
Exzenterpolierer
Flex XFE 7-15 150

page 1 of 2Dunne handschoenen (0,2 mm) gemaakt van nitrilrubber. Allergievrij, voedselveilig, olie- en
vetbestendig en hoge scheurvastheid. Ook bestand tegen fluorwaterstofzuur,
oplosmiddelen en waterstofperoxide. Verpakking van 50 stuks (maat L), 45 stuks (maat
XL). Flex gebruikt hiervoor VR microprocessor elektronica. Dit betekent: constante
snelheidsregeling door middel van een tachogenerator, zachte aanloop,
gaspedaalschakelaar, herstartvergrendeling na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging,
temperatuurbewaking en voorkeuze van het toerental. De vrijloopaandrijving van de Flex
XFE 7-15 150 zorgt voor uitstekend werk in het hologramvrije afwerkgebied. De
ergonomische en flexibele grijpmogelijkheden door de optimaal geplaatste SoftGrip-
oppervlakken laten het toestel perfect in de hand liggen. 

Verdere voordelen en informatie: 
- Gasklepschakelaar voor een langzame en gevoelige start en vergrendeling voor een
ononderbroken werking
- Gedempte speciale klittenbandplaat voor polijsten+ Hoge soepelheid bij het lopen dankzij
de uitbalanceringsmassa 
- Geoptimaliseerde luchtstroom voor een optimaal koeleffect van motor en versnellingsbak.
Geen storende uitlaatlucht voor de gebruiker 
- Vlakke tandwielkop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine veilig
in elke positie worden geleid 
- Gewicht: 2,4 Kg 
- Kabellengte 4m 
- Polijstschijf: 125mm & 150mm - Speciale klittenband

Areas of use
De polijstmachine is ontworpen 
• voor gebruik in detaillering, spuiterijen, industrie en handel, 
• voor alle soorten polijstwerkzaamheden met polijstsponzen of lamsvel pads, 
• voor schuurwerkzaamheden met Velcro-schuurpapier, 
• voor het bewerken van temperatuurgevoelige lakken, 
• voor hologramvrij werken in de afwerkingsruimte

Recommendations for use
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
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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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