
Прободни триони
Рязане на тръби, профили и ъгли.
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Всестранно развити
Прободни триони, лентови машини и циркуляри за метал от FLEX.

Водещ листата е уникалния прободен трион SKL 2903 W “Тигрова лапа”. Подвижните му 
връзки правят рязането в тесни пространства лесно и комфортно. Листата се допълва от 
машини за рязане на тръби, лентови машини и циркуляр за метал и камък.

Прободен трион с променливи обороти и щипка за 
тръби

Високоефективен и надежден мотор с висока мощност•	
VV електроника: постоянен контрло на хода, плавен старт, •	
защита от претоварване и реглаж на оборотите
Селектор за орбитално махаловидно движение на ножа•	
За лесно рязане на тръби до 100мм под ъгъл•	
Допълнителната захващаща верига (кат. номер 251.259) позво-•	
лява рязане на тръби до 150мм и пластмасови тръби до 200мм
Много здрава и мощна машина за високо натоварена работа•	

СПецификации
Обороти 0-2400 rpm

Орбита 27 mm

Мощност 1300 watt

Изходяща мощност 850 watt

Тегло 4,4 kg

Модел кат. номер
SR 602 VV 278.866

Стандартно оборудване
1 дръжка
1 шестограмен ключ, специален инстру-
мент 4
1 стандартна опора за рязане
1 комплект ножове
1 щипка за тръби до 50мм
1 пластмасов куфар

Прободен трион с променливи обороти и опора за 
тръби

Високоефективен и надежден мотор с висока мощност•	
VV електроника: постоянен контрло на хода, плавен старт, •	
защита от претоварване и реглаж на оборотите
Селектор за орбитално махаловидно движение на ножа•	
Стандартна опора за тръби•	
Реглаж на опората за рязане на тръби до 40мм•	
Плавен старт за чист старт на сряза•	
Подсилена глава и регулируем ограничител•	

СПецификации
Обороти 0-2400 rpm

Орбита 27 mm

Мощност 1300 watt

Изходяща мощност 850 watt

Тегло 3,9 kg

Модел кат. номер
SK 602 VV 282.308

Стандартно оборудване
1 дръжка
1 шестограмен ключ, специален инстру-
мент 4
1 стандартна опора за рязане
1 комплект ножове
1 резервна щипка
1 опора за рязане
1 пластмасов куфар
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Прободен трион
S 2902 VV

Прободен трион
SKE 2902 VV

Прободен трион
SKL 2903 VV

Прободен трион за тръби
SR 602 VV

Прободен трион за тръби
SK 602 VV

Лентов трион
SBG 4908

Циркуляр за метал
CSM 4060

много подходящ
подходящ
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SKL 2903 VVS 2902 VV SKE 2902 VV

Професионални триони FLEX

“Тигрова лапа” трион с 3-D коляно
VV елктроника: постоянен контрол на хода, плавен старт•	
Две колена с почти неограничени възможности за позициони-•	
ране
Лесна смяна на ножа без инструменти и държач от неръждаема •	
стомана
Наклоняема опора и възможност за 4 степенно регулиране на •	
дълбочината без инструменти
Мека дръжка елиминираща повечето вибрации и гарантираща •	
добрия захват
Бутон за освобождаване на средната става, въртене на 180° с •	
13 позиции
Предната връзка се върти аксиално на 360° с 12 позиции•	

СПецификации
Обороти 0-2900 rpm

Орбита 29 mm

Мощност 1200 watt

Изходяща мощност 650 watt

Тегло 4,0 kg

Модел кат. номер
SKL 2903 VV 300.713

Стандартно оборудване
1 комплект ножове
1 адаптер
1 пластмасов куфар

1200 W универсален трион с плавен старт
VV елктроника: постоянен контрол на хода, плавен старт•	
Издръжлив и мощен 1200 W мотор•	
Мека дръжка елиминираща повечето вибрации и гарантираща •	
добрия захват
Универсален държач за лесна смяна на ножа•	
Възможност за обръщане на ножа и работа над главата•	
Наклоняема опора за лесна работа•	

СПецификации
Обороти 0-2600 /rpm

Орбита 28 mm

Мощност 1200 Watt

Изходяща мощност 670 Watt

Тегло 3,8 kg

Модел кат. номер
S 2902 VV 307.779

Стандартно оборудване
1 комплект ножове
1 шестограмен ключ, специален 
инструмент  3⁄16”
1 шестограмен ключ, специален 
инструмент 5⁄32”
1 пластмасов куфар

1200 W трион с орбитално махаловидно движение
VV елктроника: постоянен контрол на хода, плавен старт•	
Издръжлив и мощен 1200 W мотор•	
Възможност за орбитално движение, много полезно при ряза-•	
не на дърво
Мека дръжка елиминираща повечето вибрации и гарантираща •	
добрия захват
Лесна смяна на ножа без инструменти и държач от неръждаема •	
стомана
Възможност за обръщане на ножа и работа над главата•	
Наклоняема опора и възможност за 4 степенно регулиране на •	
дълбочината без инструменти

СПецификации
Обороти 0-2600 rpm

Орбита 28 mm

Мощност 1200 watt

Изходяща мощност 670 watt

Тегло 4,0 kg

Модел кат. номер
SKE 2902 VV 331.678

Стандартно оборудване
1 комплект ножове
1 пластмасов куфар

Просто завърти връзка-
та и продължи да рабо-
тиш. Специалния трион 
SKL 2903 VV “Тигрова 
лапа” с 3-D коляно.

Идеален за рязане на 
труднодостъпни места.

Рязането на тръби 
отгоре надолу предпазва 
машината от вода и уве-
личава живота й.

Дори и в тесни прос-
транства с SKL 2903 VV 
винаги намира удобна 
позоция за работа.
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SBG 4908 CSM 4060

Професионални триони FLEX
Рязане на тръби, профили и ъгли.

Визможност за рязане без 
стойка.

Триона лесно се демонтира за 
работа на ръка.

Регулируемия ограничител се 
съхранява под стойката на 
машината и е включен в стан-
дартното оборудване.

Безстепенен реглаж на ъгъла 
на рязане от  0°-45° без 
инструмент.

Защита от рестартиране 
след спад в мощността

Здрава стойка със стяга за 
безопасно и надежно зак-
репване на обработвания 
детайл.

Две скорости за рязане на 
масивни и к ухи профили. 
Рязане без охлаждаща теч-
ност.

Три точков контрол на лента-
та за оптимална работа.

Лентов трион с въртяща се стойка
2 скорости на рязане: за рязане на кухи и масивни профили•	
Препоръчителни скорости на рязане: I скорост, рязане на •	
масивна стомана, неръждаема стомана и алуминии; II скорост, 
рязане на кухи профили и тръби от стомана, неръждаема 
стомана и алуминии
Рязане без стойка при 90° сряз, кръгли и квадратни профили до •	
90мм и правоъгълни профили до 150х90мм
Безстепенно нагласяне на ъгъла на рязане от 0° - 45° без ин-•	
струмент
Стойка със система за лесно сваляне и рязане на ръка.•	
Скоба за транспортиране и лесно пренасяне•	
3 точков контрол на лентата за оптимален контрол•	
Защита от рестартиране след спад в мощността•	
Работа без охлаждаща течност•	

СПецификации
Мощност 850 watt

Изходяща мощност 445 watt

Размет на лентата 1335 x 13 x  
0,65 mm

Скорост на лентата в минута 60 / 80 m/rpm

Максимална дълбочина на 
рязане на глъгли профили 
при 45°/90°

70 mm / 85 mm

Максимална дълбочина на 
рязане на квадратни профи-
ли при 45°/90°

70 mm / 85 mm

Максимална дълбочина 
на рязане на правоъгълни 
профили при 45°/90°

70x70 mm /  
100x85 mm

Тегло на триона 7,9 kg

Тегло с стойката 18,0 kg

Модел кат. номер
SBG 4908 342.890

Стандартно оборудване
1 беметална лента
1 ограничител

циркуляр за сухо рязане на метал
За прецизно рязане без охлаждаща течност•	
Водач с безстепенно регулиране на дълбочината до 63мм без •	
инструменти
Отделение за събиране на стружките с голям капацитет и лес-•	
но изпразване без инструмент
Специални ножове с карбидни върхове за чист сряз, рязане на •	
резби без нужда от пренавиване на резбата
Блокаж на шпиндела•	
Бутон за продължителна работа•	
Масивни листи/плочи: 6мм •	
Кръгли профили: 20мм 
Кухи профили: 63мм

Максимална дълбочина на рязане:
Масивни листи/плочи: 6мм 
Кръгли профили: 20мм 
Кухи профили: 63мм

СПецификации
Диск с Ø 185 mm

Отвор на диска Ø 20 mm

Макс. дълбочина на рязане 0-63 mm

Максимална дебелина ряза-
не при стомана 400 N/mm² 6 mm

Максимална дебелина 
рязане при алуминии 250 10 mm

Обороти 3800 rpm

Мощност 1400 watt

Изходяща мощност 720 watt

Тегло 5,4 kg

Модел кат. номер
CSM 4060 307.815

Стандартно оборудване
Диск с карбидни върхове, 38 
зъба 185х20мм
1 паралелен ограничител
1 гаечен ключ
1 пластмасов куфар

Прецизно рязане без 
охлаждаща течност. 
Чист сряз с минимум 
искри.

Мощен цирк уляр с дъл-
бочина на рязане до 
63мм

Цирк уляра SCM 4060 
е подходящ за чисто 
рязане на тръби, 
резбовани детайли, 
профили, канали за 
кабели, сандвич панели 
и много други.
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От метал до дърво
Аксесоарите на FLEX режат почти всичко.

Ленти

Биметална лента за рязане на стомана, неръждаема стомана, 
алуминии и цветни метали. За работа без вибрации, зъби с 
позитивен ъгъл за оптимално рязане и ефективност.

Размер 
(ДхШхВ) 

Брой зъби на инч кол. кат. 
номер

1335 x 13 x 0,65 8/12 3 359.289

1335 x 13 x 0,65 10/14 3 359.130

Лента от инструментална стомана с закалени зъби, специал-
но пригодена за рязане на тънкостенни профили.

Размер 
(ДхШхВ) 

Брой зъби на инч кол. кат. 
номер

1335 x 13 x 0,65 18 3 359.106

1335 x 13 x 0,65 24 3 359.270

аксесоари за SK 602 VV, SKE 2902 VV,  
S 2902 VV, S 2902 VV, SKL 2903 VV

Ножове за метал и метални листи

За рязане на стомана, V2A и твърди метали с дебелина 
1,15мм и повече, биметален.

Брой 
зъби на 

Дължи-
на в мм

кол. кат. 
номер

18 100 5 200.700

За рязане на стомана, V2A и твърди метали с дебелина 3мм и 
повече, биметален.

Брой 
зъби на 

Дължи-
на в мм

кол. кат. 
номер

14 150 5 200.727

За рязане на стомана, V2A и твърди метали с дебелина 
1,15мм и повече, биметален.

Брой 
зъби на 

Дължи-
на в мм

кол. кат. 
номер

18 150 5 200.735

Твърди метали до 1,15мм, биметален.

Брой 
зъби на 

Дължи-
на в мм

кол. кат. 
номер

24 150 5 200.743

Дълъг нож за метал от 3-10мм, биметален. За рязане на 
стоманени тръби, V2A и пластмасови тръби.

Брой 
зъби на 

Дължи-
на в мм

кол. кат. 
номер

10 280 5 201.928

Ножове за метал и метални листи

Твърди метали, 3мм и повече, биметален.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

14 200 5 217.190

Стомана, V2A и твърди метали, 1,5мм и повече, биметален

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

18 200 5 217.751

За листов материал с дебелина до 1,25мм.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

32 200 5 222.291

Ножове за дърво, мазилка, порест бетон и други

Всички типове дърво.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

4 150 5 200.751

За дърво с пирони, биметален.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

10 150 5 200.778

Дървени плоскости (груб/стандартен сряз).

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

6 300 5 201.936

6 150 5 200.786

Бързо, грубо рязане на дърво.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

3 225 5 250.054

3 300 5 250.055

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

6 150 1 202.061

3 300 1 206.210

Гипсокартон и порести бетони

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

6 300 5 206.202

комплект ножове за пластмаса/дърво/метал

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

150 3 198.757

Ножове за тръби

Тръби до 50мм с дебелина на стената от 3мм.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

8 150 5 252.329

Тръби до 100мм, дебелина на стената от 3мм.

Брой зъби 
на инч 

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

8 210 5 251.620

Тръби до 150мм с дебелина на стената от 3мм (за употреба 
само с верижен захват към тръбата).

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

8 275 5 252.167

Пластмасови тръби до 125мм.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

18 230 5 252.136

Пластмасови тръби до 200мм.

Брой зъби 
на инч

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

18 310 5 252.137

аксесоари за CSM 4060
Диск за рязане на метал с карбидни зъби.

Перфектен сряз без нужда от допълнителна обработка.

Размер в мм Брой зъби кол. кат. 
номер

185 Ø x 20 38 1 312.304

Ножове за дърво, мазилка, порест бетон и други

Грубо, бързо рязане на дърво.

Брой зъби 
на инч 

Дължина 
в мм

кол. кат. 
номер

3 220 5 250.056

Мазилка, порести бетони, цветни метали, плексиглас.

аксесоари за SR 602 VV, SK 602 VV

Пластмасов куфар

Удобен, удароустоичив куфар за машини на FLEX.

кол. кат. 
номер

1 329.908
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FLEX. Оригиналът.
Винаги най-добрият избор.

акумулаторни маш.
Литиево-ионна технология.

Спецификации ALi 10,8 G ALi 10,8 S AC 14,4 ACH 14,4
Кат. номер 338.583 336.343 348.449 348.430
Батерия 10,8 V 10,8 V 14,4 V 14,4 V
Капацитет на батерията 1,3 Ah 1,3 Ah 2,6 Ah 2,6 Ah
Максимален въртящ момент 24 Nm 52 Nm 25/75 Nm 25/75 Nm
Настройки на силата 20 + 1 – 15 + 1 15 + 1
Обороти на 1ва скорост 0-345/rpm – 0-500/rpm 0-500/rpm
Обороти на 2ра скорост 0-1240/rpm – 0-1800/rpm 0-1800/rpm
Удари – 0-3000/rpm – –
Брой удари – – – 27000/rpm
Патронник 0,8-10 mm 1/4” 1,5-13 mm 1,5-13 mm
Тегло 1.1 kg 1.2 kg 1.9 kg 1.9 kg

Спецификации L 3709/125 LE 9-10 125 L 3410 VR L 3206 CD
Кат. номер 334.987 350.672 296.260 322.717
Макс. размер на диска 125 mm 125 mm 125 mm 230 mm
Обороти 10000/rpm 6000-10000/rpm 2900-11000/rpm 6500/rpm
Мощност 800 watt 900 watt 1400 watt 2500 watt
Изходяща мощност 470 watt 500 watt 880 watt 1700 watt
Шпиндел M 14 M 14 M 14 M 14
Тегло 1.8 kg 1.9 kg 2.2 kg 6.2 kg

ALi 10,8 G
L 3709/125
800 W ъглошлайф, 125мм ALi 10,8 S

Ударна дрелка

LE 9-10 125
Универсален 900 W ъглошлайф, 125мм

Без ефект на запаметяване•	
Вградена LED лампа•	
20 настройки на силата •	 и 
позиция пробиване
Бързодействащ патронник и спирачка•	
Сменяема lithium-ion батерия 1,3 Ah•	
Бързо зарядно (60 мин време за зареждане)•	
Малка машина с много мощност•	
Ергономичен дизайн и дръжка с специално покритие за удобна работа•	
Идеална за пробиване на дърво, пластмаса и метал. Благодарение на ком- •	
пактния дизайн е перфектна за работа в тесни пространства

Стандартно оборудване: 
2 батерии, 1 зарядно, 1 LED фенер, битове, 1 пластмасов куфар

Разширена защита от прах на мотара и редукторната кутия•	
Лек и ергономичен дизайн•	
Блокаж на шпиндела•	
Странична дръжка•	
Регулируем предпазител без инструмент•	

Стандартно оборудване: 1 предпазител 125мм, 1 дръжка, 1 подложна шайба, 
1 гайка М14

Без ефект на запаметяване•	
Вградена LED лампа•	
Сменяема lithium-ion батерия 1,3 Ah•	
Малка машина с много мощност•	
Ергономичен дизайн и дръжка с специално покритие за удобна работа•	
Бързо зарядно (60 мин време за зареждане)•	
Ротационен стоп•	

Стандартно оборудване: 
2 батерии, 1 зарядно, комплект битове, 1 пластмасов куфар

Тахогенерат за постоянни обороти, контрол на оборотите, плавен старт, защи-•	
та от рестартиране, защита от претоварване и прегряване
Мощен и здрав мотор•	
Двойна защита от метален прах, намаля износването на мотора и увеличава •	
живота на машината
Регулируем предпазител без инструмент•	
Странична дръжка•	
Универсален ъглошлайф подходящ за стомана/метал•	
Автоматично изключване на мотора при блокиране на диска•	

Стандартно оборудване: 1 предпазител 125мм, 1 дъжка, 1 подложна шайба, 1 
гайка М14

Без ефект на запаметяване•	
Вградена LED лампа•	
Функция за ударно проби-•	
ване
Бързодействащ патронник •	
и спирачка
15 настройки на силата и режим дрелка•	
Сменяема lithium-ion батерия 2,6 Ah•	
Избор на посока на въртене и позиция блокаж на шпиндела•	
Индикатор за батерията•	
Бързо зарядно (60 мин време за зареждане)•	
Ергономичен дизайн и дръжка с специално покритие за удобна работа•	
Идеална за работа на строежа. Максимален въртящ момент: 25Nm/75nM•	
Две скорости за перфектни резултати при пробиване на дърво, дърве-•	
нипродукти, пластмаса и метал

Стандартно оборудване:2 батерии, 1 дързо зарядно, 1 пластмасов куфар

Високоефективен и надежден мотор с висока мощност•	
Регулируема дръжка намаляща вибрациите. Предната SoftVib дръжка може •	
да се застопори на степени до 180°.
За работа с лява или дясна ръка•	
Намалящ вибрациите елемент разделя задната дръжка от мотора•	
Защита от токови удари за плавен старт без риск от претоварване•	
Плосък и здрав алуминиев капак на редукторната кутия•	
Регулируем предпазител без инструмент•	
Блокаж на шпиндела•	
Машината може да се снабди и с ключа на мъртвеца.•	

Стандартно оборудване: 1 предпазител 230мм, 1 SoftVib дръжка, 1 ключ

AC 14,4
2-скоростна акумула-
торна дрелка 
14,4V

L 3410 VR
1400 W ъглошлайф с променливи обороти, 
125мм

Без ефект на запаметя-•	
ване
Вградена LED лампа•	
Бързодействащ па-•	
тронник и спирачка
15 настройки на силата и режим •	
дрелка
Сменяема lithium-ion батерия 2,6 Ah•	
Избор на посока на въртене и позиция блокаж на шпиндела•	
Индикатор за батерията•	
Бързо зарядно (60 мин време за зареждане)•	
Ергономичен дизайн и дръжка с специално покритие за удобна работа•	
Идеална за работа на строежа. Максимален въртящ момент: 25Nm/75nM•	
Две скорости за перфектни резултати при пробиване на дърво, дървени •	
продукти, пластмаса и метал

Стандартно оборудване: 
2 батерии, 1 дързо зарядно, 1 пластмасов куфар

Регулируеми обороти, тахогенератор за позстоянни обороти, плавен старт, •	
защита от рестартиране, защита от претоварване и прегряване
Високоефективен и надежден мотор с висока мощност•	
Лек, ергономичен дизайн прилягащ удобно в ръката•	
Универсална машина с регулируеми обороти за шлайфане, рязане и много •	
други
SoftVib дръжка намаляща жибрациите и вграден ключ•	
Патентован (DE10115635C1) предпазител •	

Блокаж на шпиндела•	

Стандартно оборудване: 1 предпазител 125мм, 1 SoftVib дръжка, 1 FixTec 
гайка М14

ACH 14,4
2-скоростна акумула-
торна ударна 
дрелка 14,4V

L 3206 CD
“RedBear” 2500 W ъглошлайф, 230мм
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH , Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Germany, Phone +49 (0) 7144 828-0, Fax +49 (0) 7144 25899, www.flex-tools.com

За повече информация относно 
машините 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.


