
Narzędzia spełniające najwyższe 
wymagania

 Siła połączona z inteligencją 
 Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 

T 1�+3  |  T 15+3 
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Nowa seria wiertarko-wkrętarek T+3-Festool uzyskuje 
nieprzeciętne osiągi z akumulatorów litowo-jonowych. 
Są one wyjątkowo lekkie i wydajne, nie rozładowują się 

same – i można je też doładowywać w każdym stanie 
naładowania. Absolutnie bez efektu pamięci.

Klasa sama w sobie: 
seria T+3 

1� V, 15 V, 18 V – pora przełamać 
konwencjonalne myślenie. Doko-
nują tego nowe akumulatorowe 
wiertarko-wkrętarki serii T+3. 
Dzięki inteligentym rozwiązaniom 
wyznaczają one nowe standardy. 
Nowa koncepcja silnika i nowe 
akumulatory w technologii litowo-
jonowej zapewniają większą 
wydajność. Kompaktowa budowa 
oraz precyzyjna elektroniczna 

kontrola parametrów działania, 
dzięki której można przez długi 
czas wygodnie i efektywnie 
wykorzystywać energię zmagazy-
nowaną w akumulatorach. Daje to 
poczucie panowania nad każdą 
sytuacją, pewność, że zawsze 
można liczyć na większą wydaj-
ność – przy wkręcaniu/wykręcaniu 
i wierceniu, nawet w przypadku 
średnic małych i dużych, drewna 
miękkiego, twardego czy metalu.

Nowe akumulatorowe wiertarko-
wkrętarki T 1�+3 oraz T 15+3 mogą 
więcej: to klasa sama w sobie!
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Rezultat: nawet o 40 % wyższa 
wydajność wkręcania, kontrolowa-
ne rozwijanie mocy, oraz wyjątko-
wy moment obrotowy, który 
pozwala serii T+3 osiągać zakresy 
efektywności, jakie normalnie 
zastrzeżone są dla narzędzi o 
wyższych klasach napięcia. Tej sile 
nadano przemyślane rozwiązania, 
jak zachowywanie wartości 
momentu obrotowego przy zmia-
nie trybu pracy wkręcanie - 

wiercenie. Dzięki temu można na 
krótko przerwać operację wkręca-
nia, przejść do wiercenia pod 
pełnym obciążeniem i następnie 
natychmiast powrócić do trybu 
wkręcania. Bez ponownego 
nastawiania momentu obrotowego.

Nowe akumulatorowe wiertarko-
wkrętarki T 12+3 i T 15+3 gwaran-
tują ogromną siłę, dzięki 
opatentowanemu silnikowi EC-
TEC. Nie tylko pracuje on bez 
szczotek węglowych, w wyniku 
czego praktycznie się nie zużywa, 
lecz potrafi także - dzięki inteli-
gentnemu systemowi sterującemu 
- przetwarzać energię akumulato-
ra prawie bez strat w wysoką 
wydajność pracy. 

Zasada +3 = więcej siły. Inteligętne rozwiązania 
gwarantujące niesamowite osiągnięcia.

Inteligentne sterowanie silnikiem: najwyższa wydajność i wytrzymałość w swojej klasie

Do 90% więcej wkręceń na jednym  
cyklu ładowania akumulatora

Liczba wkrętów Spax 5x40 wkręconych za jednym naładowaniem akumulatora

Laboratorium Testowe Festool, maj 2008, układ badawczy z wkręcaniem miękkim

Festool T 15+3 2,6 Ah

Konkurent A

Konkurent B

Konkurent C

Rezultat: wyższa wydajność 
wkręcania, kontrolowane rozwija-
nie mocy, oraz wyjątkowy moment 
obrotowy, który pozwala serii T+3 
osiągać zakresy efektywności, 
jakie normalnie zastrzeżone są 
dla narzędzi o wyższych klasach 
napięcia. Tej sile nadano przemy-
ślane rozwiązania, jak zachowywa-
nie wartości momentu obrotowego 
przy zmianie trybu pracy wkręca-
nie - wiercenie. 

Dzięki temu można na krótko 
przerwać operację wkręcania, 
przejść do wiercenia pod pełnym 
obciążeniem i następnie natych-
miast powrócić do trybu wkręca-
nia. Bez ponownego nastawiania 
momentu obrotowego.

Nowe akumulatorowe wiertarko-
wkrętarki T 12+3 i T 15+3 gwaran-
tują ogromną siłę, dzięki
opatentowanemu silnikowi EC-
TEC. Nie tylko pracuje on bez
szczotek węglowych, w wyniku
czego praktycznie się nie zużywa,
lecz potrafi  także - dzięki inteli-
gentnemu systemowi sterującemu
- przetwarzać energię akumulato-
ra prawie bez strat w wysoką
wydajność pracy.

Zasada +3 = więcej siły. Inteligentne rozwiązania
gwarantujące niesamowite osiągnięcia.
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Przemyślane rozwiązania: innowacyjny przełącznik 
oszczędza cenny czas, ponieważ przy przełączaniu trybów 

pracy zawsze pozostaje zachowane ostatnie ustawienie 
momentu obrotowego. Przechodzenie z wiercenia na 

wkręcanie i odwrotnie odbywa się szybko i łatwo

Liczą się czyny – nie obciążenia. W realizacji tej dewizy 
serii T+3 pomaga rewelacyjny, praktycznie nieulegają-
cy zużyciu silnik EC-TEC, który zawsze utrzymuje 
prędkość obrotową na stałym poziomie i dostarcza tyle 
energii mechanicznej, ile potrzeba. Rezultatem są 
zawsze precyzyjne wyniki. Szybko i łatwo.

www.festool.pl
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Duża siła to nie wszystko - nowe 
akumulatorowe wiertarko-wkrętarki  
T 12+3 | T 15+3.
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Silnik EC-TEC pracuje bez szczotek węglowych, w związku z czym praktycznie się nie 
zużywa. Charakteryzuje się wyższym stopniem sprawności i wprost niespożytą siłą. 

Elektroniczny system sterowania silnikiem gwarantuje maksymalną żywotność. 
Mikroprocesory kontrolują temperaturą, napięciem oraz poborem prądu, elektroni-
ką i akumulatorem.

Lekka, kompaktowa konstrukcja, która została perfekcyjnie wyważona, oraz smukły 
uchwyt z miękką nakładką zapewniają, że tym narzędziem pracuje się wygodnie i 
łatwo.

Praktyczne wpusty na 4 bity – z magnesami zabezpieczającymi przed ich wypadnię-
ciem. Bity można łatwo wkładać i wyjmować.

Złącze FastFix to sedno systemu szybkiej wymiany narzędzi CENTROTEC oraz 
nasadek FastFix. Wszystkie inne narzędzia można stosować w standardowym 
uchwycie wiertarskim. 

Ten przełącznik oszczędza sporo czasu: nastawiony moment obrotowy do wkręcania 
pozostaje zachowany, nawet jeśli w międzyczasie wierci się z maksymalnym 
momentem obrotowym.

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki nowej serii T+3 uzyskują maksimum 
możliwości w połączeniu z nowoczesnymi akumulatorami litowo-jonowymi.  
Z powodzeniem można jednak także stosować akumulatory NiCd czy NiMH, 
wykorzystywane w wiertarko-wkrętarkach serii TDK oraz C 12. Festool 
zawsze dba o to, by wszystko funkcjonowało w ramach systemu.

www.festool.pl
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Praca z akumulatorowymi wiertako-wkrętarkami 
T 12+3| T 15+3 to czysta przyjemność. Nawet podczas 
ciężkich prac, dysponują one wystarczającą rezerwą 

mocy by szybko uzyskać perfekcyjne rezultaty. 
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Nowe akumulatorowe wiertarko-wkrętarki 
T 1�+3 | T 15+3 są stworzone z myślą o potrzebach 
użytkowników. Te narzędzia wprost rwą się do pracy. 
Seria T+3 skwapliwie wwierca się i wkręca we 
wszystkie materiały zgodnie ze stawianymi wymaga-
niami – przy produkcji okien, budowie obiektów 
targowych, jak i wyposażaniu wnętrz pomieszczeń 
oraz samochodów. Nie ma znaczenia czy trzeba 
wykonywać pracę w trudno dostępnych miejscach, 
czy ponad głową – nowe narzędzia T+3 po mistrzow-
sku sobie z tym radzą. To się nazywa napęd do pracy!

Pełne  energii do działania 

www. festool .pl
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1 � 3 5�

Czas na  zmianę 

Uniwersalne zastosowanie i elastyczność działania. Błyskawiczna zmiana trybu pracy: 
wkręcanie, wiercenie albo nawiercanie. Wszystko w ciągu sekund. Możliwość pracy nie-
zwykle blisko krawędzi. Gwarantowana dokładna głębokość wkręcania. I wygodne wierce-
nie za narożami. Seria T+3 dysponuje zawsze właściwą nasadką.
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 Nasadka mimośrodowa FastFix – 1 

 Nasadka mimośrodowa FastFix sprawia, że 
prace blisko krawędzi stają się całkiem 

łatwe. Z jej pomocą bez trudu można wkręcać 
wkręty w trudnodostępnych miejscach.  

 Standardowy uchwyt wiertarski – 2 

 Zawarty w zakresie dostawy, aby mogli 
Państwo stosować również wszystkie 

narzędzia z chwytem cylindrycznym. Od 
otwornicy po wiertło spiralne. 

 CENTROTEC – 3 

 System CENTROTEC szybkiej wymiany 
narzędzi zastępuje uchwyt wiertarski oraz 

uchwyt bitów. Znacznie przyspiesza 
przechodznie od wiercenia do nawiercania i 

wkręcania. Uchwyt narzędziowy CENTROTEC 
jest o 50 % krótszy i o 80 % lżejszy od 

standardowego uchwytu wiertarskiego.  

 Ogranicznik głębokości FastFix – 4 

 Ogranicznik głębokości gwarantuje 
wkręcanie na dokładną, powtarzalną 

głębokość, jaką Państwo nastawią – to 
optymalne rozwiązanie przy montażu 

poszycia ścian w systemie suchej zabudowy. 

 Nasadka kątowa FastFix – 5 

 Nasadka kątowa umożliwia wkręcanie za 
narożami. Korzystając z niej z łatwością 

można dotrzeć także do ukrytych wkrętów, 
nawet jeśli miejsca tam starczyłoby ledwie na 

wciśnięcie ręki.  

www. festool .pl
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Od ładowarki po bity i wiertła. 
Po prostu wszystko  razem  dla wspólnego sukcesu

Akumulatory ładowane są za pomocą techniki 
kontrolowanego ładowania impulsowego. Proces ten 
jest automatycznie przerywany w ciągu kilku 
tysięcznych ułamków sekundy, co pozwala na stałą 
kontrolę czasu ładowania, temperatury ogniw oraz 
aktualnego stanu naładowania akumulatorów. Tym 
sposobem zapewniona jest wysoka wydajność 
akumulatora i duża liczba cykli jego ładowania. 

 Nowość: 
 Gwarancja Festool 
 3 lata gwarancji na narzędzie, akumulator i 
ładowarkę. 

 Praca z Festool oznacza możli-
wość korzystania z kompleksowe-
go systemu narzędzi i urządzeń, z 
czego płynie szereg korzyści. 
Dotyczy to także nowo opracowa-
nej wysokowydajnej ładowarki dla 
serii T+3. Optymalnie dostosowa-
na, wyposażona w funkcje kontroli 
parametrów szybko ładuje akumu-
latory, oszczędzając je na wiele 
cykli ładowania i rozładowywania 
– i to zarówno nowe Li-Ion, jak i 
NiCd oraz NiMH już stosowane w 
TDK i C 1�. 
 Nie mniej wszechstronny jest 

system CENTROTEC Festool. 
Uchwyt narzędziowy umożliwia 
błyskawiczną wymianę bitów i 
wierteł. Z szerokim asortymentem 
narzędzi do wkręcania i wiercenia 
oraz specjalistycznych, które 
zostały zaprojektowane z myślą o 
akumulatorowych wiertarko-
wkrętarek Festool są Państwo 
najlepiej przygotowani do następ-
nych zadań.  
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Od ładowarki po bity i wiertła. 
Po prostu wszystko  razem  dla wspólnego sukcesu

 Nazwa  Typ  Nr zamów. 

1  Bit CENTROTEC Phillips HiQ, długość 100 mm PH 1 492530

PH � 492531

PH 3 492532

�  Bit CENTROTEC Pozidriv HiQ, długość 100 mm PZ 1 492527

PZ � 492528

PZ 3 492529

3  Bit CENTROTEC Torx HiQ, długość 100 mm TX 15 492533

TX �0 492534

TX �5 492535

TX 30 492536

�  Magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC, dł. 60 mm 1)  BH 60 CE 492539

5  Szybkowymienny uchwyt bitów CENTROTEC, dł. 65 mm 1)  BHS 65 CE 492648

6 Extra długi magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BV 150 CE 492540

7  Kasetka z wiertłami CENTROTEC do metalu, D 3-10 mm, 
10 elementów �)  

HSS D3-10 
CE/10x

495128

8  Kasetka z wiertłami CENTROTEC do drewna, D 3-10 mm, 
7 elementów �)  

BKS D3-10 CE/W 492519

9  Nawiertak CENTROTEC QLS D�- 8 CE 492520

10  Wiertło CENTROTEC z ogranicznikiem głębokości 
wiercenia 

BTA HW D5 CE 492522

11  Nawiertak CENTROTEC z ogranicznikiem głębokości BSTA HS D3,5 CE 492523

1�  Wiertło centrujące CENTROTEC 3)  ZB HS D5 EURO 
CE

492525

13  Końcówka do wkręcania haków CENTROTEC® HD D18 CE 492526

  1)  Do standardowych bitów 6Kt. 
  �)  Wiertła znajdujące się w tej kasetce można też nabywać pojedynczo. 
  3)  Z ogranicznikiem głębokości do eurowkrętów 5 mm. 

 Wskazówka: wybór z programu narzędzi CENTROTEC Festool. Pełen asortyment znajdą Państwo pod adresem www. festool .pl 

www. festool .pl
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 Dane techniczne  T 12+3  

 Napięcie akumulatora  Li Ion 
 NiMH 

 10,8 V 
 1� V 

 Prędkość obrotowa na biegu jałowym   1./�. bieg  0-�50/0-1500 min 1  

 Średnica wiertła   do drewna/stali  �5/1� mm 

 Zakres regulacji momentu obr.  0,5-8 Nm 

 Maks. moment obrotowy  do drewna/stali  ��/30 Nm 

 Zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego 

 1,5 – 13 mm 

 Pojemność akumulatora/czas 
ładowania ok. 

 Li Ion 
 NiMH 

 �,6 Ah/�5 min 
  �,0 Ah/�5 min  

 Ciężar  z akumulatorem 
Li Ion 

 1,� kg 

 Dane techniczne  T 15+3  

 Napięcie akumulatora  Li Ion 
 NiMH 

 1�,� V 
 15,6 V 

 Prędkość obrotowa na biegu jałowym  1./�. bieg  0-�50/0-1500 min¹ 

 Średnica wiertła  do drewna/stali  35/16 mm 

 Zakres regulacji momentu obr.  0,5-8 Nm 

 Maks. moment obrotowy  do drewna/stali  �7/�0 Nm 

 Zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego 

 1,5 – 13 mm 

 Pojemność akumulatora/czas 
ładowania ok. 

 Li Ion 
 NiMH 

 �,6 Ah/�5 min 
  3,0 Ah/60 min  

 Ciężar  z akumulatorem 
Li Ion 

 1,5 kg 

 Bezszczotkowy silnik EC-TEC ze zintegrowanym sterowaniem jego pracą zapewnia długi okres eksploatacji i najwyższą wydajność 

 Ergonomia wkrętarki: jest krótka, lekka i optymalnie wyważona 

 W pełni elektroniczna regulacja momentu obrotowego oraz wyłączanie silnika po przekroczeniu określonej wielkości momentu 

 Przełączanie trybu pracy z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego 

 Wszechstronne zastosowania dzięki systemowi narzędzi CENTROTEC oraz wszystkich nasadek FastFix 

 Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych zapewnia najdłuższą pracę narzędzia 

 Najwyższa elastyczność i ekonomiczność: można też stosować akumulatory używane do wiertarko-wkrętarek serii TDK i C 1� 

•

•

•

•

•

•

•

Atuty  T 12+3 | T 15+3 

 Zakres dostawy  T 12+3   Nr zamów. 

 Ładowarka TRC 3, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, wiertło spiralne CENTROTEC 
D�, uchwyt bitów CENTROTEC, uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ � 

 T 12+3 Li 2,6 Set 
 Nasadka kątowa FastFix, nasadka mimośrodowa FastFix, 
� akumulatory S Li Ion �,6 Ah, w SYSTAINERZE SYS 1 

564231

 T 12+3 Li 2,6 Plus 
 � akumulatory S Li Ion �,6 Ah, w SYSTAINERZE SYS 1 

564214

 T 12+3 MH 2,0 Set 
 Nasadka kątowa FastFix, nasadka mimośrodowa FastFix, 
� akumulatory C NiMH �,0 Ah, w SYSTAINERZE SYS 1 

564229

 T 12+3 MH 2,0 Plus 
 � akumulatory C NiMH �,0 Ah, w SYSTAINERZE SYS 1 

564206

 Zakres dostawy  T 15+3   Nr zamów. 

 Ładowarka TRC 3, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, wiertło spiralne CENTROTEC 
D�, uchwyt bitów CENTROTEC, uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ � 

 T 15+3 Li 2,6 Set 
 Nasadka kątowa FastFix, nasadka mimośrodowa 
FastFix, � akumulatory S Li Ion �,6 Ah, w 
SYSTAINERZE SYS 1 

564235

 T 15+3 Li 2,6 Plus 
 � akumulatory S Li Ion �,6 Ah, w SYSTAINERZE 
SYS 1 

564225

 T 15+3 MH 3,0 Plus 
 � akumulatory S NiMH 3,0 Ah, w SYSTAINERZE 
SYS 1 

564221

Dane techniczne  |  Zakres możliwości |  Wyposażenie systemowe
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 Dane techniczne  Objaśnienia/wymiary  Nr zamów. 

1  Szybkomocujący, osadzany automatycznie na 
wrzecionie uchwyt wiertarski  
 BF-FX 10 FastFix 

 do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool ze złączem FastFix, 
zakres mocowania 1 - 10 mm, dla beznarzędziowego mocowania bitów i wierteł 

491350 

 Szybkomocujący, osadzany automatycznie na 
wrzecionie uchwyt wiertarski  
 BF-FX 13 FastFix 

 do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool ze złączem FastFix, 
zakres mocowania 1,5 - 13 mm, dla beznarzędziowego mocowania bitów i wierteł 

490698

�  Uchwyt wiertarski  
 WH-CE CENTROTEC 

 do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool ze złączem FastFix 492135

3  Nasadka kątowa  
 FastFix DD-AS 

 do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool ze złączem FastFix 490293

�  Nasadka mimośrodowa  
 FastFix DD-ES 

 do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool ze złączem FastFix 490294

5  Ogranicznik głębokości  
 FastFix DD-DC 

 do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool ze złączem FastFix 493539

6  Akumulator standardowy  
 BPS 1� Li 

 Akumulator wymienny do akumulatorowej wiertarko-wkrętarki T 1�+3, litowo-jonowy 
(Li), napięcie 10,8 V, pojemność �,6 Ah, ciężar �70 g 

494831

 Akumulator standardowy  
 BPS 15 Li 

 Akumulator wymienny do akumulatorowej wiertarko-wkrętarki T 1�+3, litowo-jonowy 
(Li), napięcie 1�,� V, pojemność �,6 Ah, ciężar 560 g 

494832

7  Akumulator kompaktowy  
 BPS 1� C NiMH 

 Akumulator wymienny do akumulatorowych wiertarko-wkrętarek T 1�+3, TDK 1� i C 1�, 
niklowo-wodorkowy (NiMH), napięcie 1� V, pojemność �,0 Ah, ciężar 570 g 

491825

8  Akumulator standardowy  
 BPS 15,6 S NiMH 

 Akumulator wymienny do akumulatorowych wiertarko-wkrętarek T 15+3 i TDK 15,6, 
niklowo-wodorkowy (NiMH), napięcie 15,6 V, pojemność 3,0 Ah, ciężar 9�0 g 

491823

9  Szybka ładowarka  
 TRC 3  

 do wszystkich akumulatorów NiCd, NiMH oraz litowo-jonowych Festool 494676

www. festool .pl



Trzy lata gwarancji – oznacza 
przede wszystkim trzy lata bezpie-
czeństwa. Więcej informacji na 
stronie internetowej www.festool.pl

Wykażcie się Państwo odpowiedzialnością i wspie-
rajcie wraz z Festool organizację WWF - Światowy 
Fundusz na rzecz Przyrody! Więcej informacji na 
stronie internetowej www.festool.com/WWF

Narzędzia spełniające najwyższe 
wymagania

www.festool.pl
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