
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 2Flex PXE 80 jest doskonałym wspierającym urządzeniem dla każdego fachowca z zakresu
detailingu samochodowego, lakierowania i tzw. „spot-repair”. Elastycznie i prosto jak nigdy
dotąd od szlifowania punktowego do pozbawionego hologramów wykończenia z pomocą
tylko jednego urządzenia. Świetnie nadaje się do prac w trybie rotacyjnym i
mimośrodowym z suwami 3 i 12 mm. Posiada innowacyjny, niewymagający użycia
narzędzi system szybkiej zmiany między napędem rotacyjnym i mimośrodowym.
Urządzenie Flex PXE 80 jest wyposażone w wytłumiony talerz ze specjalnym rzepem,
przeznaczony do polerowania i szlifowania. Ergonomiczne i elastyczne możliwości chwytu
dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip sprawiają, że urządzenie
idealnie leży w dłoni. 

Inne zalety: 
• przełącznik dodawania mocy dla powolnego startu z wyczuciem i blokada dla pracy w
trybie ciągłym, 
• bardzo spokojna praca dzięki zoptymalizowanym wibracjom, 
• z obręczą zabezpieczającą przed uderzeniami dla ochrony powierzchni, 
• silnik bezszczotkowy z wyższą wydajnością i dłuższym okresem użytkowania, 
• Electronic Management System (EMS) chroni przyrząd, przedłuża jego żywotność i
podnosi wydajność, 
• wskaźnik LED dla poziomu naładowania akumulatora, 
• system akumulatora FLEX: Napęd z wykorzystaniem dowolnych zestawów akumulatorów
10,8 V

Areas of use
-

Recommendations for 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.
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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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