
INOXFLEX
Професионалисът в неръждаемата стомана.
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Професионалистът.

Стандартно оборудване
1 предпазител 125 мм Ø 
1 SoftVib дръжка 
1 FixTec гайка М14 

блокаж на шпиндела
Лесна смяна на инструмента благодарение 
на интегрирания стоп бутон.

1400 W мотор
Мощен и здрав мотор за ускорява-
не на работния процес.

VR микропроцесор:
Регулирането на оборотите гаран-1. 
тира винаги подходяща скорост 
за шлайфане и полиране.
Тахогенератор гарантира постоян-2. 
на скорост под натоварване.
Плавен старт.3. 
Защита от прегряване.4. 
Защита от рестартиране, след спад 5. 
в мощността.
Електронните компоненти са в 6. 
отделен блок за защита от метал-
ния прах.

Специална редукторна кутия
Специална редукторна кутия с ви-
сока мощност при ниски и средни 
обороти.  
Предпазва от оцветявания в 
следствие на прегряване.

Предпазител с бърз реглаж, без 
инструменти
Бързо и лесно регулиране на пред-
пазителя в различни позиции.

FixTec фиксираща гайка 

За лесна смяна на диска, без инстру-
менти.

SoftVib дръжка
Намаля вибрациите и предпазва ставите на 
оператора.

тройна защита от металния 
прах
Намаля износването и уве-
личава сервизния живот на 
машината.

Предпазна решетка в края на 1. 
намотките на ротора.
Специална предпазна смола 2. 
върху намотките.
Епоксидна заливка върху 3. 
намотките в средата на 
статора.

новият INOXFLEX LE 14-7 125 INOX. Професионалистът в обработката на неръждаема стомана.

Без редуциране на 
вибрациите

Със ръкохватка FLEX 
SoftVib

LE 14-7 125 Кат. No. 364.924
Диаметър на диска 125 mm
Диск за полиране Ø 160 mm
Обороти 2100-7500/min
Мощност 1400 watt
Изходяща мощност 880 watt
Шпиндел M 14
Тегло 2.4 kg
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INOXFLEX
LE 14-7 125 INOX Set

Хубаво е да имаш всичко под ръка.

новия LE 14-7 125 INOX. Перфектен за различни приложения.

Кат. номер 364.614

Кат. 
номер 

бяла паста 1 (~700 g) 255.004

Синя паста 1 (~700 g) 255.005

Полиращ крем 1 (~1 kg) 255.006

Комплект пасти
бяла ~ 100 g 
синя ~ 100 g 
крем ~ 50 ml

365.041

FixTec M 14
Order no. 313.459

велкро подложка 

125 mm Ø x M 14 

Ламелен диск диск за рязане SC-VL диск диск от компресирано кече NoRAX диск от усилено кече SCM Полиращ диск

Ø mm 125 x 22.2 125 x 1 x 22.2 125 x 22.2 125 x 6 x 22.2 125 125 125

Order no.

10 x P 40 349.917 10 x 349.836 5 x coarse 367.494 10 x 6A medium 358.711 10 x A 160 (K 120) 364.592 10 x coarse 358.614 10 x 364.606

10 x P 60 349.925 5 x medium 358.606 10 x 3S fine 358.703 10 x A 65 (K 280) 358.797 10 x medium 358.622

10 x P 80 349.933 5 x very fine 367.486 10 x A 45 (K 400) 358.800 10 x very fine 358.630

10 x A 30 (K 600) 358.819

rpm 4.000-7.000 7.000 2.500-4.500 2.500-5.000 4.000-5.000 2.500-4.500 2.500-3.000

Приложение

Почистване на заварки

Почистване на петна и пръски 
от заваряването 

Шлайфане и закръгляване на 
ъгли

За шлайфане на стомана, 
неръждаема стомана, цветни 
метали и др.

Рязане на тънкостенни тръби, 
профили и плочи

Тънък диск за бързо рязане 
без усилие. Сряз с гладък ръб 
без прегряване и топлинно 
оцветяване. 

Премахване на малки повреди 
и драскотини

Премахване на петна и ръжда.

Шлайфане, почистване и поли-
ране на заварки. 

За шлайфане, почистване и фи-
ниш на неръждаема стомана, 
стомана, цветни метали и др. 

Обработване на заваръчни 
шевове 

Премахване на петна

Подготовка за полиране в две 
стъпки.

Идеално за неръждаема 
стомана, хромирани и никели-
рани детайли, цветни метали 
и др.

Премахване на драскотини и 
следи от предишни обработки.

Подготовка за полиране

NoRAX гарантира по бърза ра-
бота в сравнение с обикновен-
ните шкурки, благодарение на 
по малкото стъпки. 

 

Премахване на леки повреди и 
надрасквания

Премахване на петна, ръжда и 
мръсотия.

Премахване на петна дори от 
тънка ламарина без топлинни 
деформации и оцветявания.

 

Педполиране и полиране на 
неръждаема стомана до огле-
дален блясък

 

 

Използва се винаги в ком-
бинация с полираща паста.
Съпка 1: бяла паста 
Предполиране 

Стъпка 2: Синя паста 
Полиране 

Стъпка 3: Полиращ крем 
Финално полиране 

Съдържание Количество

INOXFLEX LE 14-7 125 INOX 1
Предпазител 125 mm Ø 1
SoftVib дръжка 1
FixTec гайка M14 1
Ламелен диск P 60 1
Диск за рязане 1
SC-VL диск medium 1
Компресирано кече 6A medium 1
NoRAX A 100 1
NoRAX A 65 1
NoRAX A 45 1
NoRAX A 30 1
SCM кече - грубо 1
SCM кече - средно 1
SCM кече - финно 1
Полиращ диск 3
Комплект полир пасти 1
Велкро подложка М14 1
Удароустоичив куфар 1
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Програмата INOX на FLEX
Винаги подходящите инстументи за вашата работа.

Линеен шлайф
LP 1503 VR 

INOX Жираф
LLK 1503 VR

Прав шлайф
H 1105 VE

Прав шлайф
H 1127 VE

Машина за шлайфане на тръби
LRP 1503 VRA 

електрическа пила
ST 1005 VE

VR електронен контрол: тахогенератор за следене на оборотите, •	
плавен старт, защита от претоварване и реглаж на оборотите
Регулируем предпазител•	
Смяна на консуматива без инструмент•	
Автоматично изключване при износване на четките с цел предпазва-•	
не на мотора от повреди
Само машина без допълнително оборудване: Кат. номер 244.333•	

Стандартно оборудване: 1 помпа, 1 надуваема гума, 1 водеща ролка, 1 ком-
плект дистанционни шайби, 1 абразивно кече Р280, 1 гилза Р60, 1 гилза Р100, 1 
гилза Р180, 1 гилза Р240, 1 гилза Р400, 1 гилза Р600, 1 гилза Р1500, 2 велкро ленти, 
1 велкро кече Р180, 2 велкро ленти Р120, 1 лента Р1500, 1 пластмасов куфар

Високо ефективен и надежден мотор за повече мощност•	
VR електроника: реглаж на оборотите, тахогенератор, плавен старт и •	
защита от претоварване
Безстепенен реглаж на оборотите за оптимална работа при обработ-•	
ка на различни материали
Тънка глава за лесна работа в труднодостъпни пространства и ъгли•	
Качествени абразиви: компресирано кече•	
Профилиращ камък за профилиране на диска преди работа•	

Стандартно оборудване: 1 профилиращ камък, 1 FixTec гайка М14, 1 диск, 3мм 
мек, 1 диск, 3мм твърд, 1 диск, 6мм мек, 1 диск, 6мм твърд, 1 пластмасов куфар

Реглаж на оборотите и защита от претоварване•	
Шич с диаметър 40мм и дължина 60мм•	
Дължина на машината 325мм•	
Дълга шия за оптимално управление и работа •	
в труднодостъпни пространства
Лек дизайн за работа без претоварване•	

Стандартно оборудване: 1 цанга 6мм, 1 щипка SW 14, 
1 ключ SW 19

Здрав метален корпус за оптимално охлаж-•	
дане
Пластмасово покритие при захвата за безо-•	
пасна работа
Заключващ се ключ•	

Стандартно оборудване: 1 предпазител, 2 закреп-
ващи диска, 1 ключ SW 22, 1 ключ SW 30/17, 1 гайка

Високо ефективен и надежден мотор с повече мощност•	
VR електронен контрол: тахогенератор за следене на оборотите, •	
плавен старт, защита от претоварване и реглаж на оборотите
Смяна на лентите без инструмент•	
Високо качествена глава с 2 водещи ролки за оптимално охващане на •	
тръбата
Допълнителната странична дръжка може да се завърти за работа в •	
тесни пространства
Възможност за работа в труднодостъпни места, напримет шлайфаен •	
на парапети близо до стена.

Стандартно оборудване: 1 лента P80, 760 x 40 mm,  
1 лента P120, 760 x 20 mm, 1 лента P220, 760 x 20 mm, 1 кече A400, 760 x 40 mm,  1 
кече A240, 760 x 40 mm, 1 лента Р600, 760 x 40 mm, 1 лента Р1500, 760 x 40 mm, 1 
пластмасов куфар

VE елкторника: безстепенно регулиране честотата на движение•	
Пряка видимост на инструмента•	
2 омекотени велкро подложки 39х60мм•	
Къс, компактен мотор•	
Удобен и лек дизайн•	
За перфектен финиш дори в труднодостъпните места•	
Дълъг ход за ефективна работа•	

Стандартно оборудване: 2 омекотени велкро подложки, 10 шкурки Р60, 10 
шкурки Р120, 10 шкурки Р180, 10 кечета Р240, 1 шестограмен ключ, специален 
инсрумент 3

Машина за шлайфане на заварки и 
тръби

Високо ефективен и надежден мотор с повече мощност•	
VR електронен контрол: тахогенератор за следене на оборотите, •	
плавен старт, защита от претоварване и реглаж на оборотите
Пружинен отегач на лентата•	
Лесна и бърза смяна на лентата•	
Дръжка над шлайфащата глава за работа без умора•	
Безстепенно регулиране на скоростта•	
Шлайфане на тръби. Лентата се извива по тръбата адаптирайки се •	
към диаметъра

Стандартно оборудване: 1 дръжка, 1 извита дръжка, 1 лента Р60, 1 лента Р120, 1 
лента Р240, 1 кече Р240, 618х40мм, 1 шестограмен ключ, специален инструмент 5, 
специален инструмент 6, специален инструмент 1

Човка
LBS 1105 VE 

Високо ефективен и надежден мотор с повече мощност•	
VE електроника за безстеппенен реглаж на скоростта•	
Въртяща се глава с два накрайника 9мм и 30мм•	
Система за смяна на лентата без инструмент•	
Машина само с 9мм накрайник Кат. номер 270.113•	

Стандартно оборудване: 1 заострен накрайник 9мм, 1 ролков накрайник 30мм, 
2 ленти Р60, 4мм, 2 ленти Р120, 4мм, 2 ленти Р60, 9мм, 2 ленти Р120, 9мм, 2 ленти 
Р60, 30мм, 2 ленти Р120, 30мм, 1 кече Р240, 9мм, 1 кече Р240, 30мм, 1 дръжка, 1 
шестограмен ключ, специален инструмент 5, 1 пластмасов куфар

Реглаж на оборотите и защита от претовар-•	
ване
Шия с диаметър 40мм•	
Дължина на машината 330мм•	
Дължина на шията 53мм, за оптимално упра-•	
вление и работа в труднодостъпни простран-
ства
Подходящ за финно шлайфане на матрици•	

Прав шлайф
H 1206

Specifications LP 1503 VR LRP 1503 VRA LBS 1105 VE LBR 1506 VRA LLK 1503 VR ST 1005 VE H 1105 VE H 1127 VE H 1206

Order no. 319.015 324.442 319.007 282.499 315.257 259.540 269.956 270.067 202.754
Power input watt 1200 1200 710 1200 1200 400 710 710 1600
Speed/Orbit rate without load rpm 1200-3700 1500-4700 1200-4500 2500-6500 10000-30000 5700
Orbit mm 8
Belt speed m/sec 4-12 4-12 10-30
Belt dimensions mm 760 x 40/20 533 x 4-30 40 x 618
Max. tool Ø mm 115
Max. disc diameter resin/ceramic up to 30 mm 30 mm 150 mm
Max. disc diameter fiber reinforced up to 50 mm 50 mm
Tool width/Sanding medium mm 100 152 39 x 60
Tool fixture 19 mm 3, ¼”, 6, 8 3, ¼”, 6, 8 M 20
Weight kg 3.1 3.7 2.5 4.2 3.4 2.2 2.1 1.8 5.4
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Phone: +49 (0) 7144 828-0, Telefax: +49 (0) 7144 258-99, www.f lex-tools.com

За повече информация относно 
продуктите на FLEX се обърнете към на-
шите търговски представители или
www.tblok.com

Ваш специализиран представител

Вече повече от 85 години, позиционирания в Щутгарт FLEX е познат като произ- 
водител на високо качествени електроинструменти. Това е една от тайните на 
успеха ни: Ние поддържаме тясна връзка с клиентите ни и техните изисквания. 
Резултатът е продукти които са известни с издръжливостта, производителността 
и функционалността си в много индустрии.

Това е производителност: високоскорост- 
ния ъглошлайф - FLEX го изобрети

FLEX. Оригиналът.


