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Fal- és mennyezeti betoncsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel

GDE 10 Set Thermo-Jet Rendelési szám 504.211

Fal- és mennyezeti betoncsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel

+ Elektronika szabalyzas: konstans fordulatszam tartas, lassuaramfelvetel, tulterheles elleni
vedelem es fordulatszam szabalyzas kapcsoloval
+ Nagyon praktikus, könnyű gép, kiválló kezelhetőséggel, mely kényelmes
munkakörülményeket biztosít
+ Innovatív, cserélhető fejekkel, csapott élszegmensű fejjel az élközeli csiszolásokhoz. A
csiszolófej egyelten kattintással cserélhető.
+ Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
+ Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér közt elhelyezkedő
flexibilis spirálnak köszönhetően. A "FLEX technológia" évtizedek munkájának és
tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre
csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
+ A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállást biztosít a falak
és mennyezetek csiszolásakor.
+ A hatékony elszívás biztosítja a pormentes munkát.
+ Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csövéhez a FLEX Clip
rendszer segítségével.
+ Porzáró ki-/be kapcsoló
+ Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztatható,
500 mm hosszú hosszabító csőnek köszönhetően
+ Nagyon magas helyisegekben es szobakban is alkalmazhato 3,4 m magassagig a GM 340
mobil munkaallomas segitsegevel
+ Az innovatív textil hordtáska lehetővé teszi a gép és a tartozékok könnyű szállítását. A Zsiráf
így összeszerelve szállítható és azonnal munkára kész
+ Csiszoló tárcsa durva csiszoláshoz, nagy eltávolítási aránnyal. Csiszoláshoz, zsalunyom
eltávolításhoz, szintezéshez, szinterezett rétegekhez, festékhez, ragasztó maradványokhoz,
hőre lágyuló műanyagokhoz, graffitikhez, algékhoz és egyéb szennyeződésekhez. FLEX
speciális karimával.

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény 1010 Watt

Leadott teljesítmény 590 Watt

Üresjárati fordulatszám
DGH-R

5800-8700
/perc

Üresjárati fordulatszám
DSH-R

1700-2500
/perc

Tárcsa Ø 150 mm

Szerszám felfogatás 28 mm Ø 

Dönthető fej 100 °

Hossz 1490 mm

Kábelhossz 4,0 m

Tömeg fejjel 3,6 kg

Alapkészlet

1 gyémánt csiszolótányér
Thermo-Jet

504.092 
 
 

1 csapott élszegmensű fej,
DGH-R

503.819 
 

1 csapott élszegmensű fej,
DSH-R

503.827 
 

1 Clip-on gyorscsatlakozó
gyűrű SH-FC 32

406.023 
 

1 párnázott hordtáska 408.867 
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Tartozékok

Csapott élszegmensű csiszolófej gyámánttárcsákhoz. Rendelési szám 503.819

Műszaki jellemzők

DB 1 

Ř 150 mm-es gyémánttárcsák használatához, speciális FLEX peremmel. Felületcsiszoláshoz és élközeli megmunkáláshoz.

Szegmentált csiszolófej a gyémánt csiszolólapokhoz Rendelési szám 503.827

Műszaki jellemzők

DB 1 

Ř 150 mm-es tépőzáras  gyémánt csiszolólapokkal való használathoz. Ásványi felületek száraz csiszolásához, felületi csiszolásokhoz és élközeli
munkákhoz.
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Tartozékok

Gyémánt csiszolótányér Turbo-Jet Rendelési szám 504.076

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

Turbo-Jet csiszoló tárcsa optimális eltávolítási aránnyal. A széles gyémánt szegmensek csendesebb működést és szebb csiszolási felületet
biztosítanak. Ideális ásványi anyagok síkcsiszolására. FLEX speciális peremmel.

Gyémánt csiszolótárcsa, Surface-Jet Rendelési szám 504.084

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

Különleges csiszoló tárcsa betonfelületek kozmetikai kezelésére, graffiti eltávolításra, kisebb egyenetlenségek és beton elemek átmeneteinek
csiszolására, szennyeződések eltüntetésére és kemény gipszek csiszolására. FLEX speciális peremmel.



 

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

Gyémánt csiszolótányér Beton/Thermo-Jet Rendelési szám 504.092

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø x 28 x 23,5 

DB 1 

Csiszoló tárcsa durva csiszoláshoz, nagy eltávolítási aránnyal. Csiszoláshoz, zsalunyom eltávolításhoz, szintezéshez, szinterezett rétegekhez,
festékhez, ragasztó maradványokhoz, hőre lágyuló műanyagokhoz, graffitikhez, algékhoz és egyéb szennyeződésekhez. FLEX speciális karimával.

Hosszabbító cső Rendelési szám 409.294

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 500 

DB 1 

Nagyobb flexibilitás a hosszabbító csőnek köszönhetően. Szerszám nélkül csatlakoztatható. Lehetővé teszi a munkát a nagy belmagasságú
helyiségekben is.

Antisztatikus szívótömlő kontrollált leveő elszívással Rendelési szám 406.708

Műszaki jellemzők

DB 1 

Belső átmérő  Ø 32 mm, 4 m hossz, univerzális, elforgatható, becsúszó csatlakozóval, univerzális adapterrel (445.029) a szerszámokhoz. A
porszívó szívóerejének változtathatósága a csatlakozón. Antisztatikus kivitel.
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Tartozékok

Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű Rendelési szám 406.023

Műszaki jellemzők

DB 1 

SAD FC 32 szívó adapterhez és GE 5 / R, GSE 5 R hoz.

Gyorscsatlakozó Rendelési szám 410.497

Műszaki jellemzők

DB 1 

Gyorscsatlakozó adapter a gépeken zárt FLEX-Clip rendszerrel a gyors és könnyű csatlakozáshoz/lecsatlakozáshoz (gyorsszorító gyűrűvel)

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 418.951

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 30 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
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Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 418.978

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 50 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 418.986

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 100 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.
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Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 418.994

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 200 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 419.001

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 400 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.
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Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 419.028

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 800 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 419.036

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 1500 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.
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Tartozékok

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 419.044

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 3000 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.

Gyémánt csiszóló tárcsa Rendelési szám 419.052

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 150 Ø 

Finomság 10000 

DB 1 

Csiszoló párna száraz csiszoláshoz, tépőzáras csiszolókoronggal való használatra (150 Ø). Javításra és felújításra váró felületeken alkalmazható.
Gránit munkalapok csiszolására és polírozására, agyag csempék, padlólapok, látható betonfelületek, természetes kő párkányok, panelborítások,
szobrok, lépcsők csiszolására.
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Tartozékok

Bélelt hordtáska Rendelési szám 408.867

Műszaki jellemzők

Méret (Sz x H x M) 1560 x 320 x 360 mm

DB 1 

Szakadásmentes anyagból készült könnyű és robusztus textil hordtáska. Az öntött hab betétek optimális védelmet biztosítanak a Zsiráf számára
(opcionális tartozék). Belső tárhellyel a kiegészítők számára, mint pl.: csiszoló papít, elszívó cső, stb. A nagyméretű fogantyúk megkönnyítik a
szállítást, főleg lépcsőkön, állványokon.
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