
1 bord  
1000 möjligheter

Multifunktionsbordet MFT 3: 
världens mest mångsidiga  
arbetsbord

Verktyg  
för högsta anspråk
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För vissa är det  
bara ett bord

Nya MFT 3 – kan användas överallt

Praktiskt att lägga verktyg och annat på. Eller som 
underlag för snabba anteckningar. Ett bord helt enkelt. 
Men från Festool är du van vid annat: verktyg och 
tillbehör som underlättar det dagliga arbetet, utvecklade 
för praktiskt arbete av experter och perfekt anpassade 
för Festool-systemet. Allt med högsta kvalitet. 

Därför är ett bord från Festool inte bara ett bord.
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För andra är det nog världens 
mest mångsidiga arbetsbänk

Modulärt arbete med nya MFT 3

MFT 3-förlängning

Styrskena med 
slangavvisare

CMS-modul

Nya MFT 3 är mycket mer än bara ett bord. Det är en arbetsyta för de mest 
precisionskrävande arbetsmomenten, exempelvis med hjälp av styrskena 
och vinkelanslag. Under arbetet hålls objekten på plats med skruvtvingar 
och spännelement. Med MFT 3-förlängningen kan du även använda alla 
moduler i Compact Modul System CMS och många CMS-tillbehör. Och 
eftersom Festool lägger stor vikt vid systemtänkande, är bordet även 
kompatibelt med det nya vakuumspännsystemet VAC SYS. Kort och gott: 
ett bord med 1000 möjligheter.
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Skruvtvingar och 
spännelement Vakuumspännsystem 

VAC SYS

Adapter VAC SYS

Vinkelanslag med 
anslagslinjal, extra 
klämma och 
anslagsryttare

Hålplatta

Festool V-spår
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Nya MFT 3 – mångsidigt, exakt och mobilt

Optimal fastspänning
Vid slipning, hyvling, limning eller fräsning med schabloner är 
det viktigt att arbetsobjektet hålls fast ordentligt på bordet – 
oavsett om objektet är stort eller litet, kantigt eller runt. Precis 
denna flexibilitet ger MFT 3. Med spännelementen spänner du 
snabbt och enkelt fast arbetsobjekten på bordsskivans hålplat-
ta. Du kan även arbeta både vertikalt och horisontellt med 
skruvtvingarna. 

Ergonomiskt och ekonomiskt arbete
Tack vare arbetshöjden på 90 cm kan även långa personer ar-
beta ergonomiskt och därmed skona ryggen. Dessutom är det 
enkelt att fälla ihop multifunktionsbordet MFT 3, vilket gör det 
perfekt lämpat både för arbete i verkstaden och för att ta med sig.

Exakta resultat
Styrskenan kan ställas in på olika tjocka material och ser till 
att Festools stick- och handcirkelsågar eller handöverfräsar 
styrs med precision – för exakta resultat. Med vinkelanslaget 
kan du lägga an arbetsobjekten stabilt och rikta dem vinkelex-
akt för bearbetning. Anslagsryttaren gör det mesta möjligt - 
från upprepade snitt till serietillverkning.

Flexibelt arbete på ett  
säkert underlag
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Framtidens fastspänningslösning heter VAC SYS. Med denna 
nyhet har du för första gången möjlighet att vrida arbetsobjek-
ten upp till 360° och svänga dem upp till 90° – i en enda hand-
vändning. Alla arbetsobjekt kan bearbetas från alla sidor utan 
att du behöver fixera dem på nytt. Det nya vakuumspännsys-
temet sätts fast på MFT 3 med en adapterplatta. Och när du 
inte behöver använda VAC SYS göms den snabbt på undersi-
dan av MFT 3.

Utbyggbar arbetsyta
Flera multifunktionsbord kan sättas ihop i sidled genom för-
bindningsstycken. På så sätt får du en större arbetsyta så att 
du lätt kan spänna fast och bearbeta stora eller flera  
arbetsobjekt samtidigt. 

Optimal anslutning av CMS-modulsystemet
Med hjälp av Festools V-spår kan du sätta fast CMS-modulsys-
temet och dess tillbehör på MFT 3. Det innebär att du har till-
gång till cirkel- och sticksågar, handöverfräsar och bandslip-
maskiner för arbetet. Därmed blir arbetsplatsen ännu mer 
mångsidig, och du har även möjlighet att göra flera moment i 
följd utan att behöva spänna om något. Med andra ord blir 
MFT 3 en mobil och effektiv arbetsstation.

Arbeta flexibelt och stabilt med nya VAC SYS
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Idealisk arbetshöjd
Arbetshöjden på 90 cm gör att 
även långa personer kan arbeta 
ergonomiskt och därmed skona 
ryggen.

Översikt över nya MFT 3 med systemtillbehör

Styrskena
Med styrskenshållaren kan 
styrskenan fällas upp eller ställas 
in efter olika tjocka material. 

Perfekt systemapplicering
Med MFT 3-förlängningen kan de 
olika CMS-modulerna för sågning, 
fräsning och slipning användas.

Kan användas överallt
De fällbara benen gör MFT 3 
kompakt och lätt att transpor-
tera. 

Bord eller arbetsbänk – MFT 3  
har mycket att erbjuda

Fastspänning av olika 
arbetsobjekt
Mindre arbetsobjekt hålls fast 
ordentligt med spännelementen,  
så att bearbetningen kan ske stabilt 
och exakt.
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Exakta resultat
Med hjälp av vinkelanslaget kan 
arbetsobjekt läggas an exakt.  
Med anslagsryttaren kan du klara 
av det mesta, från exakta upprep-
ningssnitt till serietillverkning. Och 
för den absoluta precisionen finns 
extraklämman, som används för att 
fixera anslagslinjalen på V-spåret.

Översikt över nya MFT 3 med systemtillbehör

CMS-kompatibilitet genom V-spår
Tack vare det nya V-spåret kan 
även många tillbehörsdelar i 
Compact Modul System CMS 
användas på MFT 3.

Horisontell och vertikal fastspänning
Arbetsobjekten kan lätt spännas fast efter olika 
behov med hjälp av tvingar och hålplatta eller 
profil.

Fler spännmöjligheter
Genom fastsättning av det nya 
vakuumspännsystemet VAC SYS.

Övertygande stabilitet
De extra tvärstagen gör MFT 3 
ännu mer stabilt och de kan lätt 
fällas ihop för transport.

Systemtillbehör (se sidan 11) ingår inte i leveransen.
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Allt i ett – arbeta flexibelt med system 

Säker fastspänning och fixering av arbetsobjekt i de mest skilda 
storlekar och former
Exakt bearbetning av arbetsobjekt även i kombination med Compact 
Modul System CMS
Utökade fastspännings- och fixeringsmöjligheter med vakuumspänn-
systemet VAC SYS, som kan anslutas till MFT 3 med en adapter

•

•

•

Multifunktionsbord MFT 3

Användningsexempel

Styrskenan ger säker sågning och exakt fräsning
Vinkelanslag, anslagsryttare och extra klämma för precisa resultat 
Ergonomiskt arbete genom den nya bordshöjden på 90 cm
MFT 3 är flyttbart tack vare platsbesparande, fällbara ben
Kompatibelt med Compact Modul System CMS
Med Festools V-spår kan man använda många tillbehör till 
CMS-modulsystemet
Möjlighet att ansluta vakuumspännsystemet VAC SYS
Perfekt anslutning till Festool-systemet

•
•
•
•
•
•

•
•

Fördelar och förtjänster

Tekniska data

Arbetshöjd (ihopfällt)
Yttermått
Arbetsyta
Maxhöjd arbetsobjekt  
(vid användning av styrskena)
Maxbredd arbetsobjekt
Håldiameter
Hålraster
Belastningskapacitet
Vikt

900 mm (180 mm)
1157 x 773 mm
1102 x 718 mm

78 mm 

700 mm
20 mm
96 mm
120 kg
28 kg

   
 
 

Leveransomfattning

Bord med hålplatta och fällbara ben, vinkelanslag, anslagsryttare, extra klämma,  
styrskena FS 1080/2 med svängenhet, förvaringsenhet och avvisare, i kartong

495315

Utförande

Multifunktionsbord MFT/3

Ytterligare information om produkterna i Festool-systemet finner du i vår huvudkatalog eller på www.festool.se

Art.nr
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Extra klämma MFT/3-ZK 

Anslagsryttare MFT/3-AR  

Tvärstag MFT/3-QT 

Förlängning MFT/3-VL 

Förbindningsstycke VS  

Hålplatta MFT/3-LP 

Spännelement MFT-SP 

Skruvtvingar FSZ 120 

Skruvtvingar FSZ 300 

Enhandstving FS-HZ 160 

Adapter VAC SYS AD-MFT/3

1

Beskrivning/mått

För fixering av anslagsskenan på V-spåret 

Som stöd för arbetsstycken på vinkelanslaget, svängbar 

För extra stabilisering av bordet. Förpackning: 2 st 

För användning av CMS-moduler 

För ihopkoppling av flera MFT/3 

Mått längd x bredd: 1102 x 718 mm 

För säker och exakt fixiering av arbetsobjektet (sågning, slipning, fräsning, borrning…).  
Förpackning: 2 st
Helt i stål, spännvidd 120 mm. Förpackning: 2 st 

Helt i stål, spännvidd 300 mm. Förpackning: 2 st 

Helt i stål, spännvidd 160 mm. Förpackning: 1 st 

Adapterplatta för fastsättning av VAC SYS på MFT/3

Systemöversikt och tillbehör

Systemtillbehör

 Art.nr

495541
 

495542 
 

495502 
 

495510 
 

484455 
 

495543 
 

488030 
 

489570 
 

489571 
 

491594 
 

494977

1

11

2 3

5

6 7 8 109+

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4



M
ed

 f
ö
rb

eh
ål

l 
fö

r 
ev

 ä
n
d
ri
n
g
ar

 o
ch

 t
ry

ck
fe

l.
 A

lla
 b

ild
er

 g
äl

le
r 

m
ed

 r
es

er
va

ti
o
n
. 

Fr
am

st
äl

ld
 f

ö
r 

TT
S
 T

o
o
lt
ec

h
n
ic

 S
ys

te
m

s 
A
G

 &
 C

o.
 K

G
, 

D
E
 -

 7
3
2
4
0
 W

en
d
lin

g
en

, 
0
3
/2

0
0
8

Återförsäljare

Art-nr. 59436

Ta ditt ansvar – stöd WWF tillsammans med 
Festool!

Vårt viktigaste bidrag till bevarandet av 
miljön är kvaliteten på våra produkter. De 
karaktäriseras av lång livslängd och före-
dömliga ekologiska egenskaper som åter-
vinningsbarhet och miljövänlighet.

När du köper en av WWF-produkterna 
stöder du vårt samarbete med WWF och 
får en nyckelring med en WWF-panda som 
tack.

På Festools hemsida kan du till  
exempel få information om

Intressanta nyheter
Aktuella kampanjer
Den omfångsrika servicen
Hela produktprogrammet
Produkternas starka sidor i detalj

Det kan du läsa om i lugn och ro, när det passar dig. 

Du gör din beställning hos din Festool- 
återförsäljare.  
Gå in på www.festool.se

•
•
•
•
•

www.festool.com/wwf

www.festool.se

1) Inom EU enligt bruksanvisningen.

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature 
(Formerly World Wildlife Fund)
® „WWF” and „living planet” are WWF Registered Trademarks

Tre års garanti – det innebär framförallt tre års 
säkerhet!

Vid fackmässig användning1) ger Festool  
2 års garanti fr o m inköpsdatumet. 
Garantin förlängs med ytterligare ett år 
(alltså totalt 3 år) om du, inom 30 dagar 
efter inköpsdatumet, garantiregistrerar ditt 
verktyg antingen på www.festool.se eller 
genom att fylla i och skicka in de  
medföljande garantisedlarna till Festool. 

www.festool.se

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen

Representerat av (i Sverige):

Tooltechnic Systems Sverige AB

Lev.adress 
Sadelgatan 9 
213 77 Malmö

Postadress 
Box 9122 
200 39  Malmö 
Tel. 040-38 20 80 
Fax 040-38 20 99 
Email info-se@tts-festool.com 

Om oss

Produkter

Service

Nyheter

Kontakta oss

Sök


