
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 2De Flex PXE 80 is het ideale aanvullende apparaat voor elke autospuiter, schilder en
spotrepair gebied. Flexibel en gemakkelijk als nooit tevoren, van het snijden van bloemen
tot de hologramvrije afwerking met een apparaat. Hij is bij uitstek geschikt voor roterend en
excentrisch vrijlopend werk met 3 en 12 mm slag. Het heeft een innovatief,
gereedschapsloos snelwisselsysteem voor het verwisselen van de roterende en
excentrische aandrijvingen. De Flex PXE 80 is uitgerust met een gedempte speciale
klittenbandpad voor polijsten en slijpen. De ergonomische en flexibele greepmogelijkheden
dankzij de optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken zorgen ervoor dat het apparaat
perfect in de hand ligt. 

Bijkomende voordelen: 
• Versnellingsschakelaar voor een langzame en gevoelvolle start en vergrendeling voor
continu gebruik 
• Zeer soepele loop door trillingsoptimalisatie 
• Met stootbeschermingsring om oppervlakken te beschermen 
• Borstelloze motor met hoger rendement en langere levensduur 
• Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en
verhoogt de efficiëntie 
• Led-weergave van de batterijcapaciteit 
• FLEX batterijsysteem: Werking met alle 10,8 V batterij-packs

Areas of use
-

Recommendations for 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 gebruik met gereedschappen die kunnen worden bediend met een snelheid van
minimaal 5800 1/min.
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
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page 2 of 2be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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