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Do idealnego wykończenia powierzchni potrzebne są trzy rzeczy: umiejętności, 
odpowiednie wyczucie i oczywiście FLEX. Niezależnie od tego, czy jesteś 
profesjonalistą pracującym w warsztacie samochodowym, profesjonalnym centrum 
kosmetyki samochodoej czy detailerem - FLEX pozwala każdemu uzyskań lśniący 
rezultat prac dzięki optymalje kombinacji polerki, pada i pasty polerskiej. Właściwa 
kombinacja jest szczególnie ważna, ponieważ dzięki odpowiednim komponentom, 
dopasowanym do Twojego doświadczenia, materiału i stanu lakieru, masz pewność, 
że osiągniesz wspaniałe rezultaty.

Odpowiednia kombinacja do perfekcyjnego wykończenia powierzchni

Bezpieczna kombinacja

Polerka
Nie bez powodu polersk FLEX wybierane 
są przez profesjonalistów w pierwszej 
kolejności. Od ponad 90 lat FLEX 
definiuje wysoki standard technoligiczny 
dla polerek premium i jednocześnie 
dysponuje wyjątkową widzą na ten temat. 
To czyni nasze polerki wyjątkowymi.

Pad
Optymalny wynik osiąga się tylko przy 
prawidłowym doborze osprzętu. Za 
pomocą gąbki, wełny, sukna polerskiego 
otrzymujemy zamierziny efekt. Pady 
FLEX z systemem kodowania kolorami 
zapewniają tutaj jasne wskazówki.

Pasta polerska
Odpowiednio zdefiniowane pasty 
zgrubne, polerujące i zabezpieczające 
stanowią oerfekcyjne uzupełnienie 
systemu FLEX. Komponenty są naturalne 
i nie zawierają sylikonów.
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Osiągnij 
swój cel  
z właściwym 
napędem
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FLEX dostarcza całą gamę technologii napędowych do polerek, a tym samym rozwiązania 
dla wszystkich typów użytkowników, zarówno profesjonalistów, jak i początkujących 
z niewielkim doświadczeniem. Zasadniczo polerki rotacyjne przeznaczone są dla 
profesjonalistów. Z uwagi na wysokie i agresywne oddziaływanie na powierzchnię 
wymagane jest dodatkowe wykończenie za pomocą polerki mimośrodowej.

Napęd Właściwości

Doświadczenie i efekt 
końcowy definiują 
wybór metody

Rotacyjny

 Wysoko agresywne odziaływanie na 
powierzchnię

 Wymaga od użytkownika doświadczenia
 Najszybszy sposób usuwania zadrapań
 Istnieje ryzyko powstawania hologramów

Ścieralność

Hologramy ²

Prędkość ¹

Usuwanie hologramów

Mimośrodowy z wymuszoną rotacją

 Dobra ścieralność
 Brak efektu holograficznego
  Do usuwania zadrapań i prac 

wykończeniowych
 Szeroki zakres zastosowań

Ścieralność

Hologramy ²

Prędkość ¹

Usuwanie hologramów

Mimośrodowy

 Nie tylko dla profesjonalistów
 Łatwy w obsłudze
 Brak efektu holograficznego
 Minimalna ścieralność
 Idealna do wykończeń

Ścieralność

Hologramy ²

Prędkość ¹

Usuwanie hologramów

1) Czas jaki jest przewidzialny na usunięcie uszkodzeń
2) Ryzyko powstania hologramów
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Świetna 
wydajność,
świetna 
ścieralność

Polerki rotacyjne
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PE 14-2 150
Wysokiej klasy polerka do profesjonalnej renowacji 
samochodów. Idealny zakres prędkości plus wysoki moment 
obrotowy.

PE 14-2 150 P-Set
Standardowe wyposażenie
 · 1 handle
 · 1 specjalny talerz na rzep, miękki,  

Ø 150 mm
 · 1 wełna polerska TW-PT 160
 · 1 ściereczka z mikrowłókna MW-P
 · 1 wkładka do walizki
 · 1 gąbka polerska PS-O 160
 · 1 gąbka polerska PS-V 160
 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238

Indeks
376175

Informacje techniczne:
 Elektronika mikroprocesorowa: wstępny 

wybór prędkości obrotowej, tachometryczna 
kontrola stałej prędkości, zabezpieczenie przed 
przeciążeniem, ponownym uruchomieniem po 
zaniku napięcia i monitorowaniem temperatury

 Mocny silnik 1400 Wat z wydajnym wentylatorem 
zapewniającym optymalne chłodzenie napędu

 Ciągła kontrola prędkości obrotowej: przy 
łagodnym starcie, nawet od najniższych obrotów

 Zoptymalizowany przepływ powietrza dla 
najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika 
i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które 
mogłoby irytować użytkownika

 Nowoczesna kombinacja przekładni planetarno-
kątowej zapewnia ekstremalną redukcję hałasu

 Płaska głowica zmniejsza odległość do 
powierzchni, dzięki czemu, maszyną można 
dotrzeć w trudno dostępne miejsca

 Rękojeść: ergonomicznie uformowana  
z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się 
prowadzić bardzo precyzyjnie oraz pewnie leży  
w ręku

 Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, 
by zapobiec nieumyślnemu wciśnięciu, nie 
przeszkadza podczas pracy

 4m elastycznego przewodu PUR H05-BQF 
odpornego na ścieranie, otarcia i przecięcia

Wysokiej jakości polerla dla:
 Autodetalingu
 Blacharstwa samochodowego
 Lakiernictwa
 Warsztatów samochodowych
 Smart Repair - usuwanie małych uszkodzeń
 Lotnictwa
 Żeglugi
 Meblarstwa

PE 14-2 150
Standardowe wyposażenie
 · 1 rękojeść

Indeks  
373680

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 200 mm

Max. Ø uchwuty na rzep 150 mm

Prędkość obrotowa biegu jałowego 380-2100/min

Moc pobierana 1400 W

Mocowanie narzędzia M 14

Waga 2.3 kg
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PE 14-1 180
Specjalista od dużych powierzchni
i materiałów wrażliwych na ciepło.

PE 8-4 80
Poręczna polerka do małych 
powierzchni. Idealna jako urządzenie 
uzupełniające

Informacje techniczne
 VR-elektronika: ze stabilizacją pęrdkości 

obrotowej, z łagodnym rozruchem, 
zabezpieczeniem przeciążeniowym  
i ustawieniem wstępnym prędkości

 Lekka i poręczna do zastosowania na 
małychpowierzchniach, w kątach i narożnikach

 Blokada wrzeciona

Polerka pomocna w:
 Renowacji samochodów
 Renowacji karoserii
 Smart Repair

Informacje techniczne:
jak w  PE 14-2 150

 W szczególności do obróbki dużych 
powierzchni pionowych i poziomych. 
Dla przemysłu motoryzacyjnego, 
morskiego, lotniczego

 Poleruje z bardzo niskimi obrotami  
i wysokim momentem obrotowym.

Wysokiej jakości polerka dla:
 Żeglugi
 Lotnictwa
 Autodetalingu
 Meblarstwa
 Obróbki szkła akrylowego

PE 14-1 180
Wyposażenie podstawowe
 · 1 rękojeść

Indeks
395749

PE 8-4 80
Wyposażenie podstawowe
 · 1 rękojeść boczna

Indeks
405817

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 250 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 180 mm

Prędkość obr. biegu jał. 250-1380/min

Moc pobierana 1400 W

Mocowanie narzędzia M 14

Waga 2.3 kg

Paremetry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 80 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm

Prędkość obr. biegu jał. 1300-3900/min

Moc pobierana 800 W

Mocowanie narzędzia M 14

Waga 1.8 kg
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PE 14-3 125
Wszechstronne zastosowanie do małych i średnich 
gąbek polerskich
Informacje techniczne

 VR-mikroprocesorowa elektronika: 
ze stabilizacją prędkości obrotowej, 
powolnym rozruchem, regulatorem 
prędkości, blokadą przed ponownym 
uruchomieniem po przerwie  
w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem 
przeciążeniowym, kontrolą 
temperatury i ustawieniem wstępnym 
prędkości obrotowej

 Wyłącznik z blokadą i powolnym 
rozruchem, już od najniższych obrotów

 Ze względu na szeroki zakres liczby 
obrotów nadaje się doskonale do 
wymagających zadań z użyciem gąbek 
polerskich od Ø 80 do Ø 160 mm

 Rekomendowana gąbka polerska Ø 
140 mm

 Ergonomiczna konstrukcja
  Smukła i ergonomicznie uformowana 

rękojeść sprawiają, że obsługa jest 
łatwa, a polerowanie przebiega bez 
wysiłk

 m elastycznego przewodu PUR H05-
BQF odpornego na ścieranie, otarcia  
i przecięcia

 Blokada wrzeciona

PE 14-3 125
Wyposażenie podstawowe
 · 1 rękojeść boczna

Indeks
406813

PE 14-3 125 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 rękojeść boczna
 · 1 talerz na rzep Ø 125 
 · 1 ściereczka z mikrowłokien MW-PC
 · 1 gąbka polerska PS-O 160
 · 1 gąbka polerska PS-V 160
 ·  1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml

Indeks
407569

Polerka pomocna w:
 Warsztatach
 Renowacji nadwozia
 Lakiernictwie
 Smart Repair

Paremetry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 160 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 125 mm

Prędkość obr. biegu jał. 1100-3700/min

Moc pobierana 1400 W

Mocowanie narzędzia M 14

Waga 2.2 kg
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Pełna kontrola 
podczas 
każdej pracy 

Polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją
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XCE 10-8 125
Ruch mimośrodowy i rotacyjny połączony w jednej 
polerce. Zapewnia efektywną i wydajną pracę.

Informacje techniczne
 VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją 

prędkości obrotowej, powolnym rozruchem,  
regulacją prędkości, blokadą przed ponownym 
uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, 
zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą 
temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości 
obrotowej

 8mm skok talerza dla uzyskania wysokiej skuteczności 
ścieranie bez powstawania hologramów

 Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do 
polerowania

 Wysoka stabilność dzięki zrównoważonej masie
 Podstawowe urządzenia do pracy bez hologramów
 Płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od 

powierzchni. Pozwala to na wygodną obsługę  
w dowolnej pozycji

 Ergonomicznie ukształtowana z SoftGrip rękojeść. 
Narzędzie daje się precyzyjnie prowadzić i zawsze 
zapewnia przyjemny i bezpieczny chwyt

 Zoptymalizowany  przepływ powietrza dla 
najlepszego możliwego efektu chłodzenia silnika 
i przekładni. Brak powietrza wywiewanego, które 
mogłoby przeszkadzać użytkownikowi

 Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, 
że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na 
temperaturę

Polerka mimośroda dla:
 Autodetailingu
 Komisów samochodowych
 Lakiernictwa
 Warsztatów samochodowych
 Smart Repair
 Żeglarstwa

XCE 10-8 125 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
 · 1 gąbka polerska PS-O 140
 · 1 gąbka polerska PSX-G 140
 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
 · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki

Indeks
447269

XCE 10-8 125
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep 125 Ø

Indeks
418072

Parametry techniczne 

Max. Ø gąbki polerskiej 160 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm

Prędkość obr. biegu jał. 140-430/min

Licza obrotów biegu jał. 2900-8600/min

Skos mimośrodu 8 mm

Moc pobierana 1010 W

Waga 2.6 kg
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Zawsze  
w dobrych  
rękach

Polerka mimośrodowa
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XFE 7-15 150
Idelna dla początkujących oraz do pracy dwu-etapowej. Jako 
uzupełnienie polerki rotacyjnej umożliwia szybkie usuwanie 
hologramów i gwarantuje perfekcyjne wykończenie.
Właściwości techniczne

 VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją 
prędkości obrotowej, powolnym rozruchem,  
regulacją prędkości, blokadą przed ponownym 
uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, 
zabezpieczeniem przeciążeniowym, kontrolą 
temperatury i ustawieniem wstępnym prędkości 
obrotowej

 Napęd mimośrodowy do wykończeń bez hologramów
 15 mm skok talerza gwaratuje wysoką skuteczność 

polerowania
 Wyłącznik z blokadą i powolnym rozruchem, już od 

najniższych obrotów;
 Ze specjalnym wytłumionym talerzem na rzep do 

polerowania
 Gładkie prowadzenie dzięki zbalansowanej masie
 Zoptymalizowany przepływ powietrza dla możliwie 

najlepszego chłodzenia silnika i przekładni.
 łaska głowica przekładni zmniejsza odległość od 

powierzchni. Pozwala to na wygodną obsługę  
w dowolnej pozycji

 Ergonomiczna rękojeść z powłoką SoftGrip.
 Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, 

że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na 
temperaturę

Informacja: Niezastosowanie oryginalnych akcesoriów w modelach XFE/XCE może doprowadzić do powstawania wibracji co 
grozi szybkim zużyciem a w najgorszym wypadku uszkodzeniem urządzenia !

Random orbital polisher 
for:

 Car restoration
 Car dealers
 Paint shop
 Car repair shop
 Smart repair
 Maritime

XFE 7-15 150 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 150
 · 1 gąbka polerska PS-O 160
 · 1 gąbka polerska PS-R 160
 · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-C 
 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta W02/04 250 ml
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki

Indeks
447110

XFE 7-15 150
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 150

Indeks
418080

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 160 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm

Prędkość obr. biegu jał. 1500-4500/min

Liczba obrotów biegu jałowego 3000-9000/min

Skok mimośrodu 15 mm

Moc pobierana 710 W

Waga 2.4 kg
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XFE 7-12 80
Mała, kompaktowa polerka jest idealnym uzupełnieniem większych 
urządzeń. Idealna do napraw punktowych. Może być używany do wielu 
zastosowań podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

Informacje techniczne
 VR-mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją 

prędkości obrotowej, powolnym rozruchem,  
regulacją prędkości, , zabezpieczeniem 
przeciążeniowym, kontrolą temperatury  
i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej

 Napęd mimośrodowy do wykończeń bez 
hologramów

 Ergonomicznie ukształtowana z SoftGrip rękojeść. 
Narzędzie daje się precyzyjnie prowadzić i zawsze 
zapewnia przyjemny i bezpieczny chwyt

 12 mm skok talerza gwaratuje wysoką skuteczność 
polerowania

 Lekka i poręczna, przeznaczona do nieiwelkich  
i trudno dostępnych powierzchni

 Niskie wytwarzanie ciepła na powierzchni sprawia, 
że idealnie nadaje się do lakierów wrażliwych na 
temperaturę

 Idealny do napraw punktowych i trudnych kształtów. 
Idealne uzupełnienie większych polerek

Dodatkowa polerka dla:
 Autodetailingu
 Warszatów
 Smart Repair
 Żeglarstwa
 Pracujących ze szkłem akrylowym

XFE 7-12 80 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 75
 · 1 gąbka polerska PSX-G 80
 · 1 gąbka polerska PS-O 80
 · 1 gąbka polerska PS-R 80
 · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
 · 1 pasta W02/04 250 ml
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
 · 1 wkładka walizki

Indeks
447137

XFE 7-12 80
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 75

Indeks
447129

Informacja: Niezastosowanie oryginalnych akcesoriów w modelach XFE/XCE może doprowadzić do powstawania wibracji co 
grozi szybkim zużyciem a w najgorszym wypadku uszkodzeniem urządzenia !

Informacje techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 80 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm

Prędkość obr. biegu jał. 1800-5500/min

Liczba obrotów biegu jałowego 3600-10800/min

Skok mimośrodu 12 mm

Moc pobierana 700 W

Waga 2.1 kg
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FLEX jest i pozostanie wyznacznikiem profesjonalnej jakości w dziedzinie polerowania - 
nawet przy zasilaniu akumulatorowym 18 V. Wysokiej jakości wykończenie powierzchni 
staje się wtedy tak samo niezależne i elastyczne, jak nigdy dotąd. Oczywiście bez 
kompromisów pod względem wydajności i bezpieczeństwa. This is proformance.
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 Napęd mimośrodowy lub rotacyjny
 Dla wszsytkich użytkowników, od profesjonalistów po początkujących
 Dla wszystkich lakierowanych powierzchni a autodetailingu, motoryzacji, lotnictwie  

i żegludze
 Dwie wymienne baterie do pracy bez przerw
 Dla uzyskania doskonałych rezultatów

Idealna równowaga

Maksymalna swoboda ruchów i ergonomia dla użytkownika. 
Optymalne umiejscowienie akumulatora nie tylko poprawia 
rozmieszczenie wagi, ale także zapewnia zwrotność polerki 
bez zakłóceń i ewentualnego kontaktu z lakierowanym 
przedmiotem. Jeszcze nigdy polerka nie była tak czuła!

Polerski akumulatorowe - pełen asortyment

Therma-Tech™ technology
Unikalny, zintegrowany system chłodzenia
zapewnia stałą temperaturę nawet
przy dużych obciążeniach.

POWER BATTERY
Wysokowydajne ogniwa FLEX wykorzystują 
pełną pojemność akumulatora, a tym samym 
zapewniają dłuższy czas pracy akumulatora!

Skuteczna technologia akumulatorowa

KEEP CONTROL technology
Inteligentna technologia kontroluje
i monitoruje aktywność narzędzia i proces
ładowania oraz dostarcza informacje
o stanie ładowania na wyświetlaczu LCD.

Technologia EC oznacza, że narzędzie 
nie wymaga żadnego serwisu

 Do 65% dłuższy czas pracy
 Do 10x dłuższa żywotność
 Do 30% więcej mocy
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Polerowanie 
Proformance

Bezprzewodowa polerka rotacyjna
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PE 150 18.0-EC
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep, Ø 150 mm
 · 1 rękojeść
 · 1 walizka transportowa  

L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

 

Indeks
459062

PE 150 18.0-EC/5.0 Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
 · 1 rękojeść
 · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 ładowatka CA 10.8/18.0
 · 1  walizka transportowa L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indeks
447153

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 gąbka polerska PS-0 160
 · 1 gąbka polerska PS-V 160
 · 1 wełna polerska TW-PT 160
 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
 · 1 ściereczka z mikrowłókien 

MW-P 
 · 1 specjalny talerz na rzep, Ø 150 mm
 · 1 rękojeść
 · 2 akumulatory 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 · 1 ładowarka  

CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa  

L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

Indeks
461229

PE 150 18.0-EC C
w kartonie
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
 · 1 rękojeść 

Indeks
493856

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 160 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm

Mocowanie uchwytu M14

Prędkość obr. biegu jał. 150-1450/min

Akumulator - napięcie 18 V

Akumulator - pojemność 2.5 / 5.0 Ah

Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah do 15 min

Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah do 35 min

Waga bez akumulatora 1.9 kg

Waga z akumulatorem 5.0 Ah 2.7 kg

PE 150 18.0-EC
Concentrated power with high Prędkość for high removal rate

Informacje techniczne
 Inteligentny elektroniczny system 

zarządzania
 Centralnie umiejscowiony przycisk 

regulacji prędkości może być 
obsługiwany z obu stron

 Blokada wrzeciona
 Ergonomicza rękojeść SoftGrip
 Trwały i mocny silnik bezszczotkowy
 Przełącznik mocy z blokadą
 Uchwyt narzędziowy M14

Bezprzewodowa polerka rotacyjna do:
 Myjni samochodowych
 Warsztatów samochodowych
 Smart Repairs
 Lotnictkwa
 Żeglugi
 Obróbki szkła akrylowego
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Ostrożnie 
do przodu

Akumulatorowa polerka mimośrodowa
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XFE 15 150 18.0-EC
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep  Ø 125 mm
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
 · 1 walizka transportowa  

L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

Indeks
459089

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 150 mm
 · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

 
 
 
 
 

Indeks
418099

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · specjalny talerz na rzep  

1 Ø 125 mm 
1 Ø 150 mm

 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta W02/04 250 ml
 · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
 · 1 gąbka polerska PS-0 160
 · 1 gąbka polerska PS-R 160
 · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 ładowarka  

CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa  

L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

Indeks
461237

XFE 15 150 18.0-EC C
w kartonie
Wyposażenie podstawowe
 · specjalny talerz na rzep  

1 Ø 125 mm 
1 Ø 150 mm

Indeks
493864

Informacje techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 160 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm

Skok mimośrodu 15 mm

Prędkość obr. biegu jał. 2300-3800/min

Liczba obrotów biegu jałowego 4600-7600/min

Akumulator - napięcie 18 V

Akumulator - pojemność 2.5 / 5.0 Ah

Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah do 20 min

Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah do 45 min

Waga bez akumulatora 2.1 kg

Waga z akumulatorem 5.0 Ah 2.8 kg

XFE 15 150 18.0-EC
Polerki mimośrodowe delikatnie usuwają materiał, aby uzyskać 
niezawodne wyniki. To sprawia, że są idealne dla początkujących.

Informacje techniczne:
 Elektroniczny system zarządzania 

(EMS) chroni narzędzie, przedłuża 
jego żywotność i zwiększa wydajność

 Silnik bezszczotkowy o większej 
wydajności i dłuższej żywotności

 Wskaźnik pojemności baterii LED
 Napęd mimośrodowy do 

wykańczania bez hologramów
 Skok 15 mm zapewnia wysoką 

wydajność polerowania
 Włącznik akceleratora dla powolnego 

i czułego startu
 Specjalny amortyzowany talerz na 

rzep do polerowania 
 Bardzo płynna praca dzięki 

wyważeniu masy
 Płaska głowica przekładni zmniejsza 

odległość od powierzchni.
 Ergonomicznie ukształtowana osłona 

rękojeści z SoftGrip
 Niskie wytwarzanie ciepła na 

powierzchni sprawia, że idealnie 
nadaje się do lakierów wrażliwych na 
temperaturę

Bezprzewodowa polerka mimośrodowa do:
 Autodetailingu
 Warsztatów samochodowych
 Smart Repairs
 Lotnictwa
 Salonów samochodowych
 Żeglugi
 Obróbki szkła akrylowego
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Mistrz szybkiej 
zmiany

Mimośrodowa/rotacyjna polerka bezprzewodowa

Możliwość wymiany 
napędu w zaledwie 
10 sekund
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PXE 80 10.8-EC
w kartonie 

Indeks
469068

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 adapter rotacyjny DT-P
 · 1 adapter mimośrodowy o skoku 3 mm DT-XF3
 · 1 adapter mimośrodowy o skoku 12 mm DT-XF12
 · 1 talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 · 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
 · 1 talerz na rzep75 Ø BP-M D75 PXE
 · 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 136
 · 1 wkładka walizki 

Indeks
418102

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 adapter rotacyjny DT-P
 · 1 adapter mimośrodowy o skoku 3 mm DT-XF3
 · 1 adapter mimośrodowy o skoku 12 mm DT-XF12
 · 1 talerz samoprzylepny 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 · 1 talerz na rzep 30 Ø BP-M D30 PXE
 · 1 talerz na rzep75 Ø BP-M D75 PXE
 · 2 gąbki polerskie PSX-G 40
 · 2 gąbki polerskie PS-V 40
 · 2 gąbki polerskie PS-V 60
 · 2 gąbki polerskie PS-O 60
 · 2 gąbki polerskie PS-R 80
 · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
 · 2 akumulatory 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa  

L-BOXX® 136
 · 1 wkładka walizki 

Indeks
469076

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 80 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 75 mm

Skok 3 + 12 mm

Prędkość obr. biegu jał. 400-2000/-3000/-4000/-5800/min

Liczba obr. biegu jał 800-4000/-6000/-8000/-11600/min

Akumulator - napięcie 10.8 V

Akumulator - pojemność 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah

Waga bez akumulatora 0.63 kg

PXE 80 10.8-EC
Wszechstronne urządzenie do napraw punktowych i przygotowania pojazdu sprosta każdemu 
zadaniu, od polerowania mimośrodowego do wykańczania bez hologramów.

Informacje techniczne
 Bezszczotkowy silnik
 Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
 Innowacyjny system szybkiej wymiany do 

wymiany napędu rotacyjnego i mimośrodowego 
bez użycia narzędzi

 Napęd mimośrodowy o skoku 3 i 12 mm
 Wszechstronna i łatwa w obsłudze - od 

polerowania mimośrodowego do wykańczania 
bez hologramów

 Włącznik akceleratora dla powolnego i czułego 
startu

 Stała kontrola prędkości z 4 poziomami 
prędkości - wyświetlacz z diodami LED

 Bardzo płynna praca dzięki optymalizacji drgań
 Sspecjalny amortyzowany talerz na rzep
 Pierścień zabezpieczjący powierzchnię przed 

uderzeniami
 Idealne narzędzie uzupełniające dla każdego 

warsztatu, lakiernika i Smart Repairs

Bezprzewodowa polerka dla:
 Autodetailingu
 Smart Repairs
 Sklepów lakiernicznych
 Sklepów motoryzacyjnych
 Warsztatów samochodowych
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Elastyczny wałek FS 140 
Nowy, sprytny i szybko gotowy do użycia bez użycia 
narzędzi. Praca w trudnych miejscach nigdy nie 
była tak łatwa. Wałek o długości 140 cm sprawia, że 
korzystanie z niego jest elastyczne  
i łatwe w trudno dostępnych miejscach.

Informacje techniczne
 Beznarzędziowy montaż na PXE. 

Innowacyjny mechanizm szybkiej 
wymiany PXE pozwala na szybki  
i łatwy montaż wałka

 Szybka, beznarzędziowa wymiana 
akcesoriów dzięki uchwytowi na bity. 
Pozwala to na szybką i łatwą wymianę 
gąbek polerskich.

 Sześciokątny uchwytu zapobiega 
wyślizgiwaniu się. Gwarantuje to za 
każdym razem równomierne  
i doskonałe rezultaty polerowania.

 Wałek o długości 140 cm można 
wygodnie i łatwo prowadzić bez 
przechylania polerki lub konieczności 
ciągłego trzymania go w dłoni.

 Wysokiej jakości materiały gwarantu-
ją wyjątkowo długą żywotność.

Zastosowanie
 Przygotowanie lakieru i usuwanie 

zarysowań
 Wnęki na klamki drzwi i osłona 

chłodnicy
 Obudowy zewnętrznych lusterek
 Emblematy, logo i napisy na 

pojazdach
 Felgi
 Naprawy punktowe
 Wnętrze

FS 140
Wyposażenie podstawowe
 · 1 FS 140 w kartonie

Oznaczenie Indeks
FS 140 506605

FS 140 Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 FS 140
 · 6 walcy polerskich (po 2 z miękkiego, 

średniego i twardego)
 · 6 stożków polerskich (po 2 z miękkiego, 

średniego i twardego)
 · 1 wkładka walizki
 · 1 walizka L-Boxx (TK-L 102)

Oznaczenie Indeks
FS 140 Set 516112
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Gąbki polerskie - walce
 · np. do listew, napraw punktowych itp.

Oznaczenie Indeks
Zielony PZ-G 35 HEX VE5 517755
Fioletowy PZ-V 35 HEX VE5 517763
Pomarańczowy PZ-O 35 HEX VE5 517771

Gąbki polerskie - stożkowe
 · np. do wnęk klamek drzwi, osłony chłodnicy, felg, wnętrza itp.

Oznaczenie Indeks
Zielony PK-G 35 HEX VE5 517798
Fioletowy PK-V 35 HEX VE5 517801
Pomarańczowy PK-O 35 HEX VE5 517828

Innowacyjna szybka wymiana
beznarzędziowy montaż do PXE

Beznarzędziowna wymiana narzędzi
 · Mechanizm uchwytu do bitów
 · Narzędzia nie ślizga się w uchwycie 

na bity
 · Forma dopasowana do stałego 

postępu pracy
 · Gumowany uchwyt na bity dla 

maksymalnej ochrony powierzchni

Bardzo długa żywotność
Najwyższej jakości materiały 
zapewniające długą żywotność. 
Doskonała elastyczność osłony 
wałka.

Maksymalna wygoda
 · Doskonała ergonomia dzięki 

wyjątkowo wąskiej powierzchni 
uchwytu

 · Pewny chwyt podczas pracy
 · Idealna pozycja uchwytu do 

prowadzenia podczas wykonywania  
prac wykończeniowych

Maksymalna elastyczność
140 cm długości dla maksymalnej 
swobody podczas polerowania

Zielony (twardy) 
dla głębszych 
rys

Zielony (twardy) 
dla głębszych 
rys

Fioletowy 
(średni) wszech-
stronny

Fioletowy 
(średni) wszech-
stronny

Pomarańczowy (mięk-
ki) do wykończenia na 
wysoki połysk

Pomarańczowy (mięk-
ki) do wykończenia na 
wysoki połysk
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Bezprzewodowa polerka mimośrodowa z wymuszoną rotacją

Maksymalna 
wolność ruchu
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XCE 8 125 18.0-EC
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
 · 1 walizka transportowa  

L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

Indeks
459070

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm
 · 2 akumulatory 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

 
 
 
 
 
 
 

Indeks
438413

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Wyposażenie podstawowe
 · 1 gąbka polerska PS-0 140
 · 1 gąbka polerska PSX-G 140
 · 1 pasta P03/06-LDX 250 ml
 · 1 pasta P05/05-LDX 250 ml
 · 1 ściereczka z mikrowłókien MW-PC
 · 1 specjalny talerz na rzep, Ø 125 mm
 · 2 akumulatory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 ładowarka CA 10.8/18.0
 · 1 walizka transportowa L-BOXX® 238
 · 1 wkładka walizki 

 
 
 

Indeks
461245

XCE 8 125 18.0-EC C
w kartonie
Wyposażenie podstawowe
 · 1 specjalny talerz na rzep Ø 125 mm

Indeks
493872

Parametry techniczne

Max. Ø gąbki polerskiej 160 mm

Max. Ø uchwytu na rzep 150 mm

Skok 8 mm

Prędkość obr. biegu jał. 280-430/min

Liczba obr. biegu jałowego 5600-8600/min

Akumulator - napięcie 18 V

Akumulator - pojemność 2.5 / 5.0 Ah

Średni czas pracy na baterii 2.5 Ah do 20 min

Średni czas pracy na baterii 5.0 Ah do 45 min

Waga bez akumulatora 2.1 kg

Waga z akumulatorem 5.0 Ah 2.8 kg

XCE 8 125 18.0-EC
Do bezhologramowego usuwania różnego rodzaju uszkodzeń 
lakieru. Idealne uzupełnienie dla każdego, kto potrzebuje 
przenośnego mimośrodu z wymuszoną rotacją.
Informacje techniczne

 Elektroniczny System Zarządzania (EMS)
 Bezszczotkowy silnik
 Wskaźnik LED naładowania baterii
 Skok mimośrodu 8 mm i wymuszona 

rotacja zapewnia dużą siłę ścierania bez 
tworzenia hologramów

 Specjalny amortyzowany talerz na rzep
 Bardzo płynna praca dzięki wyważeniu 

masy
 Idealny do rozwiązywania najczęstszych 

problemów z lakierem aż do 
wykończenia bez hologramów

 Płaska obudowa przekładni 
minimaluzuje dystans do polerowanej 
powierzchni

 Ergonomiczne ukształtowana rękojeść 
SoftGrip.

 Zoptymalizowany przepływ powietrza 
dla najlepszego możliwego efektu 
chłodzenia silnika i przekładni. Brak 
powietrza wywiewanego, które mogłoby 
irytować użytkownika

 Niskie wytwarzanie ciepła sprawia, 
że idealnie nadaje się do lakierów 
wrażliwych na temperaturę.

Bezprzewodowa polerka mimośrodowa do:
 Autodetalingu
 Warsztatów samochodowych
 Smart Repairs
 Lotnictwa
 Salonów samochodowych
 Żeglugi
 Obróbki szkła akrylowego



28

Wbudowany system 
bezpieczeństwa
Pasta i pad odgrywają kluczową rolę w procesie polerowania. 
Dlatego FLEX zapewnia doskonale skoordynowany system  
z optymalnym asortymentem gąbek do każdego zastosowania: po 
prostu użyj odpowiedniego koloru, aby z powodzeniem osiągnąć 
swój cel.

Pasta zgrubna  
P 05/05-LDX
Wysoki stopień ścieralności 
i maksymalny połysk 

Uniwersalna pasta o wysokiej 
ścieralności usuwa ślady 
szlifowania o gradacji  P1500 
w ciągu kilku sekund.
 · Przeznaczona do wszystkich 

typów lakierów
 · Bez wosków, silikonów  

i drażniących środków 
zapachowych

 · Do polerowania rotacyjnie  
i mimośrodowo

 · Ścieralność 5 
 · Połysk 5 

 

Indeks
443271

Pasta polerująca  
P 03/06-LDX
Usuwanie zadrapań na 
wysoki połysk 

Usuwa ślady szlifowania  
o gradacji P2000, idealna do 
renowacji starego lakieru
 · Przeznaczona do wszystkich 

typów lakierów
 · Niski stopień pylenia, bez 

sylikonów
 · Do jednoetapowego 

polerowania 
mimośrodowego  
i rotacyjnego

 · Ścieralność 3 
 · Połysk 6 

 

Indeks
443298

Pasta wykończeniowa  
W 02/04
Konserwacja w płynie 
 

Perfekcyjna ochrona lakieru  
z woskiem Carnauba
 · Do nowych lub uprzednio 

wypolerowanych powierzchni
 · Możliwość ponownego 

akierowania
 · Bez cząstek ściernych
 · Chroni, pielęgnuje  

i utrzymuje wysoki połysk
 · Aplikacja ręczna za pomocą 

czerwonej gąbki lub 
maszynowo za pomocą 
pomarańczowej gąbki

 · Ochrona 2 
 · Gładkość 4

Indeks
443301
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Zielona gąbka – PSX-G
Gąbka o bardzo twardej strukturze z innowacyjną powierzchnią X-Cut.
Gwarantuje wysoką i regularną ścieralność. Powierzchnia X-Cut redukuje
wytwarzanie się ciepła podczas polerowania powierzchni. Gąbka jest
odporna na rozerwanie i żarodoporna.

Agresywność

Fioletowa gąbka  – PS-V
Gąbka o twardej strukturze piankowej gwarantuje najlepsze chłodzenie,
wysoką i regularną ścieralność. Jest nieco mniej agresywna niż zielona gąb-
ka PSX-G i jest idealna do świeżych warstw lakierów. Gąbka jest odporna na 
rozerwanie i żaroodporna.

Pomarańczowa gąbka – PS-O
Gąbka o średnio twardej i delikatnej strukturze piankowej. Gąbka jest
odporna na rozerwanie i na ciepło oraz ma bardzo dobrą żywotność.

Red sponge – PS-R
Gąbka o bardzo miękkiej i delikatnej strukturze piankowej. Specjalna
dwuwarstwowa struktura „Sandwich PerfectTouch” z białą pianką
wzmacniającą, która dodatkowo usztywnia gąbkę i zwiększa jej żywotność.

Blue sponge – Microfibre polishing pad MC-PT 160 
Zwłaszcza do polerek mimośrodowych, szczególnie tych z wymuszoną 
rotacją. W tych maszynach pad z mikrofibry jest bardziej skuteczny niż 
standardowy pad z włókniny do ciężkich prac tnących. Wyposażona  
w sprawdzoną powierzchnię typu sandwich PerfectTouch. Zapewnia to 
dobry rozkład nacisku bez łagodzenia ruchu rotacyjnego.

White pad – Wool polishing pad TW-PT
TopWool Pad wykonany z 90% naturalnej wełny i 10% poliestru. Ta kom-
binacja zapewnia dłuższą żywotność i większą objętość. Specjalna struk-
tura PerfectTouch z dodatkową warstwą pomarańczowej pianki zapewnia 
delikatną amortyzację i większą sztywność.

Small red sponge – manual application sponge PUK-R 130
Gąbka do ręcznej aplikacji o ergonomicznym kształcie i delikatnej
strukturze. Gąbka jest bardzo miękka, przeznaczona do ręcznego
wykończenia i pielęgnacji lakierów jak i powierzchni sztucznych. Sprawdza
się w miejscach trudno dostępnych o delikatnej powierzchni, które są
trudne w obróbce maszynowej.

Typ

PSX-G 40 VE2 442631

PSX-G 60 VE2 492434

PSX-G 80 VE2 434264

PSX-G 140 434272

PSX-G 160 434280

PSX-G 200 434299

Oznaczenie Ø 
wymiar 

Indeks

PS-V 40 VE2 442658

PS-V 60 VE2 492442

PS-V 80 VE2 434442

PS-V 140 434450

PS-V 160 434469

PS-V 200 436410

PS-O 40 VE2 442666

PS-O 60 VE2 492450

PS-O 80 VE2 434302

PS-O 140 434310

PS-O 160 434329

PS-O 200 434337

PS-R 40 VE2 442674

PS-R 80 VE2 434345

PS-R 140 434353

PS-R 160 434361

PS-R 200 434426

MC-PT 160 434434

TW-PT 80 420484

TW-PT 140 376515

TW-PT 160 376523

PUK-R 130 442682
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Właściwy 
wybór
 
FLEX daje kompletny system.  
Odpowiedni wybór urządzenia, 
akcesoriów i ich prawidłowe 
zastosowanie prowadzi do 
uzyskania perfekcyjnego 
rezulatatu.

Rotacyjny

Rotacyjny

Napęd 
mimośrodowy

Napęd 
mimośrodowy

Mimośrodowy 
z wymuszoną 
rotacją

Mimośrodowy 
z wymuszoną 
rotacją
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Pasta  
P 05/05-LDX

Pasta  
P 03/06-LDX

Pasta 
wykańczająca  

W 02/04

Zakres zastosowania gąbek i past polerskich

Zakres zastosowania odpowiedniego napędu

Rodzaje uszkodzeń lakieru

Pięlęgnacja  
i impregnacja

Hologramy Zmatowienia
Delikatne 

zadrapania
Średnie 

zadrapania
Mocne 

zadrapania
Głębokie 

zadrapania



32

Produkty automotive

Wszystko do 
warsztatu
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Indeks
463302

DWL 2500 10.8/18.0
Reflektor LED z pełnym spektrum światła z max. 3000 lumenami  
i ekstremalnie długim czasem pracy do 30 godzin (300 lm).

SF 150-P Swirl Finder
Idealna latrka LED do kontroli stanu 
lakieru

Informacje techniczne
 Z aplikacją Bluetooth możliwość 

sterowania nawet 4 reflektorami  
i możliwością ustawienia 5 poziomów 
jasności światła

 Funkcja all-daylight pozwala na 
ustawienie barwy światła w zakresie 
2500 K - 6500 K. Umożliwia to 
dostosowanie światła do każdego 
zadania

 Idealny do sprawdzania powierzchni 
lakieru, określania koloru  
i wykrywania błędów lakierniczych, 
hologramów, zadrapań

 Zintegrowany powerbank, port USB  
z możliwością ładowania 
smartphonów i tabletów

 Solidny i trwały, spełniający najwyższe 
wymagania

 Możliwość montażu na statywie
 Wskaźnik LED naładowania baterii

Ze względu na temperaturę barwową 
i rozejście się światła, uszkodzenia 
powierzchni, takie jak hologramy, 
zarysowania itp. mogą być bardziej 
widoczne. Natężenie światła 140 
lumenów i regulacja ostrości z kątem 
rozejścia 10° -70°, czas świecenia ok. 2 
godzin, baterie w zestawie

Akcesoria
 · Uchwyt magnetyczny WB-M/DWL

Indeks
491195

DWL 2500 10.8/18.0

Indeks
486728

Indeks
506648 

CI 11 18.0 / 12V
Kompresor bezprzwodowy  
12.0 / 18.0 V

Informacje techniczne
 Ustawienie ciśnienia  

z automatycznym wyłączeniem po 
osiągnięciu żądanego ciśnienia

 Doskonała elastyczność dzięki 
zasilaniu akumulatorowemu 18 V 
i napięciu 12 V przez adapter do 
zapalniczki. Do pompowania opon 
samochodowych i rowerowych

Indeks
472913

BW 18.0-EC
Bezprzewodowa dmuchawa 18.0 V

Informacje techniczne
 Zasilanie bateryjne 18 V, idealna do 

suszenia powierzchni lakierowanych
 Idealna do trudno dostępnych miejsc 

dzięki kompaktowej konstrukcji

brak akumulatorów w zestawie

Korzystanie z aplikacji 
FLEX LightControl 
umożliwia łatwe 
sterowanie DWL ze 
smartfona.

All daylight - 5 kroków
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Indeks
481513

ORE 3-150 EC
Indeks
447684

Indeks
481491

ORE 5-150 EC
Indeks
447706

VC 6 L MC
Odkurzacz kompaktowy z 
manualnym czyszczeniem filtra,  
6 l, class L

Informacje techniczne
 Mały, kompaktowy, mocny 

odkurzacz sieciowy
 Bardzo kompaktowy, poręczny 

i lekki odkurzacz z paskiem 
transportowym. 

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC
Mocna szlifierka mimośrodowa z regulacją prędkości, 150 mm

VC 6 L MC 18.0
Odkurzacz kompaktowy z 
manualnym czyszczeniem filtr,  
6 l, class L

Informacje techniczne
 Mały, kompaktowy, przenośny - 

z mocnym 18 V zasilaniem
 Idealny do profesjonalnych 

myjni samochodowych, 
warsztatów, magazynów,  
biur itp.

Informacje techniczne
 Możliwość dostosowania prędkości do 

obrabianego materiału 
 Odporny na uderzenia pojemnik filtrujący 

z wymiennym filtrem PES umożliwia łatwe 
usuwanie kurzu lub czyszczenie filtra przy 
zachowaniu maksymalnej żywotności

 Dostępne także wersje w walizce L-BOXX®

brak 
akumulatorów 
w zestawie

Indeks
484857

RD 10.8/18.0/230
Cyfrowe radio budowalne 10.8 / 18.0 V

Informacje techniczne
 Bezprzewodowe radio budowlane z dźwiękiem dobrej 

jakości i taśmą LED
 Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®, wejściem AUX,  

i portem USB z możliwością ładowania smartphonów  
i tabletów
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Indeks
418005 

DD 2G 10.8-EC
2-biegowa wiertarko-wkrętarka 10.8 V 

Informacje techniczne
 Mocna i wszechstronna
 Dzięki systemowi szybkiej wymiany umożliwia 

prostą, beznarzędziową wymianę nasadki kątowej, 
uchwytu wiertarskiego i uchwytu na bity

 Urządzenie dostępne także w zestawie w walizce  
L-BOXX® z ładowarką i dwoma akumlatorami  
4,0 Ah

Indeks
492612 

IW 3/4" 18.0-EC C
Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne
 Mocowanie narzędzia 3/4” na nasadki
 Potężny mechanizm udarowy: najwyższa moc umożliwia 

odkręcenie m.in. zardzewiałych śrub
 Urządzenie dostępne także w zestawie w walizce  

L-BOXX® z szybką ładowarką i dwoma akumlatorami  
5.0 Ah

IW 1/2" 18.0-EC C
Klucz udarowy 18.0 V

Informacje techniczne
 Wybrór prędkości: Można ustawić trzy różne zakresy 

prędkości dla różnych zastosowań. Jedną z korzyści 
jest to, że zapobiega to nadmiernemu dokręcaniu 
małych śrub

 Zintegrowana lampka LED z opóźnionym wyłącznikiem
 Urządzenie dostępne także w zestawie w walizce  

L-BOXX® z szybką ładowarką i dwoma akumlatorami  
5.0 Ah

Indeks
491268

brak 
akumulatorów  
w zestawie

brak 
akumulatorów  
w zestawie

brak 
akumulatorów  
w zestawie



 
 
FLEX Polska Sp. z o.o.     
Międzyrzecze 1A 58-150 Strzegom
www.flex-elektronarzedzia.pl

Funkcje maszyn odpowiadają zwykłym podstawowym funkcjom. Z zastrzeżeniem zmian technicznych, zmian cen i błędów.

This is Proformance. This is FLEX. 

Nasze produkty są dokładnie testowane, aby zapewnić najwyższą
jakość FLEX. Dlatego w ramach 3-letniej gwarancji oferujemy bezpłatny,  
wszechstronny serwis na nasze elektronarzędzia, akumulatory litowo-jonowe,  
ładowarki i laserowe urządzenia pomiarowe. 

Aby skorzystać z gwarancji, po prostu zarejestruj swoje urządzenie
zakupione u autoryzowanego dystrybutora w ciągu 30 dni od zakupu:

  szczegóły dostępne na stronie https://flex-elektronarzedzia.pl/contnt/6-warunki-gwarancji
  nie dotyczy urządzeń współpracujących z wodą
  akumulatory i ładowarki zakupione u autoryzowanego dystrybutora podlegają automatycznie 3-letniej gwarancji 

jeżeli nie są starsze niż 5 lat.

3-letnia gwarancja
Uzupełnij forumarz i korzystaj z 3 lat gwarancji 
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nie dotyczy odkurzaczy VCE klasy H oraz urządzeń współpracujących z wodą


