
Exzenterpolierer
Flex XFE 7-15 150

page 1 of 2Flex XFE 7-15 150 je rotační okružní leštička pro leštění karoserií vozidel, pro lakování a
pro oblast malých oprav. Leštička má výkon 420 W a lešticí zdvih 15 mm, což zajišťuje
vysoký stupeň účinnosti. Rotační okružní leštička je ideální pro opracování laků citlivých na
teplotu, protože umožňuje na povrchu pracovat za nízkých teplot. Leštička Flex používá k
tomuto účelu elektroniku mikroprocesoru VR. To znamená: Udržení konstantního počtu
otáček pomocí tachogenerátoru, jemné spuštění, spínač akcelerátoru, blokování proti
opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a
předvolba počtu otáček. Pohon s volnoběhem leštičky Flex XFE 7-15 150 umožňuje
konečnou úpravu bez jakýchkoliv stop. Ergonomická a flexibilní možnost uchopení díky
optimálně umístěnému povrchu SoftGrip zajišťuje, že zařízení perfektně padne do ruky. 

Další výhody & informace: 
• Spínač akcelerátoru pro pomalé a citlivé spuštění a aretování pro nepřetržitý chod 
• Speciální tlumicí kotouč se „suchým zipem“ pro leštění + vysoce hladký chod díky
korekčnímu závaží 
• Optimalizované vedení vzduchu pro maximální účinek chlazení motoru a převodovky. Bez
odpadního vzduchu nepříjemného pro uživatele 
• Plochá převodovka snižuje vzdálenost k povrchu. To umožňuje vést zařízení bezpečně v
každé poloze 
• Hmotnost: 2,4 kg 
• Délka kabelu 4 m 
• Lešticí kotouč: 125 mm & 150 mm − speciální „suchý zip“

Areas of use
Leštička je koncipována 
• pro použití při úpravě vozidel, při lakování, v průmyslu a řemeslné výrobě, 
• pro všechny typy leštění s lešticími houbičkami nebo houbičkami Lammfell, 
• pro broušení s brusným papírem se „suchým zipem“, 
• pro práce na laku citlivém na teplotu, 
• pro konečnou úpravu bez jakýchkoliv stop

Recommendations for use
Před použitím si přečtěte návod k použití.
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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