolon-
gadas.

Dados técnicos RO 125 FEQ-Plus

Consumo (W) 500

N.º rotações movimento orbital ROTEX (min-1) 300 – 600

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 3.000 – 6.000

Órbita (mm) 3,6

Prato de lixar FastFix Ø (mm) 125

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,9

Referência PN202773

Preço/€ 787,61

Itens incluídos
Prato de lixar FastFix Ø 125 mm (HT macio), 
Festool PROTECTOR, no SYSTAINER SYS 2 
T-LOC

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

= com eletrónica MMC

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

powered by
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Preparação da superfície

Lixadora excêntrica de engrenagem

O sistema original 3 em 1: uma verdadeira 
ferramenta.

• Três ferramentas numa só: forte lixagem no desbaste, 

padrão de lixagem extremamente fino na lixagem de acaba-

mento, superfícies brilhantes perfeitas no polimento

• Movimento rotativo ROTEX para um polimento prático –  

a velocidade reduzida mantém a temperatura baixa, mesmo 

na potente RO150, evitando a formação de manchas ou 

salpicos

• Mudança de pratos de lixar FastFix, sem ferramentas

• Sistema MULTI-JETSTREAM para uma aspiração de pó 

eficiente com o máximo de rendimento na lixagem

ROTEX RO 150

Tempos de preparação 
curtos graças à troca de 
pratos FastFix.
Simples, rápida e segura. Além das suas mãos, 
não necessitará de nenhuma ferramenta. Basta 
retirar o prato, substituí-lo e continuar a traba-
lhar...

Itens incluídos
Prato de lixar FastFix Ø 150 mm (HT macio), 
Festool PROTECTOR, no SYSTAINER SYS 3 
T-LOC

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

Dados técnicos RO 150 FEQ-Plus

Consumo (W) 720

N.º rotações movimento orbital ROTEX (min-1) 320 – 660

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 3.300 – 6.800

Órbita (mm) 5

Prato de lixar FastFix Ø (mm) 150

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 2,3

Referência PN202770

Preço/€ 862,69

= com eletrónica MMC

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Lixadora excêntrica

Lixadora para um acabamento  
perfeito.

• A ETS 150 está disponível em duas versões: com 

uma órbita de lixagem de 3 mm, para um acaba-

mento de superfície imaculado, ou de 5 mm,  

para a lixagem intermédia de revestimentos trans-

parentes ou de verniz

• Rolamento duplo, para uma grande vida útil

• Travão de prato de lixar, para um trabalho seguro  

e perfeito, sem custos de retificação

ETS 150/3 
ETS 150/5

Qualidade de superfície 
perfeita.
A ETS 150/3 é uma das preferidas para a lixagem 
de acabamento e para a extremamente fina. 
Muito leve, produz um excelente acabamento 
da superfície com uma órbita de lixar de 3 mm. 
A ETS 150/5, com uma órbita de 5 mm, é ideal 
para a lixagem mais forte.

Dados técnicos ETS 150/3 EQ ETS 150/5 EQ

Consumo (W) 310 310

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 4.000 – 10.000 4.000 – 10.000

Órbita (mm) 3 5

Prato de lixar intermutável Ø (mm) 150 150

Ligação Ø (mm) 27 27

Peso (kg) 1,8 1,8

Referência PN202788 PN202789

Preço/€ 524,01 524,01

Itens incluídos ETS 150/5 EQ
Prato de lixar StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(HT macio), bolsa-filtro, ferramenta de manusea-
mento, em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

= com eletrónica MMC

Itens incluídos ETS 150/3 EQ
Prato de lixar StickFix Ø 150mm FUSION-TEC 
(super macio), bolsa-filtro, ferramenta de manu-
seamento, em caixa de cartão

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

powered by
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Preparação da superfície

Lixadora excêntrica

A lixadora perfeita com um tamanho 
perfeito.

• Tempo de vida útil longo graças à tecnologia de 

motor EC e o travão do prato de lixar revestido  

a metal

• Regulação progressiva e manutenção do número  

de rotações sob carga

• A posição ideal dos botões impedem a ativação  

ou desativação inadvertida da máquina

• Com prato de lixar Jetstream para uma aspiração  

de pó otimizada

ETS EC 125/3

Compacto por fora. Com-
pleto por dentro.
A ETS EC 125/3 é uma das preferidas para a 
lixagem de acabamento e para a lixagem fina. 
Como lixadora para utilizar apenas com uma 
mão, tem uma excelente relação potência/peso 
e uma órbita de 3mm. Proporciona uma exce-
lente qualidade no trabalho final.

Dados técnicos ETS EC 125/3 EQ

Consumo (W) 400

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 6.000 – 10.000

Órbita (mm) 3

Prato de lixar intermutável Ø (mm) 125

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,2

Referência PN202786

Preço/€ 771,63

Itens incluídos
Prato de lixar StickFix Ø125mm (HT macio), 
ferramenta de manuseamento, em caixa de 
cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

= com eletrónica MMC

Motor EC-TEC sem escovas 
para uma longa vida útil e 
elevada eficiência

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Itens incluídos ETS EC 150/5 EQ
ferramenta de manuseamento, prato de lixar 
StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (HT macio), 
em caixa de cartão

Lixadora excêntrica

A lixadora perfeita.

• Grande vida útil graças à tecnologia de motor EC  

e o travão do prato de lixar revestido a metal

• Design compacto com apenas 1,2 kg, para trabalhar  

em perfeita ergonomia

• Pré-seleção do número de rotações progressiva  

e constante, mesmo sob carga

• Segurança máxima ao trabalhar, graças à deteção  

de vibrações e à perfeita aspiração

ETS EC 150/3 
ETS EC 150/5

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

Dados técnicos ETS EC 150/3 EQ ETS EC 150/5 EQ

Consumo (W) 400 400

N.º rotações movimento excêntrico (min-¹) 6.000 – 10.000 6.000 – 10.000

Órbita (mm) 3 3

Prato de lixar intermutável Ø(mm) 150 150

Ligação Ø (mm) 27 27

Peso (kg) 1,2 1,2

Referência PN202779 PN202783

Preço/€ 771,63 771,63

= com eletrónica MMC
Como há muito para lixar, 
nós pensámos em tudo.
Em superfícies verticais ou cantos estreitos –  
a nova ETS EC 150 é perfeita em qualquer situa-
ção: tanto no manuseamento como no resultado 
da lixagem. Graças ao potente motor EC-TEC 
sem escovas, a ETS EC 150 é ideal para trabalhar 
só com uma mão.

Motor EC-TEC sem escovas 
para um tempo de vida útil 
longo e com elevada eficiência

Itens incluídos ETS EC 130/5 EQ
ferramenta de manuseamento, prato de lixar 
StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super macio), 
em caixa de cartão

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

powered by
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Lixadora com engrenagem

Uma lenda potente.

• Engrenagem de desmultiplicação para um desbaste 

consistente e eficiente – perfeita para lixar revesti-

mentos difíceis

• Neutralização das vibrações, para um funcionamento 

suave e um trabalho em segurança

• Ambiente de trabalho limpo – aspiração de pó efi-

ciente, para uma visão desimpedida sobre a área de 

trabalho e um local de trabalho sempre sem pó

• Posição ideal do centro de gravidade, para excelen-

tes resultados e um trabalho menos cansativo

RUTSCHER RS 100

Grande eficácia de 
desbaste.
As lixadoras vibratórias com engrenagem  
Festool estão orientadas para um forte desbaste 
devido à sua redução da engrenagem. Deste 
modo, são perfeitas para lixar revestimentos 
antigos, grossos e resistentes em grandes 
superfícies.

Dados técnicos RS 100 CQ

Consumo (W) 520

N.º rotações em vazio (min-1) 7.000

N.º máx. de rotações (min-1) 14.000

Órbita (mm) 5

Sapata intermutável para lixas (mm) 115 x 221

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 3,0

Referência PN202763

Preço/€ 790,81

Itens incluídos
Sapata StickFix 115x221mm, em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 62

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 82

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS36 
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Lixadora rotativa

A grande lixadora para desbastar.

• Especialmente rentável em áreas extensas, dado que  

a ferramenta está concebida para uma elevada capaci-

dade de remoção e uma rápida evolução

• A excelente aspiração de pó assegura uma área de 

trabalho sempre limpa, uma visibilidade clara e um 

ambiente de trabalho saudável

• Não prejudica a saúde – equipamento antiestático  

para segurança durante o desbaste de revestimentos 

sobre metal, aspiração perfeita de pó fino, partículas  

e limalhas com cobertura de aspiração

• Mudança do prato de lixar sem ferramentas

RAS 180

Eletrónica MMC.
Arranque suave, rotações controladas e proteção 
de sobrecarga mediante controlo da temperatura 
tornam esta máquina ideal para uma utilização 
contínua e exigente.

Itens incluídos
Prato de lixar StickFix Ø 180, abrasivos Hookit™, 
cobertura de aspiração, ferramenta de manusea-
mento, em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 62

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

Dados técnicos RAS 180 E

Consumo (W) 1.500

N.º rotações em vazio (min-1) 800 – 4.000

Prato de lixar intermutável Ø (mm) 180

Fuso da ferramenta M14

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 4,2

Referência PN575086

Preço/€ 1.124,70

= com eletrónica MMC

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

powered by
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Lixadora excêntrica pneumática

Para o acabamento de pintura.

•  Com uma construção muito robusta que assegura um 

tempo de vida útil bastante longo e com uma reduzida 

necessidade de manutenção que se traduz numa clara 

redução de custos

• Com um baixo nível de ruído e de vibração bem como 

uma boa e segura dispersão do ar, através do tubo flexível. 

Todos estes elementos protegem a saúde do utilizador.

• O travão do prato de lixar reduz os erros de lixagem  

e, consequentemente, os trabalhos de rectificação  

e qualquer custo adicional associado. O baixo consumo de 

ar comprimido assegura uma grande redução de custos

LEX 3 77

Muito tempo de vida útil. 
Para operações bem sucedidas, sem avarias  
da ferramenta e sem qualquer manutenção.

Dados técnicos LEX 3 77/2.5 Kit LEX 3 77/2.5

Pressão (pressão de circulação) (bar) 6 6

Mobilidade de trabalho (min-1) 21.000 21.000

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 10.500 10.500

Órbita (mm) 2,5 2,5

Nível de emissão de vibrações Ah (um eixo) (m/s2) 0,8 0,8

Nível de emissão de vibrações Ah (três eixos) (m/s2) 1,9 1,9

Consumo de ar em carga nominal (l/min) 270 270

Prato de lixar Ø (mm) 77 77

Nível de pressão acústica (db (A)) 72 72

Peso (kg) 0,8 0,8

Referência PN202793 PN202794

Preço/€ 595,91 795,60

Itens incluídos kit LEX 3 77/2.5
Prato de lixar StickFix Ø 77 mm W-HT (macio), 
ferramenta de manuseamento, lubrificante, 
conexão IAS 3-SD, tubo flexível de ar compri-
mido Ø 12,4 x 5 m, patim intermédio Ø 77 mm, 
num SYSTAINER SYS 2 T-LOC, em caixa de 
cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 61

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83
Nota
Para o funcionamento das lixadoras pneumáti-
cas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Itens incluídos LEX 3 77/2.5
Prato de lixar StickFix Ø 77 mm W-HT (macio), 
ferramenta de manuseamento, lubrificante, em 
caixa de cartão

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS38 
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Nota
Para o funcionamento das lixadoras pneumáti-
cas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Lixadora excêntrica pneumática

Para a lixagem final.

• O baixo consumo de ar comprimido assegura uma elevada 

redução dos custos

• Simplifica a aspiração do pó permanente, garante os melhores 

resultados e protege a saúde do utilizador quando combinada 

com o tubo flexível ligeiro IAS 3

• O travão do prato de lixar reduz os erros de lixagem e,  

consequentemente, os trabalhos de retificação e os custos  

adicionais associados

LEX 3 125/3 
LEX 3 125/5

Sem possibilidade de haver 
qualquer engano.
Em todas as LEX 3 consegue rapidamente iden-
tificar onde está o interruptor e assim ter sempre 
à mão a ferramenta correcta no momento que 
necessita.

Itens incluídos LEX 3 125/5
Prato de lixar StickFix Ø125mm (HT macio), 
ferramenta de manuseamento, lubrificante, em 
caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 62

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

Dados técnicos LEX 3 125/3 LEX 3 125/5

Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar) 6 6

Mobilidade de trabalho (min-1) 19.000 19.000

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 9.500 9.500

Órbita (mm) 3 5

Nível de emissão de vibrações Ah (um eixo) (m/s2) 1,1 1,1

Nível de emissão de vibrações Ah (três eixos) (m/s2) 3,6 4,2

Consumo de ar em carga nominal (l/min) 290 290

Prato de lixar Ø (mm) 125 125

Nível de pressão acústica (db (A)) 70 70

Peso (kg) 1 1

Referência PN202798 PN202799

Preço/€ 862,69 862,69

Itens incluídos LEX 3 125/3
Prato de lixar StickFix Ø125 mm (super macio), 
ferramenta de manuseamento, lubrificante, em 
caixa de cartão

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Lixadora excêntrica pneumática

Neutralização das vibrações. Aumenta  
a eficiência.

• Precisa – travão do prato para um resultado de lixagem perfeito

• Aspiração de pó perfeita e consumo económico de lixas, graças 

aos pratos de lixar FUSION-TEC de alta qualidade e ao sistema 

MULTI-JETSTREAM

• Neutralização das vibrações, para um trabalho mais seguro, 

menos fatigante e sem danos para a sua saúde 

• Sem enganos – fácil de identificar através do interruptor e em 

todos os modelos da LEX 3

LEX 3 150/3, LEX 3 150/5,  
LEX 3 150/7

Seguro e saudável.
A LEX 3 é altamente ergonómica e adapta-se 
perfeitamente a qualquer mão, graças à tampa 
anti-deslizante Softgrip. A aspiração com o 
sistema MULTI-JETSTREAM mantém sempre  
o ar limpo.

Nota
Para o funcionamento das lixadoras pneumáti-
cas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Itens incluídos LEX 3 150/5 e LEX 3 150/7
Prato de lixar StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(HT macio), ferramenta de manuseamento, lubri-
ficante, em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 62

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

Dados técnicos LEX 3 150/3 LEX 3 150/5 LEX 3 150/7

Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar) 6 6 6

Mobilidade de trabalho (min-1) 20.000 20.000 20.000

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 10.000 10.000 10.000

Órbita (mm) 3 5 7

Nível de emissão de vibrações Ah (um eixo) (m/s2) 2,1 2,7 3,17

Nível de emissão de vibrações Ah (três eixos) (m/s2) 3,7 3,9 5,8

Consumo de ar em carga nominal (l/min) 290 290 290

Prato de lixar Ø (mm) 150 150 150

Nível de pressão acústica (db (A)) 72 72 76

Peso (kg) 1 1 1

Referência PN202795 PN202796 PN202797

Preço/€ 862,69 862,69 862,69

Itens incluídos LEX 3 150/3
Prato de lixar StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC 
(super macio), ferramenta de manuseamento, 
lubrificante, em caixa de cartão

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS40 
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Lixadora excêntrica pneumática

Especializada no desbaste.

• Interruptor “ponto-morto”, para trabalhar em  

segurança

• Indicador de curso claramente visível

• Travão do prato para um resultado perfeito

• Neutralização das vibrações, para um trabalho  

menos fatigante e menos prejudicial à saúde

LEX 2 185/7

Tampa Softgrip.
Manuseamento simples da ferramenta, sem 
escorregar e garantida pela cobertura Softgrip.

Itens incluídos
Prato de lixar StickFix Ø 185 mm (macio),  
frasco de óleo de limpeza lubrificante LFC 9022  
(50 ml), ferramenta de manuseamento, em  
caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 64

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 83

Dados técnicos LEX 2 185/7

Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar) 6

Mobilidade de trabalho (min-1) 16.000

N.º rotações movimento excêntrico (min-1) 8.000

órbita (mm) 7

Consumo de ar em carga nominal (l/min) 390

Prato de lixar Ø (mm) 185

Peso (kg) 1,6

Referência PN202792

Preço/€ 896,25

Nota
Para o funcionamento das lixadoras pneumáti-
cas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Lixadora orbital pneumática

Perfeita para superfícies planas.

• Fácil manuseamento

• Pré-seleção do número de rotações e de órbita

• Neutralização das vibrações, para um trabalho 

menos fatigante e menos prejudicial à saúde

• Sapatas e lixas StickFix para substituição rápida

LRS 93

Neutralização das  
vibrações (VS).
Para que o trabalho seja menos pesado para as 
mãos e articulações. A calibragem antivibrações 
(VS) reduz as vibrações e as oscilações, em 
benefício do utilizador e da máquina.

Itens incluídos
Sapata StickFix 93x175mm, frasco de óleo de 
limpeza lubrificante LFC 9022 (50ml), em caixa 
de cartãp

Acessórios Festool
a partir da pág. 63

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 82

Dados técnicos LRS 93 M

Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar) 6

Mobilidade de trabalho (min-1) 14.000

Órbita (mm) 4

Consumo de ar em carga nominal (l/min) 310

Sapata StickFix (mm) 93 x 175

Peso (kg) 1,5

Referência PN202790

Preço/€ 776,42

Nota
Para o funcionamento das lixadoras pneumáti-
cas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS42 



Preparação da superfície

Lixadora orbital pneumática

Lixadora comprida, para superfícies 
grandes.

• Apesar do seu tamanho é leve e prática

• Alto desbaste em superfícies amplas e lisas

• Excelente aspiração, graças ao sistema IAS 3

• Punho Softgrip

LRS 400

Condução fácil.
Todas as lixadoras orbitais pneumáticas são 
fáceis de conduzir, seja com uma ou duas mãos. 
O Softgrip e o punho adicional da LRS 400 
proporcionam-lhe um total controlo da ferra-
menta.

Itens incluídos
Sapata StickFix 80x400mm (macio), frasco de 
óleo de limpeza e lubrificante LFC 9022 (50 ml), 
em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 63

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 82
Nota
Para o funcionamento das lixadoras pneumáti-
cas, é necessário o sistema de conexão IAS 3.

Dados técnicos LRS 400

Pressão de serviço (pressão de circulação) (bar) 6

Mobilidade de trabalho (min-1) 14.000

Órbita (mm) 4

Consumo de ar em carga nominal (l/min) 390

Sapata StickFix (mm) 80 x 400

Peso (kg) 2,1

Referência PN202791

Preço/€ 958,56

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Preparação da superfície

Lixadora orbital

Lixadora compacta que permite urilizar  
só com uma mão.

• Trabalho sem esforço: com um design compacto e ergonómico, apenas 

pesa 1,2 kg e a distribuição do peso é perfeitamente equilibrada

• Trabalho mais rápido, com uma capacidade de desbaste mais de 25 % que 

uma lixadora standard: a nova eletrónica de controlo MMC assegura que  

o número de rotações quando não está a trabalhar com a máqina é igual 

aquando a trabalhar e transfere a potência de 250 Watt diretamente para  

a superfície de trabalho

• Trabalho sem pó, logo menos prejudicial para a saúde. Resulta em 

menos retoques: em combinação com o aspirador móvel ou com o saco 

de recolha de limalhas durável e amovível PROTECTOR. Uma lixagem 

suave tanto nas janelas como nas molduras e painéis.

RTS 400

Ambiente de trabalho  
sempre limpo.
Aspiração de pó altamente eficaz, para uma 
visibilidade desimpedida da área de trabalho  
e um local de trabalho sempre sem pó.

Itens incluídos
Sapata StickFix 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, 
saco de recolha de limalhas durável, em caixa de 
cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 63

Abrasivos 3M™

a partir da pág. 82

Dados técnicos RTS 400 REQ

Consumo (W) 250

N.º rotações em vazio (min-1) 6.000 – 12.000

Mobilidade de trabalho (min-1) 12.000 – 24.000

Órbita (mm) 2

Sapata intermutável para lixas (mm) 80 x 130

Ligação Ø (mm) 27

Peso (kg) 1,2

Referência PN202761

Preço/€ 447,33

= eletrónica

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS44 



Preparação da superfície

Polidora rotativa

Genial e polivalente.

• Interruptor de velocidade variável, para um arranque 

e aceleração suaves

• A engrenagem entre 2 estágios é potente, robusta  

e durável em toda a gama de rotações

• Tempo de vida útil longo – proteção de sobrecarga 

em função da temperatura e o filtro protegem eficaz-

mente a ferramenta

• Trabalhe durante mais tempo – graças ao peso de 

apenas 2,1 kg e ao design ergonómico que devolvem 

um equilíbrio perfeito

SHINEX RAP 150

Força doseada com  
precisão.
Transmissão ideal de força graças à distância 
reduzida entre a ferramenta e o prato e também 
às diferentes posições do punho da SHINEX 
RAP 150.

Itens incluídos
punho adicional de montagem lateral, prato de 
polir StickFix Ø 150 mm, em caixa de cartão

Polimento 3M™

a partir da pág. 96

Dados técnicos RAP 150-14 FE RAP 150-21 FE

Consumo (W) 1.200 1.200

N.º rotações em vazio (min-1) 600 – 1.400 900 – 2.100

Prato de polir, Ø máx. (mm) 150 150

Fuso da ferramenta M14 M14

Peso (kg) 2,1 2,1

Referência PN202764 PN202765

Preço/€ 747,67 747,67

= com eletrónica MMC

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Acessórios 3M™

a partir da pág. 98
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Polidora rotativa

Potente e com alto rendimento.

• Com uma capacidade de carga especialmente elevada, 

graças a uma refrigeração melhorada na gama de bai-

xas rotações e à proteção de sobrecarga em função da 

temperatura.

• Adaptação à superfície de trabalho, graças ao controlo 

do número de rotações, à pré-seleção progressiva do 

número de rotações e ao arranque suave

• Interruptor de velocidade variável e com uma função 

de arranque lento

• Trabalhe mais confortável: máquina com punho ergo-

nómico e com uma distribuição ideal de peso

POLLUX 180

Para grandes reparações.
A POLLUX 180 permite uma adaptação perfeita 
aos diferentes materiais e superfícies. Graças  
à eletrónica MMC, o número de rotações per-
manece constante. Trabalha uniformemente 
sem danificar as peças e permite poupar tempo 
naqueles retoques mais dispendiosos.

Itens incluídos
Prato de polir StickFix Ø 180 mm, punho adicional 
de montagem lateral, em caixa de cartão

Acessórios 3M™

a partir da pág. 98
Polimento 3M™

a partir da pág. 96

Dados técnicos POLLUX 180 E

Consumo (W) 1.500

N.º rotações em vazio (min-1) 800 – 2.400

Prato de polir, Ø máx. (mm) 180

Fuso M14

Peso (kg) 3,6

Referência PN202803

Preço/€ 841,93

= com eletrónica MMC

Preparação da superfície

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS46 





Aspirador móvel 

O aspirador compacto com depósito  
de 15 litros.

• Melhor organização: um compartimento especial para 

arrumar o tubo flexível e o cabo

• Grande poder de aspiração, devido à turbina compacta 

de alto rendimento e ao tubo flexível de aspiração 

cónico

• Os SYSTAINER são fixados rapidamente ao Sys-Dock

• Sacos de filtragem SELFCLEAN resistentes à rutura e 

com função de auto-limpeza, para uma elevada e cons-

tante potência de aspiração 

CTL MIDI

Pequeno por fora, grande 
por dentro.
O CTL MIDI é o companheiro ideal. O aspirador 
em húmido / em seco e com uma capacidade 
de depósito de 15 lts. Adequa-se perfeitamente 
a vários trabalhos de limpeza com pequenos ou 
médios volumes de pó e sujidade. Para pós de 
classe L.

Itens incluídos
saco de filtragem montado, tubo flexível de 
aspiração Ø27/32x3,5 m-AS com adaptador 
angular rotativo no lado do aspirador, porta- 
tubos, Sys-Dock com função T-LOC, em  
caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 74

Dados técnicos CTL MIDI

Consumo (W) 400 – 1.200

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.700

Vácuo máx. (Pa) 24.000

Área de superfície do filtro (cm2) 5.000

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5

Volume máx. do depósito/saco de filtragem (l) 15/12,5

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 430 x 330 x 470

Consumo carga nominal máx. instalada medida na tomada de corrente (W) 2.400

Peso (kg) 9

Referência PN575109

Preço/€ 645,43

= com eletrónica

Aspiração de pó

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS48 



Aspiração de pó

Aspirador móvel 

O aspirador móvel flexível, com um  
depósito de 26 litros.

• Total aproveitamento do depósito – o volume bruto  

corresponde ao volume líquido

• Adaptação flexível: possibilidade de equipamento individual 

com tomada ou módulo de ar comprimido adicional

• Força de aspiração constantemente elevada graças à turbina 

compacta de alto rendimento

• Função anti-estática

• Fixação de Systainers através do Sys-Dock

• Alojamento para o tubo flexível e enrolamento do cabo,  

para maior conforto e segurança

• Económico, devido à utilização otimizada do volume dispo-

nível, com um saco de filtragem SELFCLEAN no depósito

CLEANTEC CT 26

Universal e com o tamanho 
perfeito.
Compacto, mas eficiente. Leve, mas potente. 
Graças à aperfeiçoada geometria do depósito,  
o CLEANTEC CT 26 disponibiliza um grande 
volume em pequenas dimensões.

Itens incluídos CTM 26 E
saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível  
de aspiração Ø 27 mm x 3,5 m-AS, tampa de 
extremidade para adaptador de admissão,  
porta-tubos, Sys-Dock, enrolamento do cabo, 
em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 66

Dados técnicos CTL 26 E CTM 26 E

Consumo (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.900 3.900

Vácuo máx. (Pa) 24.000 24.000

Área de superfície do filtro (cm2) 6.318 6.318

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5 7,5

Volume máx. do depósito/saco de filtragem (l) 26/24 26/24

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 540

Consumo carga nominal máx. instalada medida  
na tomada de corrente (W)

2.400 2.400

Peso (kg) 13,9 13,9

Referência PN575087 PN575096

Preço/€ 883,46 1.185,42

= com eletrónica

Itens incluídos CTL 26 E
saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível de 
aspiração Ø 27 mm x 3,5 m-AS, porta-tubos, 
Sys-Dock com função T-LOC, enrolamento do 
cabo, em caixa de cartão

Workcenter WCR 1000
a partir da pág. 54

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Aspirador móvel 

A versão CLEANTEC com um depósito  
de 36 litros.

• Total aproveitamento do depósito – o volume bruto corresponde 

ao volume líquido

• Adaptação flexível: possibilidade de equipamento individual  

com tomada ou módulo de ar comprimido adicional

• Força de aspiração constantemente elevada graças à turbina 

compacta de alto rendimento

• Função anti-estática

• Fixação de Systainers através do Sys-Dock

• Alojamento para o tubo flexível e enrolamento do cabo, para 

maior conforto e segurança

• Económico, devido à utilização otimizada do volume disponível, 

com um saco de filtragem SELFCLEAN no depósito

CLEANTEC CT 36

Universal: com o tamanho 
perfeito.
Compacto, mas eficiente. Leve, mas potente. 
Graças à aperfeiçoada geometria do depósito,  
o CLEANTEC CT 26/36 disponibiliza um 
grande volume em pequenas dimensões.

Itens incluídos CTM 36 E/CTM 36 E LE
saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível  
de aspiração Ø 27 mm x 3,5 m-AS, tampa de 
extremidade para adaptador de admissão,  
porta-tubos, Sys-Dock, enrolamento do cabo, 
módulo de ar comprimido (CTM 36 E LE), em 
caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 66

Dados técnicos
CTL 36 E
CTL 36 E LE

CTM 36 E
CTM 36 E LE

Consumo (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.900 3.900

Vácuo máx. (Pa) 24.000 24.000

Área de superfície do filtro (cm2) 6.318 6.318

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5 7,5

Volume máx. do depósito/saco de filtragem (l) 36/34 36/34

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 630 x 365 x 596 630 x 365 x 596

Consumo carga nominal máx. instalada  
medida na tomada de corrente (W)

2.400 2.400

Peso (kg) 14,4 14,4

Referência PN575088 PN575098

Preço/€ 1.071,98 1.365,95

Referência LE PN575094 PN575100

Preço/€ 1.365,95 1.653,50

= com eletrónica

Itens incluídos CTL 36 E/ CTL 36 E LE
saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível de aspira-
ção Ø 27 mm x 3,5 m-AS, porta-tubos, Sys-Dock  
com função T-LOC, enrolamento do cabo, módulo de  
ar comprimido (CTL 36 E LE), em caixa de cartão

Workcenter WCR 1000
a partir da pág. 54

Aspiração de pó

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
www.3m.com.pt/TASS50 



Aspiração de pó

Aspirador móvel 

Elevado desempenho na aspiração.

• Volume de depósito ideal para grandes quantidades  

de pó e limalhas

• Força de aspiração constantemente elevada graças  

à turbina compacta de alto rendimento

• Sem cargas eletrostáticas, graças à função antiestática

• Fixação de Systainers através do Sys-Dock

• Individualmente equipável para todas as aplicações,  

com tomada ou módulo de ar comprimido adicional

CLEANTEC CT 48

Para aplicação na oficina.
Graças ao volume do depósito de 48 litros,  
o CT 48 é ideal para aspirar grandes quantida-
des de pó na oficina. Adequado como CTL  
e CTM para as classes de pó L e M.

Itens incluídos CTM 48 E
saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível  
de aspiração Ø 27 mm x 3,5 m-AS, tampa de 
extremidade para adaptador de admissão,  
porta-tubos, Sys-Dock, enrolamento do cabo, 
aro, em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 66

Dados técnicos CTL 48 E CTM 48 E

Consumo (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.900 3.900

Vácuo máx. (Pa) 24.000 24.000

Área de superfície do filtro (cm2) 6.318 6.318

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5 7,5

Volume máx. do depósito/saco de filtragem (l) 48/46 48/46

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 740 x 406 x 1.005 740 x 406 x 1.005

Consumo carga nominal máx. instalada  
medida na tomada de corrente (W)

2.400 2.400

Peso (kg) 18,8 18,8

Referência PN575101 PN575104

Preço/€ 1.231,74 1.511,32

= com eletrónica

Itens incluídos CTL 48 E
saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível de 
aspiração Ø 27 mm x 3,5 m-AS, porta-tubos, 
Sys-Dock, enrolamento do cabo, aro, em caixa 
de cartão

Workcenter WCR 1000
a partir da pág. 54

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Aspiração de pó

Aspirador móvel 

Criado para uma utilização permanente.

• Potência constante graças ao acionamento EC-TEC, 

com uma vida útil muito superior à de um motor universal

• Com regulador de força de aspiração, possibilidade de 

adaptação flexível a qualquer situação de trabalho

• Sem cargas eletrostáticas, graças à função antiestática

• Equipamento de série para ligação a uma unidade de 

alimentação, com conexão de ar comprimido

CLEANTEC CT 48 EC

Fiável. Resistente. Forte.
As aplicações prolongadas são a especialidade 
desta máquina– e o EC-TEC garante mais fiabili-
dade e mais vida útil. Para um poder de aspiração 
implacável.

Itens incluídos
Saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível de 
aspiração Ø 27 mmx 3,5 m-AS, enrolamento do 
cabo, módulo de ar comprimido, em caixa de 
cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 66

Workcenter WCR 1000
a partir da pág. 54

Dados técnicos CTL 48 E LE EC CTM 48 E LE EC

Consumo (W) 150 – 1.100 150 – 1.100

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.400 3.400

Vácuo máx. (Pa) 23.000 23.000

Área de superfície do filtro (cm2) 6.318 6.318

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5 7,5

Volume máx. do depósito/saco de filtragem (l) 48/46 48/46

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 630 x 406 x 640 630 x 406 x 640

Consumo carga nominal máx. instalada  
medida na tomada de corrente (W)

2.400 2.400

Peso (kg) 17,9 17,9

Referência PN575108 PN575107

Preço/€ 2.356,45 2.640,82

= com eletrónica

Motor EC-TEC sem escovas 
para um tempo de vida útil 
longo e elevada eficiência

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Aspiração de pó

Aspirador móvel 

Para uma segurança máxima.

• Conforme a Diretiva ATEX 94/9/EG para a zona 22 – o pó seco 

e inflamável em maquinaria e aparelhos é removida de forma 

fiável

• Potência constante graças ao acionamento EC-TEC, com uma 

vida útil várias vezes superior à de um motor universal

• Sem cargas eletrostáticas, graças à função antiestática

• Equipamento de série para ligação a uma unidade de alimenta-

ção com conexão de ar comprimido

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Para pós inflamáveis.
O aspirador especial CT 48 EC/B22 com 
EC-TEC está preparado para utilizações prolon-
gadas. O depósito robusto em plástico ABS 
possui uma proteção adicional contra chamas e, 
por isso, adequa-se à aspiração segura de varia-
díssimos materiais, desde alumínio, fuligem  
e revestimentos e até plásticos reforçados por 
fibra de vidro e fibra de carbono.

Itens incluídos
Saco de filtragem SELFCLEAN, tubo flexível de 
aspiração Ø 27 mm x 3,5 m-AS, enrolamento do 
cabo, módulo de ar comprimido, em caixa de 
cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 66

Workcenter WCR 1000
a partir da pág. 54

Dados técnicos CTL 48 E LE EC/B22 CTM 48 E LE EC/B22

Consumo (W) 150 – 1.100 150 – 1.100

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.400 3.400

Vácuo máx. (Pa) 23.000 23.000

Área de superfície do filtro (cm2) 6.318 6.318

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5 7,5

Volume máx. do depósito/saco de filtragem (l) 48/46 48/46

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 630 x 406 x 640 630 x 406 x 640

Consumo carga nominal máx. instalada  
medida na tomada de corrente (W)

2.400 2.400

Peso (kg) 18,6 18,6

Referência PN575106 PN575105

Preço/€ 3.299,03 3.580,20

= com eletrónica

Motor EC-TEC sem escovas 
para uma longa vida útil e 
elevada eficiência

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Organização do local de trabalho

Workcenter

Mobilidade no espaço mais pequeno.

• Compacto e móvel – o WCR pode ser acoplado a qualquer 

aspirador móvel Festool com SYS-Dock integrado  

(exceto CTL MINI/MIDI)

• Equipamento flexível – ganchos para fixar duas ferramentas 

com tubos flexíveis de aspiração, suporte universal, comparti-

mento de arrumação, bem como um compartimento rotativo 

para peças pequenas

• Ampliável de forma individual – o tampo da bancada perfurado 

e a ranhura perfilada podem ser equipadas com porta-objetos 

adicionais, ganchos ou suportes

• Trabalhe protegendo a sua coluna – Workcenter com regulação 

simples em altura com ganchos e vários porta-objetos para 

maior organização

WCR 1000

Possibilidade de equipa-
mento individual.
Os SYSTAINER de dimensão 1 a 4 ou SORTAINER 
podem ser integrados no Workcenter.

Itens incluídos
Plataforma, prateleiras para painel perfurado, 
gancho duplo para ferramentas, 6 ganchos  
standard (125 mm de comprimento), 2 painéis 
perfurados com sistema de furos, alojamento 
para Systainer, em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 77

Dados técnicos WCR 1000

Comprimento (mm) 1.050

Largura (mm) 362

Altura ajustável (mm) 545 – 785

Dimensão do furo quadrático (mm) 9,2 x 9,2

Distância interna dos furos, furo quadrático (mm) 38

Peso (kg) 10,2

Referência PN202745

Preço/€ 621,78

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Organização do local de trabalho

Banco multifunções e Universalcenter

Maior organização. Maior rapidez.

• Banco multifunções MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = 

Universalcenter UCR 1000

• Utilize o Universalcenter UCR 1000 em aplicações móveis  

e desfrute das vantagens do Workcenter WCR 1000

• Ambiente de trabalho agradável – sem o Workcenter WCR,  

o banco multifunções MFH 1000 é um banco estável, móvel  

e confortável

• Organização eficaz – ganchos e porta-objetos garantem  

um acesso rápido às ferramentas, acessórios e materiais de 

trabalho

MFH 1000 
UCR 1000

Elementos decisivos  
na organização.
Gaveta com chave e totalmente extraível –  
para acessórios, materiais de trabalho e objetos 
pessoais.

Itens incluídos UCR 1000
Workcenter WCR 1000, banco multifunções 
MFH 1000 (sem almofada), em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 77

Dados técnicos MFH 1000 UCR 1000

Comprimento (mm) 695

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 695 x 436 x 524

Largura (mm) 436

Altura ajustável (mm) 1.031 – 1.271

Largura dos rolos (mm) 32 32

Ø das rodas (mm) 100 100

Dimensão do furo quadrático (mm) 9,2 x 9,2 9,2 x 9,2

Distância interna dos furos, furo quadrático (mm) 38,1 38,1

Peso (kg) 27 37

Referência PN202555 PN202554

Preço/€ 514,43 1.083,34

Itens incluídos MFH 1000
almofada MFH 1000 SK, kit de montagem,  
em caixa de cartão

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Organização do local de trabalho

Toolcenter

Flexibilidade e maior área de trabalho.

• Organização vantajosa – as ferramentas, o material e o aspirador 

móvel estão sempre bem organizadas e sempre à mão

• Equipamento móvel – transporte simples entre diferentes 

locais na oficina

• Fixação segura – o aspirador móvel é acoplado em segurança 

ao equipamento móvel

• Mais espaço – os porta-ferramentas e os porta-tubos mantêm 

livres os compartimentos para os materiais de trabalho

TC 3000/2

Segurança incluída.
Armário com chave para SYSTAINER até  
ao tamanho 3, para guardar ferramentas  
e acessórios.

Itens incluídos
porta-tubos, esteira de borracha,  
em caixa de cartão

Acessórios Festool
a partir da pág. 78

Dados técnicos TC 3000/2

Dimensões (comp. x larg. x alt.) (mm) 470 x 1,070 x 960

Superfície de apoio (mm) 460 x 990

Altura de trabalho da superfície de arrumo (mm) 925

Peso (kg) 43

Referência PN202664

Preço/€ 1.027,09

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios Festool

Pratos de lixar

Taco para lixar Tipo Qtd. Referência Preço/€

compatível com abrasivo 80 x 133 mm, adaptador para tubo 
flexível Festool, adaptador bypass, Ø exterior da interface do 
tubo flexível sem/com adaptador 21,5/27 mm, peso 0,19 kg, 
em caixa de cartão

HSK-A 80x130 5 PN202582 94,45

compatível com abrasivo 115 x 228 mm, adaptador para tubo 
flexível Festool, adaptador bypass, Ø exterior da interface do 
tubo flexível sem/com adaptador 21,5/27 mm, peso 0,28 kg, 
em caixa de cartão

HSK-A 115x226 5 PN202583 179,18

compatível com abrasivo 80 x 400 mm, adaptador para tubo 
flexível Festool, adaptador bypass, Ø exterior da interface do 
tubo flexível sem/com adaptador 21,5/27 mm, peso 0,52 kg, 
em caixa de cartão

HSK-A 80x400 5 PN202584 197,97

compatível com abrasivo 80 x 400 mm (para dividir a meio), 
adaptador para tubo flexível Festool, adaptador bypass,  
Ø exterior da interface do tubo flexível sem/com adaptador 
21,5/27 mm, peso 0,2 kg, em caixa de cartão

HSK-A 80x200 5 PN202585 141,58

para abrasivos Hookit™ com 150 mm de Ø, macio,  
em embalagem Self-Service

HSK-D 150 W 5 PN202699 33,06

para abrasivos Hookit™ com 150 mm de Ø, duro,  
em embalagem Self-Service

HSK-D 150 H 5 PN202700 35,24

Sapata StickFix Tipo Qtd. Referência Preço/€

para RS 300, RS 3, LRS 93, versão de sapata, dimensões  
93 x 266 mm, em embalagem Self-Service

SSH-STF-
-V93x266/14

5 PN202675 65,63

Lixagem

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.60 



Acessórios Festool

Pratos de lixar

Prato de lixar FastFix diâmetro Tipo Qtd. Referência Preço/€

versão dura, alta resistência nos cantos, velcro resistente a 
altas temperaturas, para superfícies desniveladas e com cantos 
estreitos, grau de dureza H-HT, rosca FastFix, em embalagem 
Self-Service

ST-STF  
D125/8 FX-H-HT

5 PN202688 60,92

versão super macia, estrutura elástica, para curvaturas 
pronunciadas e arcos, grau de dureza SW, rosca FastFix,  
em embalagem Self-Service

ST-STF  
D125/8 FX-SW

5 PN202687 60,92

versão macia, para peças universais de níveis e superfícies 
curvas, velcro resistente a altas temperaturas, grau de dureza 
W-HT, rosca FastFix, em embalagem Self-Service

ST-STF D125/8 
FX-W-HT

5 PN202686 60,92

versão dura, MULTI-JETSTREAM 2.0, velcro resistente a altas 
temperaturas, alta resistência nos cantos, para superfícies 
desniveladas e com cantos estreitos, grau de dureza H-HT, 
rosca FastFix, em embalagem Self-Service

ST-STF D150/
MJ2-FX-H-HT

5 PN202703 73,14

versão super macia, MULTI-JETSTREAM 2.0, estrutura 
elástica, para curvaturas pronunciadas e arcos, grau de dureza 
SW, rosca FastFix, em embalagem Self-Service

ST-STF D150/
MJ2-FX-SW

5 PN202701 73,14

versão macia, MULTI-JETSTREAM 2.0, velcro resistente a altas 
temperaturas, para peças universais de níveis e superfícies 
curvas, grau de dureza W-HT, rosca FastFix, em embalagem 
Self-Service

ST-STF D150/
MJ2-FX-W-HT

5 PN202702 73,14

versão dura, velcro resistente a altas temperaturas, para 
superfícies desniveladas e com cantos estreitos, grau de 
dureza H-HT, rosca FastFix, em embalagem Self-Service

ST-STF D90/ 
7 FX H-HT

5 PN202697 49,50

versão macia, velcro resistente a altas temperaturas, para 
peças universais de níveis e superfícies curvas, grau de dureza 
W-HT, rosca FastFix, em embalagem Self-Service

ST-STF D90/ 
7 FX W-HT

5 PN202706 49,50

Prato de lixar Tipo Qtd. Referência Preço/€

para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versão dura, 
MULTI-JETSTREAM, velcro resistente a altas temperaturas, 
alta resistência nos cantos, para superfícies planas, grau de 
dureza H-HT, rosca M8, em embalagem Self-Service

ST-STF D150/ 
17FT-M8-H-HT

5 PN202710 81,14

para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versão 
super macia, MULTI-JETSTREAM, estrutura elástica, para 
curvaturas pronunciadas e arcos, grau de dureza SW, rosca 
M8, em embalagem Self-Service

ST-STF D150/ 
17FT-M8-SW

5 PN202708 81,15

para ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versão 
macia, MULTI-JETSTREAM, velcro resistente a altas 
temperaturas, alta resistência nos cantos, para utilização 
universal e exigente, grau de dureza W-HT, rosca M8, em 
embalagem Self-Service

ST-STF D150/ 
17FT-M8-W-HT

5 PN202709 81,14

para LEX 3 77, versão macia, para utilização universal e 
exigente, grau de dureza W, diâmetro de 77 mm, rosca M5,  
em embalagem Self-Service

ST-STF-D77/ 
6-M5 W

5 PN202707 45,89

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios Festool

Sapatas

Prato de lixar Tipo Qtd. Referência Preço/€

versão super macia, estrutura elástica, para curvaturas 
pronunciadas e arcos, rosca M4, diâmetro dos furos 90 mm, 
grau de dureza SW, em embalagem Self-Service

ST-STF  
125/8-M4-J SW

5 PN202691 74,09

versão macia, para peças universais de níveis e superfícies 
curvas, velcro resistente a altas temperaturas, para utilização 
robusta com granulações até P220, rosca M4, diâmetro dos 
furos 90 mm, grau de dureza W-HT, em embalagem 
Self-Service

ST-STF  
125/8-M4-J W-HT

5 PN202690 74,09

para LEX 125, ETS EC 125, versão dura, alta resistência nos 
cantos, para superfícies desniveladas e com cantos estreitos, 
velcro resistente a altas temperaturas, rosca M8, grau de 
dureza H-HT, em embalagem Self-Service

ST-STF  
125/8-M8-J H

5 PN202692 76,13

para LEX 125, ETS EC 125, versão super macia, estrutura 
elástica, para curvaturas pronunciadas e arcos, rosca M8,  
grau de dureza SW, em embalagem Self-Service

ST-STF  
125/8-M8-J SW

5 PN202694 76,13

para LEX 125, ETS EC 125, versão macia, para peças  
universais de níveis e superfícies curvas, velcro resistente  
a altas temperaturas, rosca M8, grau de dureza W-HT,  
em embalagem Self-Service

ST-STF  
125/8-M8-J W-HT

5 PN202693 76,13

para RAS 115, versão macia, para peças universais de níveis  
e superfícies curvas, rosca M14, em embalagem Self-Service

ST-STF- 
D115/0-M14 W

5 PN202670 35,24

para RAS 180, versão macia, para peças universais de níveis  
e superfícies curvas, rosca M14, em embalagem Self-Service

ST-STF- 
D180/0-M14 W

5 PN202671 71,42

Prato de lixar Tipo Qtd. Referência Preço/€

para RAS 115, versão dura, alta resistência nos cantos, para 
superfícies desniveladas e com cantos estreitos, rosca M14,  
em embalagem Self-Service

ST-STF- 
D115/0-M14 H

5 PN202669 36,33

para lixa 93 V, sola especial V93, tampo da bancada incl. base 
intermutável para lixas, para lixar em espaços intermédios 
estreitos, em embalagem Self-Service

LSS-STF- 
RO90 V93/6

5 PN202552 49,50

para RS 100 C, RS 1 C, para fixar material abrasivo, plástico 
MPE de alta resistência para uma longa vida útil, em 
embalagem Self-Service

SSH 115x221/ 
10-RS 1 C

5 PN202695 46,67

para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, em embalagem Self-Service SSH-115x225/10 5 PN202682 47,61

para RS 300, RS 3, LRS 93, para fixar material abrasivo, 
dimensões 93 x 175 mm, em embalagem Self-Service

SSH-93x175/8 5 PN202683 40,11

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.62 



Acessórios Festool

Sapatas

Prato de lixar Tipo Qtd. Referência Preço/€

para abrasivos, sapata Delta, para abrasivos Hookit™  
macias e duras, tampo da bancada sem base intermutável  
para lixas, rosca FastFix, em embalagem Self-Service

SSH-GE-STF- 
RO90 DX

5 PN202551 40,41

para LRS 400, macia, dimensões 80 x 400 mm, grau de 
dureza W, em embalagem Self-Service

SSH-ST-
F-80x400/17

5 PN202696 100,24

para RAS 115, para discos de fibras e discos de fibras Longlife 
Ø 115 mm, porca de fixação, rosca M14, em embalagem 
Self-Service

 ST-D115/0-M14/2F 5 PN202673 35,08

para RAS 180, para discos de fibras Ø 180 mm, rosca M14,  
em embalagem Self-Service

ST-D180/0-M14/2F 5 PN202672 71,42

Sapata StickFix Tipo Qtd. Referência Preço/€

para DX 93 e RO 90 DX, StickFix, com botão de pressão,  
grau de dureza H, em embalagem Self-Service

SSH-STF- 
V93/6-H/2

5 PN202678 12,06

para DX 93 e RO 90 DX, StickFix, com botão de pressão,  
grau de dureza W, em embalagem Self-Service

SSH-ST- 
V93/6-W/2

5 PN202677 12,06

para RS 100 C, RS 1 C, velcro StickFix para uma substituição 
rápida das lixas, dimensões 115 x 221 mm, em embalagem 
Self-Service

SSH-ST-
F-115x221/10 RS 1 C

5 PN202676 54,03

para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, plástico MPE de alta 
resistência para uma longa vida útil, velcro StickFix para uma 
substituição rápida das lixas, dimensões 115 x 225 mm, em 
embalagem Self-Service

SSH-STF 
115x225/10

5 PN202666 54,03

para RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, dimensões 115 x 225 mm,  
em embalagem Self-Service

SSH-STF-115x225/
10-KS

5 PN202674 61,08

para RTS 400, RS 400, perfurada com 12 furos de aspiração, 
dimensões 80 x 130 mm, em embalagem Self-Service

SSH-ST-
F-80x130/12

5 PN202681 38,53

para RS 4, dimensões 80 x 130 mm, em embalagem 
Self-Service

SSH-STF-80x130/8 5 PN202668 39,31

para RS 300, RS 3, LRS 93, velcro StickFix para uma 
substituição rápida das lixas, dimensões 93 x 175 mm,  
em embalagem Self-Service

SSH-STF-93x175/8 5 PN202667 45,89

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios Festool

Pratos de lixar

Patins intermédios

Prato de lixar Tipo Qtd. Referência Preço/€

para RAS 180, versão macia, para peças universais de níveis  
e superfícies curvas, rosca M14, em embalagem Self-Service

ST-ST- 
D180/0-M14 W

5 PN202671 71,42

versão macia, para peças universais de níveis e superfícies 
curvas, rosca M8, grau de dureza W, em embalagem 
Self-Service

ST-STF- 
D185/16-M8 W

5 PN202684 90,84

Patins intermédios Tipo Qtd. Referência Preço/€

como elemento de amortecimento entre o disco de lixa e o 
prato de lixar, para a lixagem de peças perfiladas e a lixagem 
fina de peças com lixadora excêntrica Ø 125 mm, altura 15 mm, 
diâmetro 120 mm, diâmetro dos furos 90 mm, em embalagem 
Self-Service

IP-STF-D120/8-J 5 PN202637 15,66

para lixadora excêntrica com diâmetro de 150 mm, como 
elemento de amortecimento entre o disco de lixa e o prato  
de lixar, MULTI-JETSTREAM 2.0, espessura ideal para 
trabalhos de lixagem em componentes curvos, altura 15 mm, 
diâmetro 145 mm, em embalagem Self-Service

IP-STF D150/
MJ2-15/1

10 PN202646 19,58

para lixadora excêntrica com diâmetro de 150 mm, como 
elemento de amortecimento entre o disco de lixa e o prato  
de lixar, MULTI-JETSTREAM 2.0, espessura ideal para 
trabalhos de lixagem em carroçarias e componentes com 
formas semelhantes, diâmetro 145 mm, altura 5 mm, em 
embalagem Self-Service

IP-STF D150/
MJ2-5/2

10 PN202662 15,90

para LEX 3 77, como elemento de amortecimento entre  
o disco de lixa e o prato de lixar, altura 10 mm, diâmetro  
77 mm, em embalagem Self-Service

IP-STF-D77/6/2 10 PN202660 13,72

Patim intermédio D 90 mm, altura 15 mm, como elemento  
de amortecimento entre o disco de lixa e o prato de lixar,  
altura 15 mm, diâmetro 90 mm, em embalagem Self-Service

IP-STF-D90/6/1 10 PN202653 12,69

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.64 



Acessórios Festool

Pratos de polir

Prato de polir FastFix Tipo Qtd. Referência Preço/€

para RO 125 FEQ, para colocar os acessórios de polimento, 
diâmetro 115 mm, altura 10 mm, em embalagem Self-Service

PT-STF-D125 
FX-RO125

5 PN202689 35,40

para RO 150 FEQ, para colocar os acessórios de polimento, 
diâmetro 135 mm, altura 10 mm, em embalagem Self-Service

PT-STF-D150 FX 5 PN202704 49,03

para RO 90 DX, para o alojamento de acessórios de polimento 
com diâmetro de 80 mm, diâmetro 75 mm, em embalagem 
Self-Service

PT-STF-D90 
FX-RO90

5 PN202698 49,50

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Prato para Polidora Tipo Qtd. Referência Preço/€

Para RAP 150, prato com diâmetro 125 mm, altura 25 mm STF D150 PAD 1 PN29897 50,04

Para RAP 180, prato com diâmetro 165 mm, altura 30 mm PT-STF-D180-M14 1 PN203853 55,92
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Acessórios Festool

Cabo plug it

Tubo flexível de aspiração plug it

Cabo plug it Tipo Qtd. Referência Preço/€

cabo com isolamento de borracha 240 V plug it,  
comprimento 4 m

H05 RN-F/4 1 PN203900 31,32

cabo com isolamento de borracha 240 V plug it,  
comprimento 4 m 

H05 RN-F/4 3x 1 PN203902 20,77

cabo com isolamento de borracha 240 V plug it,  
comprimento 5,5 m

H05 RN-F/5,5 1 PN203905 33,07

cabo com isolamento de borracha 240 V plug it,  
comprimento 7,5 m

H05 RN-F/7,5 1 PN203901 38,51

cabo com isolamento de borracha 240 V plug it,  
comprimento 10 m

H05 RN-F/10 1 PN203911 49,84

cabo com isolamento de borracha verde,  
comprimento 4 m

H05 BQ-F/4 1 PN203908 44,57

cabo com isolamento de borracha verde,  
comprimento 7,5 m

H05 BQ-F/7,5 1 PN203909 58,62

Tubo flexível plug it Tipo Qtd. Referência Preço/€

plug it D 27/22 liso antiestático, Ø 27/22 mm x 3,5 m D 27/22x3,5 m- 
AS-GQ/CT

1 PN202712 259,52

plug it D 27/22 liso antiestático, Ø 27/22 mm x 3,5 m,  
en SYSTAINER 3

D 27/22x3,5 m- 
AS-GQPL/CT

1 PN202716 307,93

plug it D 27/22 liso antiestático, Ø 27/22 mm x 5 m D 27/22x5 m- 
AS-GQ/CT

1 PN202719 336,74

plug it D 32/22 liso antiestático, Ø 32/22 mm x 10 m D 32/22x10 m- 
AS-GQ/CT

1 PN202715 485,38

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Mangeira de aspiração Tipo Qtd. Referência Preço/€

Mangueira de aspiração antiestática, Ø 32/27 x 3,5 m D 27/32x3,5m  
AS/CT

1 PN30007 210,01

Mangueira de aspiração antiestática, Ø 32/27 x  5,0 m D 27/32x5,0m  
AS/CT

1 PN30006 256,39
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Acessórios Festool

Tubo flexível de aspiração IAS 3

Tubo flexível IAS Tipo Qtd. Referência Preço/€

para LEX 3, LEX 2, LRS, de acordo com DIN IEC 312, 
antiestático, resistência de derivação (DIN IEC 312) < 1 M/m, 
resistência à temperatura até + 70 °C, tubo flexível Ø 44 mm, 
em caixa de cartão 

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a um aspirador móvel ou unidade de alimentação Festool, 
comprimento 3,5 m

IAS 3-3500 AS 1 PN202647 382,79

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a um aspirador móvel ou unidade de alimentação Festool, 
comprimento 5 m

IAS 3-5000 AS 1 PN202648 452,82

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a um aspirador móvel ou unidade de alimentação Festool, 
comprimento 7,0 m

IAS 3-7000 AS 1 PN202649 584,38

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a uma unidade de alimentação Festool, comprimento 10,0 m

IAS 3-10000 AS 1 PN202586 902,01

para LEX 3, LEX 2, LRS, de acordo com DIN IEC 312, 
antiestático, resistência de derivação (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, 
resistência à temperatura até + 70 °C, tubo flexível Ø 37 mm, 
em caixa de cartão 

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a um aspirador móvel ou unidade de alimentação Festool, 
comprimento 3,5 m

IAS 3 light 3500 AS 1 PN202651 335,18

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a um aspirador móvel ou unidade de alimentação Festool, 
comprimento 5,0 m

IAS 3 light 5000 AS 1 PN202650 394,86

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a um aspirador móvel ou unidade de alimentação Festool, 
comprimento 7,0 m

IAS 3 light 7000 AS 1 PN202652 480,84

para a ligação de uma lixadora pneumática Festool  
a uma unidade de alimentação Festool, nota: não apto  
para a combinação CT/SR e ASA, comprimento 10,0 m

IAS 3 light 10000 
AS

1 PN202589 743,97

O triplo das vantagens –  
o sistema Festool IAS 3.
O exclusivo sistema IAS 3 combina três funções num só tubo flexível: alimen-
tação de ar comprimido, extração do ar e aspiração do pó. O pó proveniente 
da lixagem e o ar expelido são mantidos afastados da área de trabalho,  
a superfície mantém-se limpa e o acabamento de superfície obtido é exce-
lente. A ferramenta pneumática funciona silenciosamente devido aos 
elementos de absorção do som no tubo flexível. Um engenhoso sistema 
de dispersão do ar evita que o ar frio seja expelido sobre as mãos e os 
pulsos e torna o seu trabalho mais confortável e não prejudicial à sua 
saúde.

1 –  Alimentação de  
ar comprimido

3 – Aspiração de pó

2 – Extração do ar expelido
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Acessórios Festool

Aspirador móvel

Bocais Tipo Qtd. Referência Preço/€

Ponta para fendas
para D 27/D 36, plástico, comprimento 300 mm

D36 FD-300 1 PN202727 11,28

Ponta para fendas
para D 27/D 36, plástico, comprimento 210 mm

D36 FD-210 1 PN202736 9,24

Bocais para pavimento
para D 27/D 36, plástico, com 2 rodízios e 2 elementos  
de tiras de escova, largura 300 mm

D36 BD 300 1 PN202728 52,47

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Set de Limpeza Tipo Qtd. Referência Preço/€

Kit de limpeza para bocais
ponta para fendas D 36 FD-210, bocal para estofos D 36 PD, 
pincel de aspiração D 36 SP

D27/D36 D-RS 1 PN202737 20,98

Set de Limpeza standard
Tubo de mão curvo D 36 HR-K AS, canos de extensão  
D 36 VR-K AS, bocal de chão de 4 peças D 36 BD270, bocal 
de fenda D 36 FD-210, bocal para estofos D 36 PD, em cartão

D27/36 S-RS 1 PN202734 61,08

Set de Limpeza Profissional
Tubo de mão curvo D 36 HR-K AS, tubo de extensão,  
aço especial 3 peças D 36 VR-M3x, bocal de tapete,  
D 36 TD, bocal de fenda D 36 FD-210, em cartão

D27/36 P-RS 1 PN202735 123,42

Set de Limpeza Compacto
Tubo de mão curvo D 36 HR-K AS, tubos de extensão  
D 36 VR-K AS, bocal de chão de 4 peças D 36 BD270,  
bocal de fenda D 36 FD-210, bocal para estofos  
D 36 PD, em SYSTAINER SYS 1 T-LOC

D27/36 K-RS-Plus 1 PN202750 110,11

Set de Limpeza Universal
Tubo de mão curvo D 36 HR-K AS, tubos de extensão  
D 36 VR-K AS, bocal de chão de 4 peças D 36 BD270,  
bocal FD-210, bocal para estofos SYSTAINER SYS 1 T-LOC

D36 Uni-RS-Plus 1 PN202754 356,02

Set de limpeza para uso industrial
Tubo de mão curvo D 36 HR-K AS, 3 tubos de extensão  
em aço especial D 36 VR-M3x, bocal de chão, D 36 BD 370, 
em SYSTAINER SYS 2 T-LOC

D36 BD 370 RS-Plus 1 PN202753 305,43
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Escovas Tipo Qtd. Referência Preço/€

Pincel de aspiração
para D 27/D 36, diâmetro 70 mm

D36 SP 5 PN202724 15,83

Bocal universal com escova
para D 27/D 36, com coroa de escovas e articulação rotativa, 
plástico

D36 UBD 1 PN202756 22,72

Aspirador móvel

Adaptador Tipo Qtd. Referência Preço/€

adaptador para a montagem do WCR e/ou da unidade de 
alimentação VE CT 26/36/48 para CT 48 EC e CT 48 EC B22, 
em caixa de cartão 

AD-WCR 1 PN202599 93,67

Adaptador giratório antiestático Tipo Qtd. Referência Preço/€

acoplamento para tubo flexível, para unir ao bocal de entrada 
do aspirador, Ø exterior 58 mm

para mangueira de aspiração D27 D27 DAG-AS/CT 1 PN202610 33,20

para mangueira de aspiração D36 D36 DAG-AS/CT 1 PN202611 40,25

Conexão IAS Tipo Qtd. Referência Preço/€

Ø 36 mm, componente que transforma o tubo flexível IAS 
numa unidade unica de aspiração do pó, para a limpeza do 
espaço de trabalho

AD-IAS 2/D36 1 PN202733 77,84

Ø exterior 59/75 mm, Ø interior 49/57 mm, casquilho em 
borracha para a ligação de ferramentas pneumáticas IAS 2/3, 
através de uma ligação IAS 2/3

IAS 2/3-S-ZA/
HERKULES

1 PN202574 188,43

Ø exterior 59/75 mm, Ø interior 49/57 mm, casquilho em 
borracha para a ligação de ferramentas pneumáticas IAS 2/3, 
através de uma ligação IAS 2/3

IAS 2-ZA 1 PN202569 91,00

para LEX 2/3, LRS, Ø 47,5 - 51,8 mm, para ligação de um tubo 
flexível IAS 3 ou IAS 3 light a uma unidade de alimentação EAA 
ou turbina de aspiração Herkules

IAS 3-FA 1 PN202600 44,02

para LEX 2/3, LRS, 90 mm  IAS 3-SD 1 PN202587 109,02

Conexão dupla IAS
para LEX 2/3, LRS, aspirador CT, ligação simultânea de duas 
ferramentas pneumáticas com adaptador IAS 2 e/ou IAS 3  
a um aspirador Festool

IAS 3-DA-CT 1 PN202744 123,11

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios Festool

Aspirador móvel

Adaptador para aspiração Tipo Qtd. Referência Preço/€

para unir tubo flexível D50 ao acessório D36 D 50/D 36 AS 5 PN202725 21,77

Conexão IAS 2 Tipo Qtd. Referência Preço/€

SRM 45, SRM 70, CT, manga exterior 58 mm, ligação 
integrada para alimentação de ar através do tubo flexível  
da ligação de ar

IAS 2-A-ASA/CT 1 PN202729 207,69

Manga exterior 58 mm, adaptador para ligar aspirador  
LE da série SR a tubos flexíveis IAS 2

IAS 2-A-SR 1 PN202732 154,75

Unidade de alimentação Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CT 26/36/48 na versão LE, escoamento rápido de 
condensado, regulador de pressão, lubrificador e saída de  
ar comprimido sem óleo e com acoplamento rápido

VE-CT 26/36/48 1 PN202738 675,69

Módulo de ar comprimido Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CT 26/36/48, para o melhoramento de aspiradores 
móveis modelo E, com sistema automático adicional de  
ligar/desligar ar comprimido, em caixa de cartão 

DL CT 26/36/48 1 PN202739 326,40

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Manga redutora antiestática Tipo Qtd. Referência Preço/€

Para ferramentas elétricas com flange D27 (todas as ferram. 
elétr. Festool) e acessórios de limpeza 

D 27 DM-AS/CT 1 PN202663 23,66

para todas as ferramentas elétricas com flange D27 e D36 
e acessórios de limpeza

D 27/22 DM-AS/CT 1 PN202759 23,66

para reduzir o D36 D36 DM-AS/CT 1 PN202731 30,07

para reduzir para D27 RM D36/27-AS 1 PN202659 23,50

Módulo Eléctrico Tipo Qtd. Referência Preço/€

tomada com sistema automático de ligar/desligar Modul-SD E/A  
CT 26/36/48

1 PN202741 76,85

Módulo Eléctrico corrente contínua Módulo SD  
CT 26/36/48

1 PN203620 72,86

Módulo caixa de energia Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CT 26/36/48, para conexão ao extractor de pó móvel CT 
com uma caixa de energia ou braço de lança, não requerido na 
versão LE, em cartão

EAA-CT26/36/48 1 PN203764 93,30
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Aspirador móvel

Tubo flexível de ar comprimido Tipo Qtd. Referência Preço/€

para LEX 2/3, LRS, IAS 3-SD, Ø 12,4 mm, 5 metros D 124 x 5 m 1 PN202588 93,36

Alojamento para tubo flexível Tipo Qtd. Referência Preço/€

Dimensões 530 x 360 x 110 mm CT-SG 1 PN202579 71,42

Distribuidor em estrela, versão antiestática Tipo Qtd. Referência Preço/€

para D 50/D 36/D 27, para a união de dois tubos flexíveis  
de aspiração, nos aspiradores com homologação para pós 
prejudiciais à saúde não está permitido o funcionamento 
simultâneo, com elemento de fecho

D 50 SV-AS/D 50 V 5 PN202726 58,89

Filtro absoluto, certificado BIA Tipo Qtd. Referência Preço/€

para SR 151, em caixa de cartão AB-FI 1 PN202568 84,74

para SR 5, SR 200, SR 201, em caixa de cartão AB-FI/C 1 PN202567 89,11

para SR 5, SR 200, SR 201, em caixa de cartão AB-FI/U (3150) 1 PN202566 65,16

para SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, em caixa de cartão AB-FI-SRM 45/70 1 PN202578 91,78

Tubo flexível de aspiração Tipo Qtd. Referência Preço/€

para ligação direta (sem acoplamento) ao taco para lixar 
manual com aspiração, diâmetro 21,5 mm, comprimento 5 m

D21,5 x 5 m HSK 1 PN202580 49,81

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Aspirador móvel

Filtro principal Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CTL MINI/MIDI HF-CT-MINI/MIDI 5 PN202622 31,16

para CT 26/36/48, não adequado a aspiradores móveis  
com função AUTOCLEAN

HF-CT 26/36/48 5 PN202643 50,59

para CT 11, 22, 33, 44, 55, em caixa de cartão HF-CT/2 5 PN202613 25,30

para CT 11, 22, 33, 44, 55, utilizado apenas para a aspiração  
de tipos de pó não nocivos para a saúde, em caixa de cartão 

Longlife-HF-CT/2 5 PN202619 54,58

para CT AC e VCP, CT 26/36/48, filtro principal otimizado 
para autolimpeza, em caixa de cartão

HP-HF-CT 
26/36/48 AC

5 PN202740 67,83

para CT 17 / em caixa de cartão HF-CT 17 5 PN203854 43,57

Filtro para líquidos Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CTL MINI/MIDI NF-CT MINI/MIDI 5 PN202623 17,39

para CT 26/36/48 NF-CT 26/36/48 5 PN202642 23,80

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Filtros para Turbina

Filtro principal Tipo Qtd. Referência Preço/€

para TURBOII-8WP/14WP HF-TURBOII 
8WP/14WP

1 PN203765 235,79

para TURBOII-8WP/14WP ATEX , para extracção zona 22 HF-EX-TURBOII 
8WP/14WP

1 PN203767 320,53

para TURBO 3091, 4001, 7501 HF-TURBO FILTRO 1 PN203633 274,91

Saco de Remoção Tipo Qtd. Referência Preço/€

para TURBOII-8WP/14WP e TURBOII-8WP/14WP ATEX,  
para eliminação de pós perigosos, em packs de 5, possível  
até a um volume de 50 lts. , em caixa

ENS-TURBOII/5 1 PN203768 127,31

Saco de Remoção Tipo Qtd. Referência Preço/€

para turbina Turbo 3091, 4001, 7501,  
e TURBO 3091, 4001, 7501

STB-TURBO/10 3 PN203634 41,35
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Aspirador móvel

Saco de filtragem FIS Tipo Qtd. Referência Preço/€

em caixa de cartão 

para CT 22 FIS-CT 22/5 5 PN202614 12,17

para CT 33 FIS-CT 33/5 5 PN202615 13,29

para CT 44 FIS-CT 44/5 5 PN202616 14,41

para CT 55 FIS-CT 55/5 5 PN202617 15,54

com revestimento exterior “spunbonded”, para extrair 
partículas de pó fino, extremamente resistente à rutura,  
em caixa de cartão 

para CT 22 FIS-CT 22 SP 
VLIES/5

5 PN202624 15,63

para CT 33 FIS-CT 33 SP 
VLIES/5

5 PN202625 17,14

para CT 44 FIS-CT 44 SP 
VLIES/5

5 PN202627 18,51

para SRM 45 PLANEX FIS-SRM 45 5X 5 PN202576 14,34

para SRM 70 PLANEX FIS-SRM 70 5X 5 PN202577 18,60

para CT 17 FIS-CT 17 / 5 5 PN203855 42,41

Saco de filtragem Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CT 33, para pó não nocivo, poliéster, 3 camadas LONGLIFE- 
FIS-CT 33

1 PN202621 247,50

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios Festool

Aspirador móvel

Saco de filtragem SELFCLEAN Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CTL MIDI, aproveitamento otimizado do volume do saco 
de filtragem e potência de aspiração constantemente elevada 
graças ao saco de filtragem SELFCLEAN

SC FIS-CT MIDI/5 5 PN202658 7,95

para CTL MINI, aproveitamento otimizado do volume do saco 
de filtragem e potência de aspiração constantemente elevada 
graças ao saco de filtragem SELFCLEAN

SC-FIS-CT MINI/5 5 PN202657 5,42

para CT 26, aproveitamento otimizado do volume do saco  
de filtragem e potência de aspiração constantemente elevada 
graças ao saco de filtragem SELFCLEAN

SC FIS-CT 26/5 5 PN202645 12,17

para CT 36, aproveitamento otimizado do volume do saco  
de filtragem e potência de aspiração constantemente elevada 
graças ao saco de filtragem SELFCLEAN

SC FIS-CT 36/5 5 PN202644 13,29

para CT 48, aproveitamento otimizado do volume do saco  
de filtragem e potência de aspiração constantemente elevada 
graças ao saco de filtragem SELFCLEAN

SC FIS-CT 48/5 5 PN202654 14,41

Saco de filtragem de duas camadas Tipo Qtd. Referência Preço/€

para SR 12, SR 14, em caixa de cartão FIS-SR 12/14 /5 5 PN202628 17,12

para SR15, SR12, SR14, em caixa de cartão FIS-SR 15 /5 5 PN202630 28,45

para SR 151, SRM 152, em caixa de cartão FIS-SR 150 /5 5 PN202636 13,51

para SR 200, SR 201, SR 203, em caixa de cartão FIS-SR 200 /5 5 PN202632 14,69

para SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203,  
em caixa de cartão

FIS-SR 202 /5 5 PN202634 25,18

para SR 301, SR 303, SRM 312, em caixa de cartão FIS-SR 300 /5 5 PN202635 19,07

para SR 5 e 6, em caixa de cartão FIS-SR 5/6 /5 5 PN202629 13,51

Segurança saco de filtragem Tipo Qtd. Referência Preço/€

para CTH 26, camada dupla, em caixa de cartão FIS-CTH 26/3 5 PN202655 28,88

para CTH 48, camada dupla, em caixa de cartão FIS-CTH 48/3 5 PN202656 32,42

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.74 



Acessórios Festool

Sistema

SYSTAINER T-LOC Tipo Qtd. Referência Preço/€

1x proteção para campos de inscrição

Dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 105 mm, dimensões com 
apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 112 mm, dimensões 
interiores (C x L x A) 383 x 273 x 75 mm, peso 1,3 kg

SYS 1 TL 1 PN202591 81,28

Dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensões com 
apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensões 
interiores (C x L x A) 383 x 267 x 127,5 mm, peso 1,5 kg

SYS 2 TL 1 PN202592 88,50

Dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 210 mm, dimensões com 
apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 217 mm, dimensões 
interiores (C x L x A) 382 x 266 x 180 mm, peso 1,8 kg

SYS 3 TL 1 PN202593 95,85

Dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 315 mm, dimensões com 
apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 322 mm, dimensões 
interiores (C x L x A) 382 x 266 x 285 mm, peso 2,1 kg

SYS 4 TL 1 PN202594 103,21

Dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 420 mm, dimensões com 
apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 427 mm, dimensões 
interiores (C x L x A) 381 x 265 x 384 mm, peso 2,7 kg

SYS 5 TL 1 PN202595 110,11

MINI-SYSTAINER T-LOC Tipo Qtd. Referência Preço/€

não compatível com SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, 
SORTAINER, SYS MINI classic, para uma arrumação funcional 
de peças pequenas e ferramentas manuais, dimensões  
(C x L x A) 265 x 171 x 71 mm, peso 0,4 kg

SYS-MINI TL 1 PN202602 25,69

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Tipo Qtd. Referência Preço/€

SYSTAINER T-LOC
gaveta de divisão flexível para acessórios, consumíveis, peças 
pequenas e materiais diversos, dimensões interiores da gaveta 
(C x L x A) 350 x 255 x 69 mm

combinação do clássico SYSTAINER tamanho 2 e uma gaveta 
espaçosa, dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 263 mm, 
dimensões com apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 270 mm, 
dimensões interiores do compartimento superior (C x L x A) 
383 x 267 x 127 mm, peso 3,2 kg

SYS-Combi 2 1 PN202556 156,63

combinação do clássico SYSTAINER tamanho 3 e uma gaveta 
espaçosa, dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 315 mm, 
dimensões com apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 322 mm, 
dimensões interiores do compartimento superior (C x L x A) 
382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg

SYS-Combi 3 1 PN202557 168,21

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios Festool

Sistema

SORTAINER Tipo Qtd. Referência Preço/€

três gavetas com capacidade para 6,7 litros cada, podem  
ser organizadas e divididas individualmente com caixas de 
aplicação e separadores, acoplável a todos os Systainers 
T-LOC e Classic, Sortainers e aspiradores móveis CLEANTEC, 
dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,7 kg

SYS 4 TL-SORT/3 1 PN202558 173,07

SYS ToolBox Tipo Qtd. Referência Preço/€

para o transporte prático de ferramentas manuais, materiais 
consumíveis e acessórios, superfície de apoio 396 x 296 mm

Altura 150 mm, capacidade de carga 7 kg, volume 12,5 l SYS-TB-1 1 PN202581 63,27

Altura 257 mm, capacidade de carga 14 kg, volume 20 l SYS-TB-2 1 PN202601 79,26

SYS Roll Tipo Qtd. Referência Preço/€

transporte de SYS Classic e SYS T-LOC, rodas de grandes 
dimensões (D 200 mm) para transportar facilmente em 
desníveis, rodízios dianteiros bloqueáveis – movimento em 
todas as direções, incl. correia de segurança, capacidade de 
carga 100 kg, capacidade de carga 5 kg, rodízio dianteiro  
Ø 75 mm, roda traseira Ø 200 mm, dimensões (C x L x A)  
440 x 600 x 1100 mm, peso 6,5 kg, em caixa de cartão 

SYS-Roll 100 1 PN202598 226,49

SYSTAINER T-LOC com divisórias para lixas Tipo Qtd. Referência Preço/€

com divisória para lixas com Ø 90 mm e lixas 93V, número  
de compartimentos 8, tamanho do systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF-D77/
D90/93V

1 PN202596 86,46

com divisória para lixas com Ø 150 mm, número de  
compartimentos 10, tamanho do systainer SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150 1 PN202597 102,43

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi Tipo Qtd. Referência Preço/€

combinação do clássico SYSTAINER tamanho 3 e uma gaveta 
espaçosa, incluindo uma divisória para lixas com 150 mm de 
diâmetro, dimensões (C x L x A) 396 x 296 x 315 mm, 
dimensões com apoio de chão (C x L x A) 396 x 296 x 322 mm, 
dimensões interiores do compartimento superior (C x L x A) 
382 x 266 x 180 mm, peso 3,3 kg

SYS-Combi 3/ 
D 150/4S

1 PN202711 188,43

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.76 
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Sistema

Caixas de aplicação e divisórias Tipo Qtd. Referência Preço/€

para SYS-Storage Box SYS-SB, qtd. na embalagem: 6, 
dimensões (C x L x A) 60 x 60 x 71 mm

Box 60x60x71/6 
SYS-SB

1 PN202604 15,54

Toolcenter e Workcenter

Chaveta Tipo Qtd. Referência Preço/€

para WCR 1000, UCR 1000, as chavetas permitem a aplicação 
de acessórios individuais na ranhura perfilada, 2x chavetas incl. 
parafusos, em caixa de cartão

WCR 1000 PF 2x 5 PN202748 18,80

Gancho para painel perfurado Tipo Qtd. Referência Preço/€

para WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, a camada de 
proteção evita danos, não adequado para taco para lixar 
manual HSK-A 80x400, para engatar tacos para lixar manuais 
HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 e HSK-A 115x226, dimensões: 
comprimento x largura 38,1 x 38,1 mm, em embalagem 
Self-Service

HSK LWH HSK-A 5 PN202661 50,59

Gancho para ferramentas Tipo Qtd. Referência Preço/€

para WCR 1000, UCR 1000, para pendurar duas ferramentas, 
utilizar como porta-tubos, em caixa de cartão

WCR 1000 WH 1 PN202746 87,09

Gancho Tipo Qtd. Referência Preço/€

para WCR 1000, UCR 1000, ganchos standard para  
montagem em painel perfurado, em caixa de cartão

WCR 1000 SHQ/6 6 PN202747 5,41

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Toolcenter e Workcenter

Suporte para pistolas de pintura Tipo Qtd. Referência Preço/€

para WCR 1000, UCR 1000, grande prateleira para colocar 
peças pequenas, caixas de lixas, caixas de parafusos, etc.,  
em caixa de cartão

WCR 1000 LPH 5 PN202755 40,25

Painel dorsal Tipo Qtd. Referência Preço/€

para Toolcenters TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 ganchos, 
dimensões comprimento x largura 990 x 340 mm, em caixa  
de cartão

TC 3000 RW 1 PN202618 247,78

Prateleira Tipo Qtd. Referência Preço/€

para WCR 1000, UCR 1000, grande prateleira para colocar 
peças pequenas, caixas de lixas, caixas de parafusos, etc., em 
caixa de cartão

WCR 1000 AB 1 PN202749 66,41

Porta-tubos Tipo Qtd. Referência Preço/€

para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, para re-equipamento 
TC 3000, em caixa de cartão

TC-SH 1 PN202633 88,80

Unidade de alimentação Tipo Qtd. Referência Preço/€

para Toolcenter TC 2000, TC 3000, para a alimentação de  
ar comprimido de aspiradores móveis CT 22/33 e aspiradores 
das séries SR 151, SR 200 na versão LE, em caixa de cartão

VE-TC 3000 1 PN202730 678,67

Porta-ferramenta Tipo Qtd. Referência Preço/€

para TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, para um armazena-
mento seguro e ergonómico de duas ferramentas elétricas  
ou pneumáticas ao mesmo tempo, em caixa de cartão

WHR/D-TC 1 PN202638 82,23

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.78 



Acessórios Festool

Punho adicional ZG-RO Tipo Qtd. Referência Preço/€

para ROTEX, RAS HANDLE ZG-RO 1 PN202548 12,22

Acessórios

Óleo de limpeza Tipo Qtd. Referência Preço/€

Óleo de limpeza e lubrificante LFC 9022/1000, 1000 ml LFC 9022/1000 5 PN202559 52,00

Óleo de limpeza e lubrificante LFC 9022/50, 50 ml LFC 9022/50 10 PN202665 7,22

Kit de conversão DX 93 E Tipo Qtd. Referência Preço/€

para DX 93, StickFix DX93E TP-STF-
-V93-W

5 PN202680 27,25

Tampo da bancada Tipo Qtd. Referência Preço/€

para DX 93, StickFix TP-STF-DX93 5 PN202679 19,27

Corteché para tintas Tipo Qtd. Referência Preço/€

25 x 30 mm LZK-H 5 PN202590 98,52

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Tira abrasiva 737U, multifuros

• Os grãos de forma triangular orientados eletrostatica-

mente permitem um desbaste 30 % mais rápido que 

outros abrasivos Premium

• Os grãos com este formato de precisão duram o dobro 

do tempo relativamente aos abrasivos industriais con-

vencionais

• Uma superfície de desbaste mais afiada significa que  

é necessária menos pressão, reduzindo a fricção  

e o desgaste

• O padrão multifuros oferece uma excelente aspiração

As 3M™ Cubitron™ II Tiras Abrasivas Hookit™ 737U são duráveis e altamente 

fiáveis, oferecem um desbaste mais rápido, enquanto o padrão multifuros  

proporciona uma excelente aspiração.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Grelha Dimensão Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

80+ 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51588 0,60

120+ 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51589 0,60

150+ 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51590 0,60

180+ 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51591 0,60

220+ 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51592 0,60

80+ 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51599 1,33

120+ 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51600 1,33

150+ 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51601 1,33

180+ 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51602 1,33

220+ 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51603 1,33

Abrasivos 3M™

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.82 



Disco abrasivo 737U,  
multifuros

• Consiga um desbaste 30 % mais rápido em comparação 

com outros abrasivos Premium

• Os grãos com um formato de alta precisão duram  

o dobro do tempo relativamente aos abrasivos indus-

triais convencionais

• Uma superfície de desbaste mais fina significa que  

é necessária menos pressão, reduzindo a fricção  

e o desgaste

• O padrão multifuros oferece uma excelente aspiração 

• O disco Hookit™ fixa-se firmemente e é fácil de retirar, 

para uma substituição rápida do disco

Consiga um desbaste e uma durabilidade superiores durante as fases principais 

da reparação automóvel, com o disco abrasivo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Púrpura+ 

multifuros 737U. Os nossos grãos de formato triangular e o disco abrasivo com 

padrão multifuros são ideais para a remoção de tinta, a lixagem de massa de 

aparelhar, lixagem fina em bisel e a preparação final antes da aplicação de pri-

mário e pintura.

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

80+ 75 mm 50 discos/caixa 500 PN31361 0,45

120+ 75 mm 50 discos/caixa 500 PN31362 0,45

150+ 75 mm 50 discos/caixa 500 PN31363 0,45

180+ 75 mm 50 discos/caixa 500 PN31364 0,45

220+ 75 mm 50 discos/caixa 500 PN31461 0,45

80+ 90 mm 50 discos/caixa 500 PN51610 0,63

120+ 90 mm 50 discos/caixa 500 PN51611 0,63

150+ 90 mm 50 discos/caixa 500 PN51612 0,63

180+ 90 mm 50 discos/caixa 500 PN51613 0,63

220+ 90 mm 50 discos/caixa 500 PN51614 0,63

80+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51369 0,88

120+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51370 0,88

150+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51421 0,88

180+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51422 0,88

220+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51423 0,88

240+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51424 0,88

320+ 150 mm 50 discos/caixa 250 PN51426 0,88

Abrasivos 3M™

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.  83 
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Tiras Abrasivas Púrpura 334U, 
multifuros

• Tira abrasiva de alta performance com fixação 

Hookit™

• A qualidade Premium oferece sempre acabamen-

tos uniformes e consistentes

• Os abrasivos que pela sua durabilidade reduzem  

o consumo de material

• Ideais para a lixagem em bisel e para a lixagem 

final

As tiras abrasivas Púrpura 3M™ Hookit™ 334U são recomendadas para  

a lixagem em bisel e  para a lixagem final. Este abrasivo 3M oferece resultados 

uniformes e de grande qualidade, para reparações automóveis de excelência.  

O sistema de fixação 3M™ Hookit™ permite uma utilização ainda mais rápida  

e fácil.

3M™ Hookit™

Grelha Dimensão Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P240 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51596 0,53

P320 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51597 0,53

P400 80 x 133 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51598 0,53

P240 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51607 1,17

P320 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51608 1,17

P400 80 x 400 mm 50 tiras/caixa 300 tiras PN51609 1,17

Abrasivos 3M™

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.84 



Disco abrasivo Púrpura 334U, 
multifuros

• Disco abrasivo de alta performance com  

fixação Hookit™

• Lixagem grossa em bisel ou para a lixagem final 

antes da aplicação de primário

• Utilize-o para a lixagem fina em bisel ou para  

a fase final do processo de lixagem antes da  

aplicação de primário

Poupe em mão de obra e melhore a qualidade de cada reparação com o disco 

abrasivo Púrpura 3M™ Hookit™ 334U – o disco concebido para um desbaste 

rápido e um acabamento consistente e de alta performance. Utilize-o para  

a lixagem fina em bisel ou para a fase final do processo de lixagem antes da 

aplicação do primário.

3M™ Hookit™

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P240 90 mm 50 discos/caixa 500 discos PN51621 0,63

P320 90 mm 50 discos/caixa 500 discos PN51622 0,63

P400 90 mm 50 discos/caixa 500 discos PN51623 0,63

P500 90 mm 50 discos/caixa 500 discos PN51624 0,63

P600 90 mm 50 discos/caixa 500 discos PN51625 0,63

P400 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN50533 0,73

P500 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN50534 0,73

P600 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN50913 0,73

Abrasivos 3M™

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.  85 



www.3m.com.pt/TASS

Produto Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

7 furos P1500 90 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51587 0,84

P1200 90 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51586 0,84

P1000 90 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51585 0,84

P800 90 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51584 0,84

P600 90 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51583 0,84

3 furos P1500 75 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51267 0,72

P1200 75 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51266 0,72

P1000 75 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51265 0,72

P800 75 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51264 0,72

P600 75 mm 50 discos/caixa 200 discos PN51263 0,72

17 furos P600 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN34780 1,55

P800 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN34781 1,55

P1000 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN34782 1,55

P1200 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN34783 1,55

P1500 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN34784 1,55

P2000 150 mm 50 discos/caixa 250 discos PN34785 1,55

Disco abrasivo Púrpura 260L

• Obtem uma superfície regular do efeito casca  

de laranja, das infiltrações de pó ou dos escorridos  

de tinta 

• Consiga um desbaste rápido e um maior tempo  

de vida útil do disco com este abrasivo que contém 

óxido de alumínio

• Utilize antes de pintar por permite obter sempre  

um acabamento perfeito, suave e uniforme

O disco abrasivo 3M™ Hookit™ Púrpura é utilizado antes da pintura e tem como 

propósito principal remover qualquer incrustação de pó e qualquer efeito casca 

de laranja resultante das camadas anteriores.

3M™ Hookit™

Abrasivos 3M™

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.86 



3M™ Hookit™

Disco abrasivo flexível 270J, 17 
furos

• Excelente desempenho no desbaste e no acabamento

• Alta performance e conformabilidade

• Permite obter superfícies mais suaves

Os discos abrasivos flexíveis 3M™ Hookit™ são ideais para aplicações de lixagem 

flexíveis, incluindo lixagem de primário, preparação de mistura e acabamentos. 

Estes discos oferecem um excelente desempenho de desbaste e acabamento, 

com elevada flexibilidade, tecnologia anti-carga, conformabilidade e uma sensação 

suave no final da lixagem. Os discos abrasivos flexíveis 3M™ Hookit™ proporcio-

nam uma maior flexibilidade para zonas de difícil acesso, permitindo realizar um 

trabalho melhor e mais rápido.

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P400 150 mm 25 discos/caixa 125 discos PN34800 2,49

P600 150 mm 25 discos/caixa 125 discos PN34801 2,49

P800 150 mm 25 discos/caixa 125 discos PN34802 2,49

P1000 150 mm 25 discos/caixa 125 discos PN34803 2,49

P1200 150 mm 25 discos/caixa 125 discos PN34804 2,49

P1500 150 mm 25 discos/caixa 125 discos PN34805 2,49

Abrasivos 3M™

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Abrasivos 3M™

3M™ Hookit™

Tira abrasiva Delta 325U

• Revestimento anti-carga de desbaste livre

• 6 ou 7 furos, para uma excelente aspiração

• Compatível com todas as ferramentas de lixar Delta

As tiras abrasivas Delta 3M™ Hookit™ 325U permitem-lhe aplicar a alta qualidade do abrasivo azul 325U no formato 

adequado às ferramentas de lixar Delta. A tecnologia do abrasivo azul Hookit™ proporciona um desbaste agressivo com 

um acabamento fino.

Produto Grelha Dimensão Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

6 furos P80 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51638 0,36

P120 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51639 0,36

P150 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51640 0,36

P180 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51641 0,36

P220 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51642 0,36

P240 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51643 0,36

P320 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51644 0,36

P400 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51645 0,36

P500 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51646 0,36

P600 pequeno 50 tiras/caixa 500 tiras PN51647 0,36

7 furos P80 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51230 0,47

P100 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51231 0,47

P120 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51232 0,47

P150 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51233 0,47

P180 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51234 0,47

P220 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51235 0,47

P240 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51236 0,47

P280 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51237 0,47

P320 100 x 147 mm 50 tiras/caixa 250 tiras PN51238 0,47

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.88 



3M™ Hookit™

Abrasivos Flexíveis de Espuma

• A estrutura de espuma flexível permite manter  

um nível de lixagem muito uniforme

• Controlo perfeito do processo de lixagem  

a seco graças aos seus furos de aspiração

• Utilize à mão ou com máquina

• A húmido ou a seco

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.

Abrasivos 3M™

Os novos Discos Abrasivos Flexíveis de Espuma são ideais para a lixagem  

de revestimentos, afinar e matizar. Destacam-se não apenas pelo seu grande 

rendimento, mas também por terem uma vida útil significativamente maior  

em comparação com os restantes produtos existentes no mercado. Com um 

design flexível garantem uma alta fiabilidade no processo e ao mesmo tempo 

oferecem uma alta versatilidade ao serem utilizados à máquina ou à mão,  

a seco ou a húmido.

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P800 Ø 77 mm 20 discos/caixa 80 discos 33550 1,35

P1000 Ø 77 mm 20 discos/caixa 80 discos 33551 1,35

P1200 Ø 77 mm 20 discos/caixa 80 discos 33552 1,35

P1500 Ø 77 mm 20 discos/caixa 80 discos 33553 1,35

P2000 Ø 77 mm 20 discos/caixa 80 discos 33554 1,35

P800 Ø 150 mm 20 discos/caixa 80 discos 33540 3,25

P1000 Ø 150 mm 20 discos/caixa 80 discos 33541 3,25

P1200 Ø 150 mm 20 discos/caixa 80 discos 33542 3,25

P1500 Ø 150 mm 20 discos/caixa 80 discos 33543 3,25

P2000 Ø 150 mm 20 discos/caixa 80 discos 33544 3,25
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Abrasivos 3M™

Limpo e rápido: a melhor escolha!

• Estrutura em forma de pirâmide

• Menos tempo no acabamento

• Desbaste uniforme

• Acabamento liso e uniforme

• Maior durabilidade

• Mais limpo devido ao material

Com os abrasivos 3M™ Trizact™, dispõe de um abrasivo durável. Consegue alcançar 
um acabamento perfeito em todo o processo de polimento. 

Os abrasivos 3M™ Trizact™ são compostos por pirâmides 

idênticas, distribuídas uniformemente num suporte em 

espuma, no qual estão incorporadas várias camadas 

de um mineral abrasivo. Ao trabalhar com os abrasivos 

3M™ Trizact™, as partículas são expostas continuamente. 

Assim, consegue obter um efeito abrasivo constante e 

uma superfície especialmente uniforme com um acaba-

mento impecável. 

Com os discos abrasivos de acabamento 3M™ Trizact™, 

reduz o esforço de trabalho, em média, até 30 %. Assim, 

poupa dinheiro, tempo e incrementa a sua rentabilidade 

e eficiência.

Tecnologia de lixagem inovadora

Resultados de polimento mais uniformes, rápidos  
e limpos graças à estrutura tridimensional do mineral 
abrasivo.

Abrasivos 3M™ Trizact™

Desbastar rumo aos benefícios.
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Abrasivos 3M™

Disco abrasivo 3M™ Trizact™ 
Hookit™ 443SA, sem furos

• Ideal para conferir aderência a painéis antes da  

aplicação de revestimentos

• Adequado para aplicação à máquina e manual

• A construção flexível assegura conformabilidade  

e proporciona um acabamento mate uniforme  

e de qualidade

• Discos produzidos com uma estrutura em pirâmide, 

que contém múltiplas camadas de partículas minerais 

abrasivas finas   

• Utilize sempre a húmido e com a aspiração desligada

• Sistema de fixação 3M Hookit™ para fixar em  

segurança

Obtenha um acabamento consistente durante a operação de lixagem, com  

o disco abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA. Um disco que assegura sempre 

um desgaste uniforme uma grande durabilidade, recorrendo à exclusiva cons-

trução em pirâmide e ás múltiplas camadas de partículas minerais abrasivas.

Abrasivos 3M™ Trizact™

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P1000 150 mm 15 discos/caixa 60 discos PN50341 7,91

P1000 75 mm 15 discos/caixa 60 discos PN50413 2,94

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Abrasivos 3M™

Disco abrasivo 443SA,  
sem furos

• Para refinar os riscos resultantes da retificação  

da pintura, antes do polimento

• Aplique sempre as massas de polimento apropriadas 

da gama 3M Perfect-it

• Elimine a necessidade de utilização de esponjas  

de polir em lã e reduza o tempo do processo de  

polimento: aumente a sua produtividade

Os discos abrasivos 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA são discos de espuma utilizados 

para eliminar e refinar riscos resultantes da lixagem antes de utilizar o sistema 

de polimento 3M™ Perfect-It™.

3M™ Trizact™ Hookit™

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P3000 150 mm 15 discos/caixa 60 discos PN50414 7,91

P6000 150 mm 15 discos/caixa 60 discos PN51130 7,91

P3000 75 mm 15 discos/caixa 60 discos PN50415 3,03

P6000 75 mm 15 discos/caixa 60 discos PN51131 3,43

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.92 



Abrasivos 3M™

Disco abrasivo 471LA,  
sem furos

• Disco abrasivo de alto desempenho com fixação 

Hookit™

• Remoção de pós e de texturas semelhantes a casca  

de laranja

• Pode ser utilizado com lixadoras roto-orbitais 3M™

• O disco abrasivo Trizact™ P1500 foi concebido para  

ser utilizado na primeira fase na desincrustação

Obtenha um acabamento uniforme e consistente ao lixar com os discos  

abrasivos para lixagem de revestimentos 3M™ Trizact™ Hookit™ P1500 471LA. 

Um disco que integra a tecnologia Trizact e proporciona sempre um desbaste 

rápido e um acabamento consistente.

3M™ Trizact™ Hookit™

Grelha Dimensão Ø Qtd./Caixa
Quantidade mínima  
de encomenda Referência Preço/€

P1500 150 mm 25 discos/caixa 100 discos PN05600 4,85

P1500 75 mm 25 discos/caixa 100 discos PN05601 1,57

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Polimento e acessórios 3M™



Esponjas de polimento
Perfect-it™ III / Ultrafina™ SE

Polimento 3M™

Perfect-it™ III Qtd. Referência Preço/€

Esponja de polir verde, 75 mm 4 PN50499 14,98

Esponja de polir Quick Connect, verde lisa, 150 mm 6 PN50878 30,77

Esponja de polir Quick Connect, amarela, 150 mm 6 PN50879 30,77

Ultrafina™ SE Qtd. Referência Preço/€

Esponja de polir anti-hologramas, 150 mm 10 PN50388 25,81

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Massa abrasiva
Polimento Perfect-it™ III

Polimento 3M™

Polimento Perfect-it™ III Qtd. Referência Preço/€

Desbastador de Corte rápido Fast Cut Plus Exteme 1KG 12 PN51815 49,80

Massa abrasiva Extra Fine Plus 12 PN80349 47,15

Polimento anti-hologramas 12 PN50383 47,15

Spray de controlo de acabamento Qtd. Referência Preço/€

12 PN08631 13,66

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Polimento 3M™

Acessórios
Scotch Brite™ / Perfect-it™ III 

Panos de polimento Qtd. Referência Preço/€

Pano de alto rendimento Scotch Brite™, verde 10 PN60671 11,92

Pano de alto rendimento Scotch Brite™, amarelo 20 PN50400 12,05

Pano de polir anti-hologramas Perfect-it™ III, azul 20 PN50486 12,05

Adaptador Quick Connect Qtd. Referência Preço/€

Para as esponjas de polir Perfect-it™ III 10 PN33271 67,00

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios 3M™

Fita de mascarar
Scotch®

Fita de mascarar  
Premium Verde 233+

Qtd. rolos  
por caixa

Qtd. rolos  
por embalagem

Qtd.embalagens 
por caixa Referência Preço/€

18 mm x 55 m 48 12 4 PN23318 2,63

24 mm x 55 m 24 6 4 PN23324 3,59

48 mm x 55 m 12 3 4 PN23348 7,17

Fita de mascarar de alto 
rendimento Scotch® 3434

Qtd. rolos  
por caixa

Qtd. rolos  
por embalagem

Qtd. embalagens 
por caixa Referência Preço/€

18 mm x 50 m 48 12 4 PN07895 3,38

24 mm x 50 m 36 9 4 PN07897 4,19

36 mm x 50 m 24 6 4 PN07898 6,06

48 mm x 50 m 20 5 4 PN07899 7,36

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Acessórios 3M™

Acessórios 3M™

Guia de Lixagem Qtd. Referência Preço/€

Aplicador manual (Caja de 5 aplicadores) 1 PN77814 63,43

Guia de Lixagem Qtd. Referência Preço/€

Cartucho com esponja de aplicação, 50 g, cor preto 10 PN09560 24,55

Taco manual Hookit™ Púrpura Qtd. Referência Preço/€

70 x 198 mm 1 PN05171 82,84

70 x 396 mm 1 PN05172 113,85 

Accuspray™ Qtd. Referência Preço/€

Pistola HG14 1 PN16577 245,41

Sistema manual de eliminação de defeitos de pintura Qtd. Referência Preço/€

1 PN33888 107,84

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.100 



Acessórios 3M™

Proteção Pessoal 3M™

Óculos de proteção Qtd. Referência Preço/€

SecureFit 200 20 SF201AF 6,19

Proteção auditiva com aro Qtd. Referência Preço/€

50 1310 5,66

Máscara respiratória anti-partículas Aura™ Qtd. Referência Preço/€

FFP2 60 06923+ 3,47

Combinação de máscara facial e proteção auditiva Qtd. Referência Preço/€

G500 12 G500IND1 57,77

Preço de venda a retalho recomendado pelo fabricante, sem IVA.
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Informações gerais

Características do desempenho dos produtos

Função antiestática

PoliStick

Base de MPE

EC-TEC

Protector

plug it

Neutralização das vibrações (VS).

Aspiração Turbo Sistema IAS 3

FlowDetect

Aspiradores móveis e ferramentas com função antiestática 
contra carga eletrostática durante as reparações.

Eletrónica
Controlo do número de rotações para uma reparação  
adequada ao material.

Princípio de fixação rápido para a fixação do filtro de polir, es-
ponja de polir ou lã de carneiro – para uma maior rentabilidade.

Pratos de lixar e discos abrasivos em materiais extremamente 
duráveis, para um maior tempo de vida útil.

O conceito de acionamento EC-TEC representa um  
extraordinário desenvolvimento de força com o menor  
consumo de energia.

Protege o prato de lixar e o material ao trabalhar perto  
dos rebordos.

Cabo de alimentação amovível e substituível,  
com fecho de segurança para uma conversão rápida.

Calibragem anti-vibrações (VS) patenteada, para um equilíbrio 
ideal ao lixar e, deste modo, trabalhar de forma a não prejudicar 
a sua saúde.

A aspiração turbo providencia um ar limpo, sem pó  
e visibilidade completamente desimpedida durante  
o processo de reparação.

Eletrónica MMC
Um trabalho adequado ao material: a eletrónica de potência 
"Multi Material Control" com um número de rotações regulável 
e constante controlo térmico.

StickFix
Sistema de fixação rápida para lixas – sem colar nem prender – 
para uma maior rentabilidade económica.

Sistema Jetstream.
Menos pó, menos calor, menor obstrução – através do  
sistema com 9 furos. Vida útil até 30% superior.

Princípio MULTI-JETSTREAM
Lixar com um sistema de transporte de pó incorporado.  
Com o princípio patenteado MULTI-JETSTREAM.

Travão rápido
Para um trabalho com segurança a plainar, serrar e fresar.

FastFix
Facilita a substituição de adaptadores nas ferramentas  
ao fresar, serrar, aplainar, lixar, furar e aparafusar.

Aspiração de pó
Conexão de série (27/36/50 mm) para a aspiração de pó, 
protege as pessoas e o ambiente.

O sistema de tubos flexíveis integra ar comprimido,  
aspiração e evacuação de ar.

Proteção da saúde: o controlo volumétrico do fluxo controla 
uma velocidade mínima do ar de 20 m/s, emitindo um aviso 
acústico no caso de esta não ser alcançada.

IAS 3-SD

IAS 3 light

Para fazer a ligação direta de uma lixadora pneumática  
Festool a um tubo de ar comprimido (sem aspiração).

Aspiração de pó, ar comprimido com conduta de saída  
de ar exterior.
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