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Akkus polírozó pozitív hajtással, 18.0 V

XCE 8 125 18.0-EC Rendelési szám 459.070

Akkus polírozó pozitív hajtással, 18.0 V

+ 8 mm-es löket, a pozitív hajtás nagy csiszolási teljesítményt biztosít hologramok létrehozása
nélkül
+ Ideális megoldás a leggyakoribb felületi problémák megoldásához, hologramok létrehozása
nélkül
+ Egyenletes működés az ellensúly révén
+ Alacsony hőgenerálás a felületen ez által ideális a hőmérséklet-érzékeny festékekre
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
+ Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető
bármilyen helyzetben.
+ Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált
levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
+ Rugózott speciális tépőzáras tányér polírozáshoz
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor,
töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Max. polírozó szivacs Ø 160 mm

Max. támaszlap átmérő 150 mm
 

Löket 8 mm

Üresjárati fordulatszám 280-430 /perc

Üresjárati löketszám
 

5600-8600
/perc

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Tömeg akku nélkül 2,1 kg

Alapkészlet

1 speciális tépőzáras
felfogató tányér, 125 Ø

487.953 
 
 

1 hordtáska L-BOXX® 238 414.093 
 

1 táska betét 459.526 
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Tartozékok

Polírozó Rendelési szám 443.271

Műszaki jellemzők

Tartalom 250 ml 

DB 1 

Univerzális csiszoló paszta maximális eltávolítási aránnyal a maximális fényesség eléréséhez. A p 1500-as szemcsemérettel a csiszolás hornyok
másodpercek alatt eltávolíthatóak. Kivállóan alkalmas minden fajta festékre, beleértve a karcolásnak ellenálló festékeket, UV festékeket,
vitorlázó és motoros repülőkre kifejleszett festékeket, hajótesteken alkalmazott, valamint polikarbonát és fa felületeken alkalmazott festékeket.
A paszta viasz, szilikon és oldószer mentes. Sötét felületeken a forgómozgás által kialakult hologramok kicsiszolására a P 03/06-LDX-el és a
narancssárga PS-O szivaccsal használható. Csiszolás 5-ös / fényesség 5-ös erősségű.

Polírozó Rendelési szám 443.298

Műszaki jellemzők

Tartalom 250 ml 

DB 1 

Speciális polírozó a karcok eltávolításához, nagyon mély fénnyel. A csiszolási hornyok eltávolítása a P 2000-es szemcsemérettel másodpercek
alatt megoldható. Ideális minden festék típusra, beleértve a karcálló festékeket és UV festékeket, valamint régi festékek újra-fényezésére.
Optimális eredmény érhető el vele egylépcsős excenter polírozással és természetesen normál polírozással is. A paszta szilikon, kevés port termel
használat közben és könnyen bedörzsölhető, valamint letörölhető. Csiszolás 5-ös / fényesség 5-ös erősségű.
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Tartozékok

Tömítés Rendelési szám 443.301

Műszaki jellemzők

Tartalom 250 ml 

DB 1 

Fényezés-kompatibilis tömítőanyag az új és korábban polírozott festékekre. A Karnauba viasz megvédi a a felületet a környezeti hatásokkal
szemben, biztosítja a fényezés védelmét. A tömítőanyag egyaránt használható géppel (forgó és excenter) a piros polír szivaccsal (PS-R), és
kézzel a piros szivaccsal (PUK-R). Nem tartalmaz koptató részecskéket és átfesthető. Védőhatása 2-as, simasága 4-es.

Mikroszálas polírozószövet Classic Rendelési szám 317.098

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 400 x 400 

DB 1 

Varrat nélküli, mosható. A polír- és bevonatmaradékok finom eltávolításához. A tökéletes felületkezeléshez és a ragyogó, mély csillogáshoz.
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Tartozékok

Mikroszálas törlőkendő Prémium Rendelési szám 376.531

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 400 x 400 

DB 1 

Köszönhetően a nagyfokú puha bolyhosságnak,  a maradványok megbízhatóan és óvatosan felvehetőek. Ezért ideális a mikroszálas törlőkendő a
fényezéshez. Autómosáshoz is gfelhasználható. Hosszú élettartamú, mosógépben mosható (vízlágyító nélkül).

Polírozó szivacs Rendelési szám 442.682

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 130 Ø 

DB 1 

A piros szivacs ergonómiája kézi használathoz igazított, negyon finom hab szerkezettel. Ideális tömítőanyagok és ápolószerek bedolgozásához
festett és műanyag felületeken. Alkalmazása nehezen hozzáférhető, vagy gépi munkára érzékeny helyeken ajánlott.
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Tartozékok

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.272

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 135 Ø x 25 

DB 1 

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut
felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por
beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.280

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 160 Ø x 25 

DB 1 

Az extra kemény habból álló zöld szivacs az innovatív X-Cut felülettel biztosítja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. Az X-Cut
felület csökkenti a felület felmelegedését. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por
beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a P05/05-LDX-el együtt használva.
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Tartozékok

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.450

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 135 Ø x 25 

DB 1 

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú
élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a
P05/05-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.469

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 160 Ø x 25 

DB 1 

A kemény lila szivacs optimális hűtéssel garantálja az egyenletes felületet és a nagy eltávolítási arányt. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú
élettartamú. Ideális festékfolyás, narancshéj effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására a
P05/05-LDX-el együtt használva.
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Tartozékok

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.310

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 135 Ø x 25 

DB 1 

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás,
karcolások és autómosó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.329

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 160 Ø x 25 

DB 1 

Közép-kemény narancssárga szivacs finom hab szerkezettel. A hab hőálló, szakadás-álló és hosszú élettartamú. Ideális hologram, mattulás,
karcolások és autómosó nyomok eltávolítására P 03/06-LDX-el együtt használva.
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Tartozékok

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.353

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 135 Ø x 25 

DB 1 

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a
szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P
03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.361

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 160 Ø x 25 

DB 1 

Piros puha szivacs nagyon puha hab szerkezettel. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab réteggel biztosítja a
szivacs megfelelő merevségét. Ez a konfiguráció tovább növeli az élettartamát. Ideális hologramok, kisebb mattulások eltávolítására P
03/06-LDX-el fényezéshez és W 02/04-el tömítéshez.
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Tartozékok

Mikroszálas polírozó párna Rendelési szám 434.434

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 160 Ø x 10 

DB 1 

Mikroszálas polírozó pad nagy eltávolítási aránnyal excenter polírozókhoz, különösen a szabadon futó változathoz. A különösen nagy eltávolítási
arány eléréséhez igazítva, hatékonyabb mint a hagyományos gyapjú pad. A különleges PerfectTouch szendvics szerkezet az erősebb fehér hab
réteggel biztosítja a szivacs megfelelő merevségét. A munkához nem szükséges további köztes anyag használata. Ideális festékfolyás, narancshéj
effektus, por beékelődés, kopásnyomok, mély karcolatok és madárürülék bemarás eltávolítására.

Polírozó gyapjúpárna, Prémium Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben
 

DB
 

Rendelési szám

140 Ø 1 376.515

160 Ø 1 376.523

Báránygyapjú polírozó 90% természetes báránygyapjúból és 10 % poliészterből. Ez a kombináció biztosítja a hosszabb élettartamot. 30%-kal
gyorsabban eléri a célját, mint a szivaccsal. Ideális az UV festékekhez és a legújabb generációs karcálló festékekhez a finom polírozó
vegyületekkel együtt használva a nagyobb polírhatásért. A különleges PerfectTouch szendvics design és az extra narancssárga habréteg biztosítja
a pad enyhe párnázottságát és a sokkal nagyobb merevséget. A pad bizonyítja tökéletességét a problémás helyeken.



 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Tartozékok

Tépőzáras hátlap, Classic Rendelési szám 342.521

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

DB 1 

A párna 90%-ban báránygyapjút és 10% poliésztert tartalmaz. Ez az összeállítás nagyobb stabilitást és hatékonyságot biztosít. Jobb polírhatást
érhet el a speciális csiszoló polír kombinációjával az új és régi lakkrétegeken. A finom polírozó vegyületekkel kombinálva a maximális polírozó
hatásért.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.886

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,42 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.
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Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.894

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,72 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Gyorstöltő Rendelési szám 417.882

Műszaki jellemzők

DB 1 

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő
10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45
perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku
hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.
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Tartozékok

Felületi hibakereső zseblámpa Rendelési szám 463.302

Műszaki jellemzők

DB 1 

Méret (Sz x H x M) 190 x 58 x 43 mm

Tömeg 0,056 kg

LED lámpa a munkafelületek megvilágításához, a karcolások, hologramok, felületi károsodások láthatóvá tételéhez. Fény intenzitás: 140 lumen.
Állítható fókusszal és 10° -70° sugárzási szöggel. Üzemidő kb. 2 óra a mellékelt elemekkkel.

SoftVib kézifogantyú Rendelési szám 325.376

Műszaki jellemzők

Típus M 8 

DB 1 

SoftVib markolat vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt
kialakuló- sérülésének veszélyét.
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Tartozékok

Hordtáska L-BOXX® Rendelési szám 414.093

Műszaki jellemzők

Külső meretek (H x Sz x M) 442 x 357 x 253 mm

Belső méretek (H x Sz x M) 378 x 306 x 209 mm

Tömeg 2,8 kg

DB 1 

Ütésálló és  robosztus L-BOXX® tároló rendszer, a gépek és tartozékok kényelmes szállítására. Kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a
tisztaságot, az ergonomikus markolatok és öntött mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. A különböző  L-BOXX®-ok
verhetetlenül egyszerű kapcsolódása optimális szállítást biztosít többfajta gépnek is. Kiegészítő adapterek nélkül is tökéletesen illeszkedik a TÜV
által bevizsgált Sortimo jármű tárolási rendszerhez. Az  L-BOXX® terhelhetősége 25 kg, kombinált terhelhetőség 40 kg, a fedél 100 kg-ig
terhelhető. Cseppálló kivitel, betét nélkül.

Kofferbetét Műszaki jellemzők

DB Rendelési szám

1 437.093

1 459.526

Megfelelő betéttel a L-BOXX® 238 szállító-bőröndhöz, XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 és tartozék.
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Tartozékok

Speciális tépőzáras tányér, rugalmas Rendelési szám 487.953

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø 

DB 1 

Párnázott tépőzáras korong, 10 mm-es PU, közepes keménységű. A speciális korong csakaz XFE 7-15 / XFE-15, XCE géphez használható.

Speciális tépőzáras tányér, rugalmas Rendelési szám 487.988

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

DB 1 

Párnázott tépőzáras korong, 10 mm-es PU, közepes keménységű. A speciális korong csakaz XFE 7-15 / XFE-15, XCE géphez használható.

Teljesítmény 55 R Rendelési szám 491.349

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  5.0 Ah-s akkumulátorból áll
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Tartozékok

Teljesítmény 22 Q Rendelési szám 491.357

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  2.5 Ah-s akkumulátorból áll
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