
DMH VAR SOM enda tidning inbjuden till 
Festools demonstration av deras  
senaste produktnyhet, kantlimmaren 
Conturo KA 65. Festool själva är inte 
sena att påpeka att, till skillnad från 
många andra kantlimmare, Conturon 
är mobil och kostar endast en bråkdel 
jämfört med andra maskiner av denna 
kaliber. Trots att priset i ett ganska 
komplett grundutförande bara är runt  
20 000 kr, är det ingen volymprodukt 
som var och varannan hantverkare 
kommer att springa omkring med. 
Målgruppen kommer därför först och 
främst att vara finsnickare, eller åtmins-
tone lite mer avancerade snickare som 
inte är främmande för att sätta sänk-
sågen i en laminatskiva eller som då 
och då tillverkar en möbel.

Hur fungerar det?
För att kort förklara hur kantlimmaren 
fungerar kan man sammanfatta det 
så här: Skicka in en ”limpuck”, vänta 
cirka tio minuter till maskinen värmt 
limmet till ett par hundra grader, mät 
hur mycket kantlist du behöver, stoppa 
in den i maskinen och kör, KLART! Nu 
är det självklart inte riktigt så lätt även 
om Festool tagit fram en maskin som är 
både pedagogisk och användarvänlig.

Avancerad limpåstrykning
Än så länge finns det bara två färger av 
lim, vit och natur, men under året kom-
mer Festool att utöka sortimentet med 
fler färger. Färgerna levereras som ”puck-
ar” som man trycker in i maskinen och 
låter värmeelementet värma det till det 
nått smältpunkten som ligger runt 200 
grader. Ska du byta färg på limmet låter 
du maskinen pressa ut det som återstår 
av den gamla pucken, och därefter byter 
du till den nya färgen. Maskinen har en 
avancerad limpåstrykning som lägger 
på ett perfekt lager lim på kantlisterna 
varje gång. Om du vill kan du även via 
en inställning på displayen styra om du 
vill öka eller minska limmängden, samt 
höja eller sänka värmen beroende på 
vilket material eller variant av lim du 
använder. Maskinen tillåter även att du 
kan förlimma kantlisterna utan att sätta 
dem på plats omgående. Det gör att du 
kan förlimma en kantlist och sedan åka 
ut och sätta den på plats med en värme-
pistol, utan att behöva släpa med dig 
hela utrustningen.

Klarar att limma både hörn och 
fasade kanter
Conturon klarar kantlister på mellan 
18 och 63 millimeter och tjocklekar 

FESTOOL 
DEMONSTRATION

DMH VAR MED NÄR  
FESTOOL DEMONSTRERADE 
SIN KANTLIMNINGSMASKIN 
CONTURO KA 65. 

Kantklipparen som ingår i grundpaketet är 
ett måste om man vill få perfekta kanter.

FAKTA
FESTOOL CONTURO KA65
Cirkapriser exkl. moms:
Conturo KA 65-Plus: 19 300 kr. ”naken”
Conturo KA 65-Set: 21 600 kr. Levereras i 
Systainer med bland annat listkap, sickel 
och kantlistmagasin.
Vinkelmodul 0-47 grader: 2 700 kr
Hålplatta för Festool MFT-bord: 1 200 kr 
Används för att montera Conturo i Festool 
MFT-bord med hjälp av vinkelmodulen.
Pris per limpuck: 18 kr/st. Säljs i 48-pack, 
natur eller vitt.

ÖVRIGT
En limpuck håller i cirka 15 meter om man 
limmar en 20 mm kantlist. Conturon klarar 
kantlister av fanér från 0,5 mm upp till laminat 
på 3 mm samt bredder från 18-63 mm. Passar 
alla varumärken.

på mellan 0,5 och 2,0 millimeter. Till 
skillnad från limmet, som Festool själva 
tillverkar, har de ingen egen tillverkning 
av kantlister. Men håller du dig inom rätt 
dimensioner klarar maskinen av de re-
dan befintliga listerna som finns ute på 
marknaden. Fördelen med den mobila 
Conturon är att du kan kantlimma både 
runda och 90-graders innerhörn, samt 
även fastade kanter från 0-47 grader. Ska 
du gå på en fasad kant krävs dock att du 
använder ett specialbord där vinkelmo-
dulen ska fästas. Har maskinen hittills 
varit barnsligt enkel att förstå, krävs det 
här att du har huvudet på skaft när du 
ska vinkellimma. Det är många spakar, 
rattar, vred, och avstånd att hålla reda på 
innan man kan börja limma. Men som 
med allt annat, det är lätt när man kan 

det, och här lär det krävas en 
hel del övning innan det sitter i 
ryggmärgen.   

Krävs lite finlir på slutet
Slutligen måste man ändå 
lägga lite finlir på kanten efter 
att man använt Conturon. För 
att få den där perfekta finis-
hen måste man, för att få bort 
eventuellt överflödigt lim och 
jämna till kanterna, antingen 
använda den medföljande 
lacksickeln eller ta hjälp av 
en kantfräs. Ju noggrannare 
du är från början med att få 
dit kantlisten desto mindre 
kantfräs kommer du behöva 
använda! �

Den medföljande lacksickeln hjälper dig 
att få bort överflödigt lim och jämna till 
kanterna.

Limpucken levereras i ett smidigt format 
och kladdar inte!

En av Festools mer kända ansikten, Mattias 
Särnholm, var på plats. 

Den avancerade limpåstykningen gör att 
du får ett perfekt lager lim på kantlisten 
varje gång. Det går även att förlimma lis-
terna med Conturon och sedan sätta dem 
på plats med en värmepistol.

Festools demonstration hölls för ett utvalt gäng ute hos Theofils i Årsta.

Ska du byta färg på limmet måste du töm-
ma ut den gamla limpucken innan du köra.

Vinkelmodulen gör att du kan limma 
fasade kanter, men kräver en del vana 
innan du behärskar alla inställningar.
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