
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 1Flex PXE 80 je ideální doplňkové zařízení pro úpravu karoserií vozidel, pro lakování a pro
oblast malých oprav. Flexibilně a snadno jako nikdy předtím, od nejjemnějšího broušení až
po konečnou úpravu bez jakýchkoliv stop s jedním jediným zařízením. Toto zařízení je tou
nejlepší volbou pro rotační a excentricky volně probíhající práce se zdvihem 3 a 12 mm.
Disponuje inovativním systémem rychlé výměny bez použití nářadí k výměně typů pohánění
rotačně a excentricky. Zařízení Flex PXE 80 je vybaveno speciálním tlumicím kotoučem se
„suchým zipem“ pro leštění a broušení. Ergonomická a flexibilní možnost uchopení díky
optimálně umístěnému povrchu SoftGrip zajišťuje, že zařízení perfektně padne do ruky. 

Další výhody: 
• Spínač akcelerátoru pro pomalé a citlivé spuštění a aretování pro nepřetržitý chod 
• Vysoce hladký chod díky optimalizaci vibrací 
• S prstencem chránícím proti nárazům pro ochranu zpracovávaných povrchů 
• Bezkomutátorový motor s vysokou účinností a dlouhou životností 
• Systém EMS chrání zařízení, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu 
• LED indikátor kapacity baterie 
• Systém baterií FLEX: Provoz se všemi balíčky baterií 10,8 V

Areas of use
-

Recommendations for 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 použití s nástroji, které smějí být provozovány s počtem otáček minimálně 5800 za
min.
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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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