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Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V

JSB 18.0-EC Rendelési szám 493.783

Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V

+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
+ Automatikus indítás, túlterhelés elleni védelem
+ Folyamatosan változtatható vágási sebesség beállítás a potméter kerékkel, automatikus
indítás "A" állásban
+ Mindkét oldalról működtethető elektronikus kapcsoló.
+ Rotáló mozgás: 4 fokozat a magasabb vágási arányhoz
+ Szerszám nélküli fűrészlap csere gyorsbefogó rendszerrel és kilökő funkcióval.
+ Duplagörgős pengevezető a pontos szögvágásokhoz
+ Eltávolítható forgácsvédő lap a tiszta vásáokért és a fűrészlap akadálytalan vezetéséért
+ Fűrészlap beállítás ferde vágásokhoz 45°-ig. A szélközeli vágásokhoz hátra mozgatható.
+ Stabil alaplemez leszedhető műanyag csúszósaruval a kényes felületek védelemének
érdekében
+ Porszívó perem Ø 27 mm, a tiszta munkakörnyezetért és a vágás tiszta látásához
+ Jó rálátás a beépített fújás funkciónak köszönhetően
+ Tökéletes ergonómia a SoftGrip felületek ideális elhelyezkedésének köszönhetően
+ Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
+ Vibrációmentesen és kényelmesen fűrészelni
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor,
töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Üresjárati löketszám 0-3500 /perc

Löket 26 mm

Ingalöket szint 4 

Sebesség beállítások 1-5 + A 

Forgás tartomány 0-45 °

Max. vágásmélység fában 120 mm
 

Max. anyagvastagság
acéllemezben

8 mm
 

Méret (Sz x H x M)
 

245 x 77 x 220
mm

Tömeg akku nélkül 2,1 kg

Alapkészlet

1 csúszósaru 490.237 

1 hatlapú imbuszkulcs SW 4 102.229 
 

1 védelem a levegőben
szálló anyagmaradékok
ellen, zárt

1 db 
 
 

1 feszültség-megszakítás
elleni védelem

490.229 
 
 

1 elszívó adapter 490.245 

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
 

1 táska betét 502.316 
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Tartozékok

Feszültség-megszakítás elleni védelem Rendelési szám 490.229

Műszaki jellemzők

DB 3 

Tépésmentes vágásokhoz és a fűrészlap vezetéséhez használható a JS 18.0-EC

Csúszótalp Rendelési szám 490.237

Műszaki jellemzők

DB 1 

Műanyag csúszótalp az érzékeny felületek védelmére

Adapter Rendelési szám 490.245

Műszaki jellemzők

DB 1 

27 mm átmérőjű adapter a JS 18.0-EC akkus dekopírfűrész elszívócsőhöz való csatlakoztatásához
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Tartozékok

Dekopírfűrészlapok fához Rendelési szám 490.172

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 90 

DB 5 

Dekopírfűrész lap progresszív fogakkal a nagyon tiszta, egyenes vágásokhoz akár 65 mm-es vastagságig puha fában és nem koptató
faanyagokban (pl.: forgácslap, famagos rétegelt lemez, farostlemez).

Dekopírfűrészlapok fához Rendelési szám 490.164

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 90 

DB 3 

Dekopírfűrész lap precízen élezett fogakal nagyon tiszta, egyenes - alsó és felső kilépő éleken sorjamentes -vágásokhoz puha fában és nem
koptató faanyagokban.

Dekopírfűrész lap kontúrvásához, fában Rendelési szám 490.156

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 75 

DB 5 

Dekopírfűrész lap élezett fogakkal akár 50 mm-es vágás vastagságig puha fában és nem koptató faanyagokban  (pl.: forgácslap, famagos rétegelt
lemez, farostlemez).

Dekopírfűrészlapok fához Rendelési szám 490.148

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 90 

DB 3 

Dekopírfűrész lap precíz, éles fogakkal nagyon tisza, egyenes váságokhoz 50 mm-ig puha fában és nem koptató faanyagokban (pl.: forgácslap,
famagos rétegelt lemez, farostlemez).
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Tartozékok

Dekopírfűrészlapok fához Rendelési szám 490.121

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 90 

DB 3 

Dekopírfűrész lap bimetál, precíziós fogakkal a nagyon tiszta, egyenes és ferde vágásokhoz 50 mm-ig puha fában, bevonattal ellátott
faanyagokban.

Dekopírfűrész lapok fémhez Rendelési szám 490.105

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 66 

DB 5 

Hosszú életű dekopírfűrész lap hullámos bimetál fogakkal egyenes vágásokhoz 1-3 mm vastag fémlemezekben.

Dekopírfűrész lapok fémhez Rendelési szám 490.113

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 66 

DB 5 

Hosszú élettartamú dekopírfűrész lap hullámos bimetál fogakkal a fémlemezek és profilok gyors, egyenes vágásához 1-4 mm vastagságig.

Dekopírfűrész lap alumíniumhoz Rendelési szám 490.091

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 75 

DB 5 

Dekopírfűrész lap a gyors, egyenes vágásokhoz alumínium lemezekben 3-15 mm-ig, alumínium csövekben és profilokban 30 mm vastagságig
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Tartozékok

Dekopírfűrész lapok INOX anyagokhoz Rendelési szám 490.083

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 50 

DB 3 

Dekopírfűrész lap,nagy fogsűrűségű karbid fogakkal, 1,5-3 mm-es egyenes vágásokhoz rozsdamentes acélhoz.

Dekopírfűrész lapok daraboláshoz Rendelési szám 490.075

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 105 

DB 3 

Dekopírfűrész lap progresszíven emelkedő bimetál fogakkal keményfa, MDF, szöget tartalmazó fa, szövettel erősített műanyag / epoxi pontos
szögvágásához.

Dekopírfűrészlapok fához Rendelési szám 489.972

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 75 

DB 5 

Kifejezetten akkus dekopírfűrészekhez kifejlesztett fűrészlapok, alacsony vágási ellenállással a hosszabb akku működési időért. Dekopírfűrész lap
progresszív fogakkal a nagyon tiszta, egyenes vágásokhoz akár 65 mm-es vastagságig puha fában és nem koptató faanyagokban (pl.: forgácslap,
famagos rétegelt lemez, farostlemez).

Dekopírfűrész lapok fémhez Rendelési szám 489.980

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 75 

DB 5 

Kifejezetten akkus dekopírfűrészekhez kifejlesztett fűrészlapok, alacsony vágási ellenállással a hosszabb akku működési időért. Progresszív
fogakkal ellátott fűrészlap, csövek, profilok, alumínium és fémlemezek egyenes vágásához max. 6 mm vastagságig.
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Tartozékok

Dekopírfűrész lapok daraboláshoz Rendelési szám 489.999

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 75 

DB 5 

Kifejezetten akkus dekopírfűrészekhez kifejlesztett fűrészlapok, alacsony vágási ellenállással a hosszabb akku működési időért. Fűrészlap
fokozatosan emelkedő fogakkal a keményfa, MDF, szögeket tartalmazó fa, szálerősített műanyag / epoxi pontos szögvágásához.

Dekopírfűrész lapok fa és fém daraboláshoz Rendelési szám 490.008

Műszaki jellemzők

Hossz mm-ben 75 

DB 3 

Kifejezetten akkus dekopírfűrészekhez kifejlesztett fűrészlapok, alacsony vágási ellenállással a hosszabb akku működési időért. A készlet
tartalma: 1 fűrészlap progresszív fogakkal a nagyon tiszta, egyenes vágásokhoz akár 65 mm-es vastagságig puha fában és nem koptató
faanyagokban (pl.: forgácslap, famagos rétegelt lemez, farostlemez).  1 fűrészlap progresszív fogakkal, csövek, profilok, alumínium és
fémlemezek egyenes vágásához max. 6 mm vastagságig. 1 fűrészlap progresszív fogakkal a bontáshoz

Bélelt hordtáska Rendelési szám 491.365

Műszaki jellemzők

Méret (Sz x H x M) 510 x 165 x 280 mm

DB 1 

Praktikus, műanyaggal erősített, cseppálló textil hordtáska. Nagy tárolóhely akár három szerszámhoz és rekeszekkel a kiegészítőkhöz
(akkumulátor, töltő, stb.). 5 külső zsebbel, gumi talpakkal, cipzárral, párnázott hordszíjjal és acéllal erősített fogantyúkkal felszerelve.
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Tartozékok

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.

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



 

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

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

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.

Hordtáska L-BOXX® Rendelési szám 414.085

Műszaki jellemzők

Külső meretek (H x Sz x M) 442 x 357 x 151 mm

Belső méretek (H x Sz x M) 378 x 311 x 107 mm

Tömeg 2,2 kg

DB 1 

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok
és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású
markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere
optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető.
Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első
fogantyúval.
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