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page 1 of 2Flex XFE 7-15 150 to maszyna polerska mimośrodowa dla lakiernika lub profesjonalisty z
zakresu detailingu samochodowego. Maszyna polerska ma moc 420 W i dysponuje suwem
15 mm, zapewniającym wysoką wydajność pracy. Polerka mimośrodowa idealnie nadaje
się do opracowywania lakierów wrażliwych na temperaturę, ponieważ umożliwia ona pracę
przy znikomym wytwarzaniu ciepła na polerowanej powierzchni. Do tego celu Flex
wykorzystuje elektronikę opartą na mikroprocesorach VR. Co to oznacza: Utrzymanie
stałej ilości obrotów za pomocą prądnicy elektrycznej, delikatny rozruch, przełącznik
dodawania mocy, blokada ponownego uruchomienia po przerwie w dopływie prądu,
ochrona przed przeciążeniem, kontrola temperatury i wstępny wybór prędkości. Napęd na
biegu jałowym pozwala Flex XFE 7-15 150 wyśmienicie pracować przy wykończeniu, bez
pozostawiania hologramów. Ergonomiczne i elastyczne możliwości chwytu dzięki
optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip sprawiają, że urządzenie idealnie
leży w dłoni. 

Dalsze zalety i informacje: 
• przełącznik dodawania mocy dla powolnego startu z wyczuciem i blokada dla pracy w
trybie ciągłym, 
• wytłumiony talerz polerski ze specjalnym rzepem oraz bardzo spokojna praca dzięki
masie wyrównującej, 
• zoptymalizowane prowadzenie powietrza dla możliwie najlepszego chłodzenia silnika i
przekładni. Brak przeszkadzającego użytkownikowi prądu powietrza odlotowego. 
• płaska głowica przekładni zmniejsza odstęp do powierzchni. Umożliwia to bezpieczne
prowadzenie narzędzia w każdym położeniu. 
• Waga: 2,4 kg, 
• długość kabla – 4m, 
• talerz polerski: 125mm i 150mm – Spezialklett.

Areas of use
Maszyna polerska jest przeznaczona: • do wykorzystania w auto-detailingu, zakładach
lakierniczych, przemyśle i rzemiośle, • do wszelkiego rodzaju prac polerskich z użyciem
gąbek polerskich lub padów polerskich z baranka, • do prac szlifierskich z papierem
szlifierskim na rzepie, • do prac na lakierach odpornych na temperaturę, • do prac
wykończeniowych bez pozostawiania hologramów.

Recommendations for use
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
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Notice
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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