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Intelligens akkus polírozó 10,8 V, forgó és szabadonfutó excenter mozgással

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set Rendelési szám 418.102

Intelligens akkus polírozó 10,8 V, forgó és szabadonfutó excenter mozgással

+ Innovatív, szerszám nélkül cserélhetõ fejekkel
+ Forgó és véletlenszerû pályán történõ szabad futáshoz 3 és 12 mm lökettel
+ Soha nem látott egyszerûség és rugalmasság a folt csiszolástól a befejezõ polírozásig
egyetlen géppel, hologramok létrehozása nélkül
+ Ideális kiegészítõ eszköz minden befejezõ munkához, lakkokhoz, helyszíni javításokhoz
+ Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
+ Tartós, állandó sebességszabályzás és négy sebességfokozat, mely a LED kijelzõn jól látható
+ Tökéletes ergonómia és rugalmas fogási lehetõségek az ideális helyzetben lévõ softgrip
felületeknek köszönhetõen
+ Rezgés optimalizálás a finom mûködéshez
+ Speciális tépõzáras párnák a polírozáshoz és csiszoláshoz
+ Ütésvédõ gumigyûrû a felület védelemért
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 10,8 V-os akkumulátorral

Műszaki jellemzők

Max. polírozó szivacs Ø 80 mm

Max. támaszlap átmérő 75 mm
 

Löket 3 + 12 mm

Üresjárati fordulatszám
 
 

400-2000/-300
0/-4000/-5800
/perc

Üresjárati löketszám
 
 

800-4000/-600
0/-8000/-1160
0 /perc

Akku feszültség 10,8 V

Akkumulátor kapacitás
 

2,5 / 4,0 / 6,0
Ah

Méret (Sz x H x M)
 

265 x 65 x 95
mm

Tömeg akku nélkül 0,63 kg

Alapkészlet

1 forgó adapter DT-P 492.396 

1 szabadonfutó excenter
adapter 3 mm-es lökettel
DT-XF3

492.418 
 
 

1 szabadonfutó excenter
adapter 12 mm-es lökettel
DT-XF12

492.426 
 
 

1 ragasztólap 30 Ø BP-
M/SR D30 PXE

492.388 
 

1 tépőzáras tányér 30 Ø BP-
M D30 PXE

492.353 
 

1 tépőzáras tányér 75 Ø BP-
M D75 PXE

492.361 
 

2 akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 418.048 

1 töltő CA 10.8/18.0 417.882 

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
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1 táska betét

1 táska betét 473.014 
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Tartozékok

Speciális párnázott pad Rendelési szám 492.388

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 30 Ø 

DB 1 

Párnázott tépõzáras hátlap a spot csiszoláshoz, puha 5 mm-es habgumival. A hátlap csak a PXE 80 10.8-EC modellel használható.

Speciális tépőzáras tányér, rugalmas Rendelési szám 492.353

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 30 Ø 

DB 1 

Párnázott tépõzáras hátlap PU réteggel, közepesen kemény. A speciális párnatartónak köszönhetõen csak a PXE 80 10.8-EC modellel
használható.
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Tartozékok

Speciális tépőzáras tányér, rugalmas Rendelési szám 492.361

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 75 Ø 

DB 1 

Párnázott tépõzáras hátlap PU réteggel, közepesen kemény. A speciális párnatartónak köszönhetõen csak a PXE 80 10.8-EC modellel
használható.

Forgó adapter Rendelési szám 492.396

Műszaki jellemzők

DB 1 

Adapter a gyors folt eltüntetéshez. A 30 mm-es átmérõjû tépõzáras párnával és a tépõzáras spot csiszolóval kombinálható a polírozáshoz és
csiszoláshoz.
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Tartozékok

Excentrikus szabadonfutó adapter, 3 mm löket Rendelési szám 492.418

Műszaki jellemzők

DB 1 

Adapter spot csiszoláshoz és nagyon finom csiszoláshoz A 30 mm-es tépõzáras párnával kombinálható spot csiszoláshoz, a tépõzáras pad a
polírozáshoz és spot csiszoláshoz. A 75 mm-es paddal kombinálható polírozáshoz és csiszoláshoz.

Szabadonfutó excenter adapter, 12 mm-es löket Rendelési szám 492.426

Műszaki jellemzők

DB 1 

Adapter a hibák javításához, hologram eltávolításához és a befejezéshez. Kombinálható a 30 mm-es tépõzáras párnával a polírozáshoz és a 75
mm-es tépõzáras paddal a polírozáshoz és csiszoláshoz.
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Tartozékok

Polírozó szivacs Rendelési szám 442.631

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 40 Ø x 25 

DB 2 

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 492.434

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 60 Ø x 25 

DB 2 

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 434.264

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 80 Ø x 25 

DB 2 

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 442.658

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 40 Ø x 25 

DB 2 

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 492.442

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 60 Ø x 25 

DB 2 

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 434.442

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 80 Ø x 25 

DB 2 

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 442.666

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 40 Ø x 25 

DB 2 

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 492.450

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 60 Ø x 25 

DB 2 

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 434.302

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 80 Ø x 25 

DB 2 

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 442.674

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 40 Ø x 25 

DB 2 

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

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.345

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 80 Ø x 25 

DB 2 

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 gyapjúpárna, Prémium Rendelési szám 420.484

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 80 Ø 

DB 1 

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.
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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.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V Rendelési szám 418.048

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah

Akku feszültség 10,8 V

Tömeg 0,26 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 10.8 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 10,8 V Rendelési szám 439.657

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 4,0 Ah

Akku feszültség 10,8 V

Tömeg 0,42 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 10.8 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.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 10,8 V Rendelési szám 438.294

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 6,0 Ah

Akku feszültség 10,8 V

Tömeg 0,43 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 10.8 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

Kofferbetét Rendelési szám 473.014

Műszaki jellemzők

DB 1 

Illeszkedő betét PXE 80 10.8-EC számára a kofferhez L-BOXX® 136.

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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