
RO 90 DX 4-in-1: 
De ronde die nu ook in hoeken schuurt. 

De excenterschuurmachine ROTEX RO 90 DX

Gereedschap voor het beste resultaat

PANTONE 296 C HKS 65 K
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Grof schuren
Het hoogste afnamevermo-
gen met de ROTEX gebogen 
baan: De combinatie van 
excenter- en rotatiebewe-
ging zorgt voor een sterke 
afname binnen korte tijd.

Kleinere schijf. Meer mogelijkheden. De nieuwe 
excenterschuurmachine ROTEX RO 90 overtuigt met 
het beproefde ROTEX principe bij het grof schuren, 
het fijnschuren en het poetsen. En vanaf nu ook in de 
hoek: Via de FastFix aansluiting wordt de schuur- of 
poetssteunschijf vervangen door de driehoekschijf, 
waardoor de ROTEX RO 90 verandert in een 
deltaschuurmachine.

Ideaal voor kozijnen, mes- en groefverbindingen, 
hoeken, nissen en randen. Dus op het moment dat er 
verticaal en bovenhands gewerkt moet worden of 
wanneer het nauw wordt – en de werkhouding vaak 
vermoeiend is. Juist dan kan de ROTEX RO 90 dankzij 
zijn slanke, ergonomische vormgeving en geringe 
gewicht op vele manieren worden vastgehouden, wat 
het werken veel minder vermoeiend maakt. En omdat 
er in plaats van vier machines nog maar één naar de 
bouwplaats hoeft te worden meegenomen, verloopt 
ook de voorbereiding van het werk sneller. De ROTEX 
RO 90: voor betere resultaten en meer efficiency.

Vier machines in één: 
de ROTEX RO 90 DX.

Veilig en zonder terugslag schuren tot aan 
de stootranden met de Festool 
PROTECTOR.
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De klassieke excenterbewe-
ging voor het tussen- en 
fijnschuren. Superfijn 
schuurbeeld, perfecte 
oppervlaktekwaliteit.

Uniek in de wereld: De 
delta-schuurzool 
verandert de ROTEX in 
een deltaschuurma-
chine. De hoogste 
afname op kleine 
vlakken met hoeken, 
nissen en randen.

Poetsen
Schitterende resultaten 
zonder noemenswaar-
dige oppervlaktever-
warming met de ROTEX 
gebogen baan en 
Festool poets- en 
polijstpasta’s en 
poetssponsen.

HoekenFijnschuren

Snelle resultaten in één bewerking: De 
nieuwe schijfdiameter van 90 mm is 
optimaal voor kozijnen en mes- en 
groefverbindingen.

Kostenbesparend werken: Door hem 
gewoon te draaien kan de punt van de 
delta-schuurzool en het schuurpapier drie 
keer worden gebruikt.

Extreem licht – extreem krachtig: de 
hoogste oppervlaktekwaliteit bij het 
fijnschuren en het poetsen.
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Rond en hoekig, een sterk staaltje. 
De excenterschuurmachine ROTEX RO 90 DX.
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Geld sparen met 4-in-1:
De RO 90 DX is een excenterschuurmachine, poetsmachine en deltaschuurma-
chine in één. Hiermee bespaart u investeringskosten en wordt het werken door 
de snelle wisseling van functies flexibeler en efficiënter.

Voor het eerst grof schuren, fijnschuren, poetsen en deltaschuren met maar 
één machine. Geringere aanschafkosten, maximale flexibiliteit, meer toepas-
singen. Op de bouwplaats of op karwei, voor meer efficiency en tijdsbesparing. 

Korte insteltijden. Met FastFix aansluiting snel en zonder gereedschap 
wisselen tussen steunschijf, poetssteunschijf en driehoekzool.

Licht en ergonomisch. Dankzij verschillende greepposities en het lage gewicht 
kan de ROTEX RO 90 met één hand, loodrecht en bovenhands worden geleid 
zonder dat er vermoeidheid optreedt.

Gezond en stofvrij. Optimale afzuiging met het beproefde jetstream-principe. 
Voor minder stof, minder warmteontwikkeling en minder dichtlopen van 
schuurpapier en klittenband.

Schone werkplaats met de mobiele stofafzuigers van de CT-serie. Compact en 
licht, ideaal voor montagewerkzaamheden en daarmee de perfecte aanvulling 
op de ROTEX RO 90.

Tot een driemaal sterkere afname. De ROTEX motor met grote doortrekkracht 
en de combinatie van excenter- en rotatiebeweging zorgen voor een duidelijk 
betere afname dan een traditionele excenterschuurmachine. Met een robuuste 
excenteraslagering voor een nog langere levensduur.
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De sterke punten RO 90 DX

Sterke punten | Technische gegevens | systeemaccessoires

Vier machines in één: voor het grof schuren, fijnschuren, deltaschuren en poetsen,  •	
hierdoor lage investeringskosten en kortere werktijden
Hoog afnamevermogen door de Rotex gebogen baan•	
Hoogwaardige oppervlakteresultaten door excenterbeweging•	
FastFix steunschijfwisseling: eenvoudig, snel en zonder gereedschap•	
Werken zonder vermoeidheid dankzij het lage gewicht van < 1,5 kg•	
Ideaal om loodrecht, bovenhands of op moeilijk toegankelijke plaatsen te werken•	

Technische gegevens RO 90 DX

Opgenomen vermogen >400 W

Toerental ROTEX combibaan ca. 260-520 min-1

Toerental excenterbeweging ca. 3500-7000 min-1

Schuuruitslag 3 mm

FastFix steunschijf Ø 90 mm

Aansluiting stofafzuiging Ø 27 mm

Gewicht < 1,5 kg

Leveringsomvang Bestelnr.

RO 90 DX FEQ-Plus 
FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht-HT), 25 Stickfix 
schuurschijven Ø 90 mm, Festool PROTECTOR, StickFix 
schuurzool 93V (zacht), 25 StickFix schuurpapier Delta, in 
systainer SYS 2

571679

Toelichting/Maten Bestelnr.

1 FastFix steunschijf Ø 90 mm
Voor RO 90 DX, harde uitvoering, voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken, zeer temperatuurbestendig klittenband, verpak.inh. 1 
st.

495623

2 FastFix steunschijf Ø 90 mm
Voor RO90 DX, zachte uitvoering, elastische structuur, voor sterke rondingen en welvingen, verpak.inh. 1 st.

496804

3 Poetssteunschijf Ø 75 mm
Voor opname van de polijstaccessoires, verpak.inh. 1 st.

495625

4 Schuurzool grondeenheid
Voor opname van de schuurzool met Stickfix, verpak.inh. 1 st.

496802

5 Schuurzool StickFix zacht
StickFix, met drukknop, verpak.inh. 2 st.

488715

6 Schuurzool StickFix hard
StickFix, met drukknop, verpak.inh. 2 st.

488716

7 Lamellenschuurzool
StickFix, verpak.inh. 1 st.

496803

8 Interface-pad Ø 90 mm
Als dempelement tussen steunschijf en schuurschijf, hoogte 15 mm, verpak.inh. 1 st.

497481


