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POLISHFLEX nagy nyomatékú, változtatható fordulatszám tartományú polírozó

PE 14-2 150 P-Set Rendelési szám 376.175

POLISHFLEX nagy nyomatékú, változtatható fordulatszám tartományú polírozó

+ Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi
konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem,
hőmérsékletfigyelés.
+ Erőteljes 1400 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
+ Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: lassú indítás 1. sebességben (380 /perc) és sebesség-
zár a folyamatos működéshez
+ Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált
levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
+ A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a
minimumra csökkenjen.
+ Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető
bármilyen helyzetben.
+ Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
+ Tengelyretesz: Ideális helyen, hogy megakadályozza a működési hibát, ám ne zavarja a
markolatrészt.
+ Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
+ 4 méteres PUR H05-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal

Műszaki jellemzők

Max. polírozó szivacs Ø 200 mm

Max. támaszlap átmérő 150 mm
 

Üresjárati fordulatszám
 

380-2100
/perc

Felvett teljesítmény 1400 Watt

Leadott teljesítmény 880 Watt

Szerszám felfogatás M 14 

Méret (H x M) 405x117 mm

Kábelhossz 4,0 m

Tömeg 2,3 kg

Alapkészlet

1 markolat 252.721 

1 tépőzáras rugalmas
tányér, párnázott Ø 150
mm

350.745 
 
 

1 polírozó szivacs PS-O 160 434.329 
 

1 polírozó szivacs PS-V 160 434.469 
 

1 báránygyapjú TW-PT 160 376.523 
 

1 polírozó P03/06-LDX 250
ml

443.298 
 

1 polírozó P05/05-LDX 250
ml

443.271 
 

1 mikroszálas kendő MW-P 376.531 
 

1 hordtáska L-BOXX® 238 414.093 
 

1 táska betét 444.375 
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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

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 Rendelési szám 446.254

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 35 Ø 

DB 1 

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 Rendelési szám 420.492

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 75 Ø 

DB 1 

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 Rendelési szám 240.311

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 115 Ø 

DB 1 

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE
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14-11 125/LBE 17-11 125.

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben
 

DB
 

Rendelési szám

125 Ø 1 350.737

150 Ø 1 350.745

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 10.000/perc. Nem megfelelő LE
14-11 125/LBE 17-11 125.

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.
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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 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.
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Tartozékok

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.

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.299

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 200 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 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.

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 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 436.410

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 200 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 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.
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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 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.
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Tartozékok

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.

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.337

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 200 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 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.

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.
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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

Polírozó szivacs Rendelési szám 434.426

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 200 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.

Tépőzáras hátlap, Classic Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben
 

DB
 

Rendelési szám

150 Ø 1 342.521

200 Ø 1 350.265

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.
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Tartozékok

Polírozó gyapjúpárna, Prémium Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben
 

DB
 

Rendelési szám

80 Ø 1 420.484

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.

Hátlappal ellátott gyapjú Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben
 

DB
 

Rendelési szám

125 Ø 1 122.726

175 Ø 1 122.734

Üvegszálas hátlap M 14 menetes illesztőperemmel, üveg, rozsdamentes acél, akrilgyanta és magas-fény tartományú rozsdamentes acél
felületeken levő karcolatok eltávolításához. Csak a megfelelő políranyaggal együtt használja.
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Tartalék filc Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben
 

DB
 

Rendelési szám

125 Ø 1 122.742

175 Ø 1 122.750

Üvegszálas hátlappal.

Hosszabbító készlet rotációs polírozóhoz Rendelési szám 458.813

Műszaki jellemzők

DB 1 csomag 

Rotációs polírozó hosszabbítók a szűk és nehezen elérhető helyeken (külső tükrök, spoilerek, lökhárítók) való munka könnyebbé teteléhez. 3 db
M14-es eloxált alumínium kiegészítő (50 mm, 80 mm, 120 mm) és egy M 14-es adapter az akkus csavarozókhoz. Tengely átmérő Ř 19 mm,
szélesség síkban SW17, max. polírpad Ř 75 mm, max. polír párna Ř 80 mm. Praktikus mini L-BOXX®-ban szállítva, betéttel és külön rekesszel az SF
150-P LED lámpa számára (a lámpa nem része a csomagnak).
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

