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Redakcja: Za dwa lata FLEX będzie ob-
chodził 90-lecie działalności …
Jarosław Rąpała: Firma została założo-
na w Stuttgart-Bad Cannstatt Niemczech 
w 1922 roku. Do produkcji seryjnej jako 
pierwsza została wprowadzona szlifi er-
ka ręczna MS6, której silnik elektryczny 
poprzez wał giętki napędzał najróżniej-
sze końcówki. Od FLEXible Welle (wa-
łek giętki) pochodzi nazwa marki. Pod 
koniec lat dwudziestych inżynierowie 
fi rmy FLEX zastąpili wałek giętki prze-
kładnią kątową. W ten sposób powstała 
pierwsza szlifi erka kątowa. Niezwykle 
istotny w historii fi rmy był rok 1954, 
wtedy bowiem zaczęła ona produkować 
pierwszą wysokoobrotową szlifi erkę ką-
tową FLEX DL 9. Ponieważ szlifi erki FLEX 
zrewolucjonizowały rzemiosło, fi rma po-
stanowiła rozwijać się w tym kierunku. I 
tak w 1987 roku wprowadziła kompletne 
systemy ekonomizujące pracę przezna-
czone do polerowania lakierów samo-
chodowych, mebli i podłóg z naturalne-
go kamienia, zaś w 1988 roku - pierwszą 
1200-watową szlifi erkę kątową w klasie 
poniżej 2 kilogramów, a w 1989 roku 
przedstawiła nową metodę obróbki: sa-
tynowanie powierzchni metalowych i ze 
stali szlachetnej. Lata dziewięćdziesiąte 
to rozwój wydajnych i lekkich jednostek 
do wiercenia koronowego oraz rewolucja 
w wykończeniu wnętrz – opracowanie je-
dynej w swoim rodzaju szlifi erki do tyn-
ków FLEX – Giraffe. Urządzenie to szli-
fuje wysokie do 3 metrów suche ściany 
oraz sufi ty i przy tym nie wymaga użycia 

drabiny czy rusztowania. Ponieważ ma 
wydajny system odsysania pyłów, nie 
zapyla pomieszczeń. Jakość wykonania 
szlifi erki do tynków, zwanej popularnie 
żyrafą, i perforowanych ściernic jest 
bardzo wysoka.

Czy w ostatniej dekadzie fi rma była 
równie płodna w nowe produkty?
W 2000 roku wprowadziliśmy wysoce er-
gonomiczną, 2500-watową szlifi erkę ką-
tową RedBar, a w 2002 FLEX przedstawił 
generację 8 nowych modeli szlifi erek ką-
towych od 710 do 1300 watów o smukłym 
wzornictwie, bardzo łatwych w obsłudze 
i mających wiele innowacyjnych rozwią-
zań, na przykład sterowanie mikropro-
cesorowe lub boczny uchwyt FLExgrip-
Handgriff z wbudowanym kluczem. W 
tym samym roku wprowadziliśmy także 
światową nowość piłę szablastą FLEX 
Tigerkralle (tygrysi pazur) SKL 2903VV. 
Dzięki kombinacji dwóch wielokrotnie 
przestawnych osłon przekładni piłą tą 
można ciąć w przestrzeniach o małych 
kątach i i bardzo wąskich narożnikach. 
Rok 2005 był także bardzo owocny, wte-
dy fi rma wprowadziła trzy nowe produk-
ty: szlifi erkę do renowacji z długą szyją 
WS 1505 FR do obróbki podłóg, ścian i 
sufi tów ze specjalną diamentową tar-
czą szlifi erską FLEX Whirljet, szlifi erkę z 
krótką szyją FLEX Okapi WSK 702 VEA z 
odsysaniem pyłu oraz maszynę do szlifo-
wania na mokro LGW 1703 VRA Longlife. 
Innowacyjne w tym urządzeniu jest to, 
że powietrze chłodzące nie jest już za-

sysane przy osłonie silnika, lecz na koń-
cu 0,5-metrowego węża Clean-Air. Dzięki 
temu mgła wodna i pył szlifi erki nie mają 
już szansy przedostania się do silnika. 
To optymalna ochrona dla użytkownika 
i maszyny. W kolejnych latach FLEX uzu-
pełnił także swoją ofertę o bruzdownicę 
MS 1706 FR, dzięki której układanie ka-
bli i rur jest dziecinnie proste, a także o 
lekkie i poręczne wkrętarki, w tym uda-
rowe i z funkcją wiercenia: ALi 10,8 i ALi 
10,8 S z technologią litowo-jonową.

Jak Pan ocenia znajomość marki FLEX 
na świecie?
Przez lata FLEX stawiał na tworzenie no-
woczesnych i unikalnych maszyn, które 
wyróżniałyby się na rynku elektronarzę-
dzi. Od wielu lat tworzona i udoskona-
lana jest również struktura sprzedaży. 
Wymagamy od siebie i naszych współpra-
cowników uczciwości oraz wiedzy. Dzię-
ki takiemu podejściu marka FLEX jest 
bardzo pozytywnie kojarzona nie tylko 
w całej Europie, ale również w Amery-
ce Północnej. Wprawdzie dostępność 
maszyn jest różna w poszczególnych 
krajach ze względu na ciągłe budowanie 
sieci sprzedaży, ale od dwóch lat nowy 
zarządzający marką – fi rma Dr Josef 
Kringl – systematycznie otwiera spółki-
córki, aby poprawić metody dystrybucji 
i uporządkować rynek. Powstanie fi rmy 
Flex Polska Sp. z o.o., która rozpoczęła 
działalność we wrześniu br., jest jednym 
z elementów tej strategii.

Czy kontynuuje ona działalność fi rmy 
Narzędzia Diamentowe RAPALA, która 
do tej pory dystrybuowała maszyny 
marki FLEX na polskim rynku?

Jako fi rma Narzędzia Diamentowe RAPA-
LA, dotychczasowy wyłączny dystrybu-
tor marki w naszym kraju, od kilku już 
lat tworzyliśmy sieć sprzedaży na tere-
nie Polski. W tej chwili opieramy się na 
dostawach do ponad stu autoryzowanych 
sprzedawców i ta struktura wciąż się 
rozszerza. Można powiedzieć, że jako 
Narzędzia Diamentowe RAPALA przygo-
towaliśmy przez ten czas odpowiedni 
grunt do utworzenia fi rmy Flex Polska 
Sp. z o.o. Jej zadaniem, a przy tym moim 
głównym osobistym celem, jest utworze-
nie w najbliższym czasie odpowiedniej 
sieci dystrybucji, prezentującej markę 
FLEX we właściwy, wyrazisty sposób, 
czyli taki, który pozwoli klientom zrozu-
mieć, czym są profesjonalne narzędzia. 
Chcemy też być bardziej rozpoznawalni 
na polskim rynku jako fi rma dystrybu-
ująca wysokiej jakości elektronarzędzia 
oraz rozumiejąca potrzeby wymagają-
cych użytkowników. Naszym celem jest 
utrzymanie poziomu sprzedaży i dosko-
nalenie metod pracy, a także poprawie-
nie znajomości marki FLEX.

Jak zostały rozwiązane we Flex Polska 
magazynowanie i serwis narzędzi?
Aby sprostać wymogowi szybkiej obsługi, 
w naszym magazynie znajdują się części 
zamienne, akcesoria i elektronarzędzia 
w ilościach odpowiadających zapotrze-
bowaniu, a ich dystrybucja odbywa się 
z pomocą dwóch wiodących fi rm kurier-
skich. Dzięki przystąpieniu naszego kraju 
do Unii Europejskiej dostawy z Niemiec 
odbywają się rytmicznie i bezproblemo-
wo. Naprawy gwarancyjne realizujemy 
poza kolejnością i z reguły wykonywa-
ne są one w ciągu 24 godzin, do któ-

rych trzeba doliczyć czas potrzebny na 
transport urządzeń od i do klienta. Jest 
to niezwykle istotna część współpracy 
z klientem, dlatego przywiązujemy do 
niej naprawdę dużą wagę.

Czego możemy oczekiwać po marce FLEX 
w przyszłości, zarówno tej niedalekiej, 
jak i tej odleglejszej? 
Na pewno nowych prekursorskich profesjo-
nalnych elektronarzędzi i osprzętu w bar-
dzo dobrym stosunku ceny do wydajności, 
a także rozszerzenia oferty innowacyjnych 
produktów dla nisz rynkowych. Wiem, że 
inżynierowie z fabryki FLEX-a pracują nad 
kilkoma niezłymi technicznie projektami 
nowych elektronarzędzi, które – podobnie 
jak znana wszystkim żyrafa – jeszcze bar-
dziej podniosą atrakcyjność marki FLEX 
i zapotrzebowanie na jej produkty. Jako 
Flex Polska Sp. z o.o. chcemy nadal rozsze-
rzać swoją sieć sprzedaży, aby dać poten-
cjalnym klientom lepszy dostęp do naszych 
produktów. Naszym celem jest utworze-
nie sieci liczącej maksymalnie dwieście 
punktów sprzedaży i kilkanaście zakładów 
świadczących usługi serwisowe. Uważam, 
że taka sieć będzie optymalna zarówno dla 
klientów, jeśli chodzi o dostęp do marki, jak 
i dla fi rmy FLEX, jeżeli chodzi o utrzymanie 
wysokich standardów obsługi naszych dys-
trybutorów. Planujemy też, oczywiście, 
dalsze popularyzowanie marki FLEX wśród 
użytkowników elektronarzędzi, jako marki 
niezawodnej, świetnej jakościowo i o do-
brym stosunku ceny do jakości.

Dziękujemy za rozmowę.
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