
Exzenterpolierer
Flex XFE 7-15 150

page 1 of 2Flex XFE 7-15 150 er en eksentrisk poleringsmaskin for profesjonelle bilklargjørere eller
lakkerere.
Poleringsmaskinen har en ytelse på 420 watt og et poleringsslag på 15 mm, noe som sikrer
høy virkningsgrad.
Eksenterpolermaskinen er ideell for å jobbe med temperaturfølsomme lakker, siden denne
maskinen lar deg arbeide med lav varmeutvikling på overflaten.
For dette formålet bruker Flex VR-mikroprosessorelektronikk.
Dette betyr: Konstant omdreiningstall ved hjelp av turtallgenerator, myk start, gradert
effektbryter, omstartlås etter strømbrudd, overlastbeskyttelse, temperaturovervåking og
hastighetsforvalg.
Den frittkjørende Flex XFE 7-15 150 sørger for fremragende arbeid i det hologramfrie
finishing-området.
De ergonomiske og fleksible grepsmulighetene med de optimalt plasserte SoftGrip-
overflatene gjør at enheten ligger perfekt i hånden.
Ytterligere fordeler og informasjon:
• Gradert effektbryter for langsom og følsom start, og låsing for kontinuerlig drift
• Polstret spesiell borrelås for polering + jevn kjøring takket være balansevekt
• Optimalisert luftstrøm for best mulig kjøleeffekt av motor og gir. Ingen forstyrrende
avtrekksluft for brukeren
• Flatt girhode reduserer avstanden til overflaten. Dette gjør at maskinen kan betjenes trygt
i alle posisjoner
• Vekt: 2,4 kg
• Kabellengde 4 m
• Poleringsplate: 125 mm & 150 mm - spesialborrelås

Areas of use
Poleringsmaskinen er designet
• for bruk i klargjøring av kjøretøy, malingsbutikker, industri og handel,
• for alle typer poleringsarbeider med poleringssvamper eller lammeskinnsunderlag,
• for pussearbeid med borrelåspapir,
• for arbeid med temperaturfølsomme malinger,
• for hologramfritt arbeid i etterbehandlingsområdet

Recommendations for use
Les bruksanvisningen før bruk.
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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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