
POLISHFLEX
Професионалистът в боядисаните повърхности. 
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POLISHFLEX PE 14-2 150

Изтънената глава  намалява разтоянието от де-
тайла до минимум, позволявайки безопасна работа 
при всяка позиция. SoftGrip покритието е ергоно-
мично оформено за прецизно управление. По желание 
може да се закрепи и странична ръкохватка (вклю-
чена в стандартното оборудване).

Мощен 1400 W мотор с високо ефективно 
охлаждане. Оптимизираната система за 
охлаждане осигурява най-доброто охлаж-
дане на мотора и предавката.

Новият полир определя стандарта.

Новия POLISHFLEX PE 14-2 150 е разработен от 
професионалисти за професионалисти.
Новия POLISHFLEX е перфектно адаптиран към изискванията на потребителя. Тихият мотор, оптималните обороти на       
работа от 380 до 2100 об/мин и високата мощност за идеални за обработване на всякакви повърхности. Егономичния     
дизайн и ниското тегло правят POLISHFLEX удобен за подготовка и на тръднодостъпните места. Максималния диаметър на 
подложката от 200мм позволяват бърза обработка на повърхностите.

POLISHFLEX е иновативна комбинация между орби-
талнa и ъглова предавка. Новата предавка съчетава 
голяма мощност с малки размери. Благодарение на 
оптимизацията на шума POLISHFLEX е много тих 
дори и по време на работа.

*патент на FLEX

Плавен старт от 380 до 600 об/мин и 
бутон за продължителна работа.

Бутонът за блокаж на шпиндела е 
позициониран така, че да елиминира 
възможността от нежелано нитис-
кане и да не пречи на захвата.

Електронен микропроцесор със безсте-
пенна регулация на оборотите от 380 
до 2100 об/мин.
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Бързият и нежният.
Качество от най-високо ниво.

Новият POLISHFLEX РЕ 14-2 150 има отлична   
репутация.
Какво общо имат супер спортния автомобил RUF CTR3 и новия POLISHFLEX? И двата са разработени да постигнат най-до-
бри показатели в предавките, мотора и издръжливостта, но с разликата че единия трябва да се докаже като много бърз 
на асвалта, а другия като много нежен по повърхността. Освен всички тези подобрения от вътре новия POLISHFLEX има и 
ергономичен дизайн позволяващ лесното управление и в най-трудните места.

POLISHFLEX работи много тихо. Оптимизираното ниво на шум прави POLISHFLEX 
много тих дори и при натоварена работа.

РЕ 14-2 150се управлява лесно и  
прецизно благодарение на плоския   
си дизайн и оптимизирано тегло.

Максималния диаметър на подложката 
от 200мм прави полиране на всякакви 
повърхности бързо и лесно.

С използване на микрофибърните кърпи на FLEX, всякъкви остатъци се отстраня-
ват лесно и бързо. Съвет: Премахвайте всички остатъци от полиращи препарати 
след всяка употреба.
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L 602 VRPE 14-2 150

Полирите на FLEX
Коя машина покрива изискванията ми най-добре?

Нежните комплекти

FLEX е специалистът в полирането

Метал/Неръждаем метал Камък Боядисани повърхности

За боядисани повърхности, FLEX има идеално решение за всеки проблем.

Нежния професионалист
Новия POLISHFLEX PE 14-2 150 принадлежи към глупата на “нежните професионалисти”. Високата мощмост при ниски 
обороти отличава машината от всички други. Мощността се усеща още при старта на машината при 380 - 400 об/мин. 
Дори и трудните повърхностти се полират с лекота. Ниското ниво на шум, което професионалистите оцениха през годи-
ните с легендарния ни L 602 VR със сигурност ще продължи да впечатлява и при новия РЕ 14-2 150. 

Многобоиците
Големият диапазон на оборотите от 1100/1200 до 3700 об/мин е това което различава малките и удобни многобоици на 
FLEX. Тук имаме избор между класическия L 1503 VR и ергономичния L 3403 VRG с безстепененно сменяне на оборотите 
и плавен старт.

Ротационно-орбиталния полир
С комбинираното си ротационно и орбитално движение XC 3401 VRG имитира движението на човешката ръка. Повърх-
ността остава студена и придава перфектен финиш. Боядисаните повърхности са не само полирани, но и запечатани и 
предпазени. Повърхностите могат да се обработват без страх от холограми. XC 3401 VRG е особено добър за премах-
ване на следи от полиране и холограми.

Специалистът
Полирът L 1202 е предназначен главно за обработка на дърво и неръждаеми метали. Машината използва големи поли-
ращи парцали, кечета и четки.

Полир с променливи обороти и две възможности за 
захват

Високо ефективен и надежден мотор за повече мощност•	
VR електронен контол: тахогенератор за константна скоко-•	
рост, плавен старт и безстепенно регулиране на оборотите, 
защита от претоварване, следене на температурата и избор на 
обороти с оптимизирани ниски обороти
Интегриран въздушен дефлектор: предпазва от директен •	
въздушен поток
Оптимално управление благодарение на разпределението на •	
теглото и 3-те вариянта на захват
Перфектно охлаждане за силно натоварена работа.•	
Гумена подложка предпазва машината и обработвания детайл •	
по време на смяна на подложките
Мощна машина в компактен и лек дизайн•	
Блокаж на шпиндела•	

Компактен полир с променливи обороти и висока   
мощност

VR електронен контрол: безстепенна смяна на оборотите, тахогене-•	
ратор - постоянна скорост при натоварване, защита от претоварва-
не, следене на температурата и защита от рестартиране.
Мощен 1400 W мотор с високо ефективнен вентилатор за оптимално •	
охлаждане
Бутон с плавен старт, за прецизно контролиране на оборотите и •	
бутон за продължителна работа
Оптимизиран въздушен поток за максимално охлаждане на мотора •	
и предавките, отведен далеч от работника
Иновативна комбинация от планетарна и ъглова предавка намаляща •	
шума до минимум
Плосък дизайн на главата намалящ разтоянието до обработваната •	
повърхност, позволяващ безопасна работа при всяка позиция.
SoftGrip покритие на главата осигуряващо прецизен контрол, удоб-•	
ство и сигурност при работа.
Блокаж на шпиндела позициониран да елиминира възможността от •	
неволно натискане без да пречи на захвата.
Гумирано покритие предпазващо машината и обработваната по-•	
върхност
4 метров PUR H05-BQF кабел: водоустойчив, гъвкав и вискоустойчив •	
на срязване и протриване

SPECIFICATIONS
Max. back-up pad diameter 220 mm

Max. polishing pad diameter 160 mm

Speed without load 400-2400 rpm

Power input 1500 watt

Power output 1000 watt

Tool fixture M 14

Weight 3.3 kg

Type Order No.
L 602 VR / 230 V 329.800

L 602 VR set version / 230 V 329.819

Standard equipment  
L 602 VR:
1 grip cover
1 side handle
1 bail handle

Standard equipment  
L 602 VR set version:
1 grip cover
1 side handle
1 bail handle
1 velcro backing pad 150 Ø
1 velcro sponge 200 Ø x 30
1 microfibre polishing cloth
1 special abrasive polish 250 ml
1 profi high gloss polish 250 ml

SPECIFICATIONS
Max. back-up pad diameter 150 mm

Max. polishing pad diameter 200 mm

Speed without load 380-2100 rpm

Power input 1400 watt

Power output 880 watt

Tool fixture M 14

Dimensions (L x H) 402 x 117 mm

Weight 2.2 kg

Type Order No.
PE 14-2 150 / 230 V 373.680

PE 14-2 150 set version / 230 V 376.175

Standard equipment
PE 14-2 150
1 handle

Standard equipment
PE 14-2 150 set version:
1 handle
1 velcro backing pad cushioned  
Ø 150 mm
1 polishing sponge, blue Ø 160 mm
1 polishing sponge, black Ø 160 mm
1 polishing lambswool premium Ø 
160 mm
SpecialPolish 250 ml
NanoPolish & Wax 250 ml
1 microfibre polishing cloth premium
Plastic carrying case

The gentle  
power packs The Allrounder The Rotary-orbital 

Polisher The Specialist

Power input (watt) 1400 1500 1400 1200 900 1600

Max. back-up pad diameter (mm) 200 220 160 160 160 250

Speed without load (rpm) 380-2100 400-2400 1100-3700 1200-3700 160-480 1750

Weight (kg) 2,2 3,3 2,2 1,9 2,6 5,1

Available as set version yes yes yes no yes no

Drive rotary rotary rotary rotary rotary orbital rotary
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L 3403 VRG L 1503 VR L 1202XC 3401 VRG

Многобоиците XC 3401 VRG L 1202 

Полир с безстепенно регулиране на оборотите
VR микропроцесор: тахогенератор за следене на оборотите, •	
плавен старт, безстепенна смяна на оборотите, защита от 
рестартиране, защита от претоварване, защита от прегряване
Увеличен диапазон на оборотите•	
Мощен мотор издържащ на натоварване•	
Ергономичен дизайн•	
Тънка дръжка и ергономична ръкохватка за оптимално упра-•	
вление и удобна работа
За перфектен дълбок блясък почистете повърхността с микро-•	
фибърната кърпа на FLEX
Блокаж на шпиндела•	

Полирът с широк диапазаон на обороти
VR електронен контрол: тахогенератор за постоянни обороти, •	
плавен старт, защита от претоварване
Увеличен диапазон на оборотите•	
Мощен мотор издържащ на голямо натоварване•	
On/Off бутон•	
Блокаж на шпиндела•	

Мощният 1600 W бавнооборотен полир
Мощен мотор издържащ на екстремни натоварвания•	
Ниски обороти и висока мощност•	
Метален композитен корпус за оптимално охлаждане•	
За продължителна употреба с големи полиращи глави, подхо-•	
дящ за дърво и неръждаеми метали
On/Off бутон•	
Блокаж на шпиндела•	

Ротационно - орбиталния полир
VR микропроцесор: тахогенератор за следене на оборотите, •	
плавен старт, безстепенна смяна на оборотите, защита от 
рестартиране, защита от претоварване, защита от прегряване
8мм орбита за висока ефективност•	
Постоянно директно задвижване за еднакво полирана по-•	
върхност
Специална омекотена подложка за полиране•	
Сваляема ергономична дръжка и предпазител за оптимално •	
управление
Малкото генерирана топлина при работа прави полира идеа-•	
лен за чувствителни на топлина бой
Противотежест за по гладка и лесна работа•	
Нисък профил и ниско тегло•	
Блокаж на шпиндела•	

SPECIFICATIONS
Max. back-up pad diameter 250 mm

Max. polishing pad diameter 175 mm

Speed without load 1750 rpm

Power input 1600 watt

Power output 1100 watt

Tool fixture M 14

Weight 5.1 kg 

Type Order No.
L 1202 / 230 V 278.688

Standard equipment:
1 side handle
1 hand guard
1 grip holder

SPECIFICATIONS
Max. back-up pad diameter 160 mm

velcro pad-Ø 140 mm

Speed without load 160-480 rpm

Hub 8 mm

Leerlaufhubzahl 3200-9600 rpm

Power input 900 watt

Power output 590 watt

Weight 2.6 kg

Type Order No.
XC 3401 VRG / 230 V 322.008

XC 3401 VRG set version / 230 V 334.081

Standard equipment  
XC 3401 VRG:
1 grip cover
1 SoftVib handle
1 bail handle
1 special velcro pad, 140 Ø

Standard equipment 
XC 3401 VRG set version:
1 grip cover
1 SoftVib handle
1 bail handle
1 special velcro pad, 140 Ø
1 velcro sponge white, 160 Ø x 30
1 microfibre polishing cloth
1 set bag
1 special abrasive polish 250 ml
1 profi high gloss polish 250 ml

SPECIFICATIONS
Max. back-up pad diameter 160 mm

Speed without load 1200-3700 rpm

Power input 1200 watt

Power output 700 watt

Weight 1.9 kg

Type Order No.
L 1503 VR / 230 V 250.280

Standard equipment:
1 side handle
1 grip cover

SPECIFICATIONS
Max. back-up pad diameter 160 mm

Max. polishing pad diameter 125 mm

Speed without load 1100-3700 rpm

Power input 1400 watt

Power output 880 watt

Tool fixture M 14

Weight 2.2 kg

Type Order No.
L 3403 VRG / 230 V 299.278

L 3403 VRG set version / 230 V 313.807

Standard equipment  
L 3403 VRG:
1 bail handle
1 side handle

Standard equipment 
L 3403 VRG set version:
1 bail handle
1 side handle
1 velcro pad 125 Ø
1 velcro sponge blue, 160 Ø x 30
1 velcro sponge white, 160 Ø x 30
1 microfibre polishing cloth
1 special abrasive polish 250 ml
1 profi high gloss polish 250 ml
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140 Ø x 30 * PS-B 140 1 376.388 ■ ■ ■ ■ - -

160 Ø x 30 PS-B 160 1 376.396 ■ ■ ■ ■ ■ ■

200 Ø x 30 PS-B 200 1 376.418 ■ ■ - - - ■

140 Ø x 30 * PS-W 140 1 376.426 ■ ■ ■ ■ - -

160 Ø x 30 PS-W 160 1 376.434 ■ ■ ■ ■ ■ ■

200 Ø x 30 PS-W 200 1 376.442 ■ ■ - - - ■

140 Ø x 30 * PS-BL 140 1 376.450 ■ ■ ■ ■ - -

160 Ø x 30 PS-BL 160 1 376.469 ■ ■ ■ ■ ■ ■

200 Ø x 30 PS-BL 200 1 376.477 ■ ■ - - - ■

140 Ø x 30 * PSW-BL 140 1 376.485 ■ ■ ■ ■ - -

160 Ø x 30 PSW-BL 160 1 376.493 ■ ■ ■ ■ ■ ■

200 Ø x 30 PSW-BL 200 1 376.507 ■ ■ - - - ■

115 Ø 1 208.817 ■ - ■ ■ - -

125 Ø 1 231.983 ■ ■ ■ ■ - -
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250 ml P 05/03 1 376.574 ■ ■ ■ ■ ■ ■

250 ml P 02/06 1 376.566 ■ ■ ■ ■ ■ ■

400 x 400 1 317.098 ■ ■ ■ ■ ■ ■

400 x 400 1 376.531 ■ ■ ■ ■ ■ ■

10

140 Ø 1 342.637 - - - - ■ -

115 Ø 1 240.311 ■ - ■ ■ - -

125 Ø 1 350.737 ■ ■ ■ ■ - -

150 Ø 1 350.745 ■ ■ ■ ■ - ■

Професионални полири от FLEX
Аксесоари

Полираща гъба, синя
Среднотвърда гъба с едра структура и висока 
издръжливост на късане. Велурена подложка 
на гърба за здрав захват и лесно центриране. 
За реставриране на стари бои и бои без бля-
сък в комбинация с Специалната полир паста.

Да се използва само с велкро подложка макс. 
диа. 125мм

Полираща гъба, бяла
Среднотвърда гъба с финна структура и 
висока устоичивост на късане. Велурена 
подложка за сигурнен захват и лесно 
центриране. За премахване на малки следи 
от износване в комбинация с Специалната 
полир паста

Да се използва само с велкро подложка 
макс. диа. 125мм

Полираща гъба, черна
Много мека и фина гъба. Велурена подложка 
за сигурно закрепване и лесно центриране. 
Идеална за премахване на холограми с 
Специалната полир паста и запечатване на 
боята в комбинация с Нанопилир и вакса

Да се използва само с велкро подложка 
макс. диа. 125мм

Релефна полираща гъба, черна
Много мека и финна гъба. За премахване 
на холограми и микро драскотини. Специ-
алния дизайн увеличава живота на гъбата. 
Велурена подложка за сигурно захващане и 
лесно центриране. Идеална за премахване 
на холограми с Специалната полир паста 
и за запечатване на боята в комбинация с 
Нанопилир и вакса

Да се използва само с велкро подложка 
макс. диа. 125мм

Велкро подложка М 14
Еластична подложка с велкро покритие

Специална полир паста
Несиликонова фина полираща паста за 
отнемане на материал и среден блясък. За 
премахване на прах в боята, леки драскоти-
ни. Заедно с подходяща гъба е идеална за 
реставриране на стари бой

Нанополир и вакса
Несиликонова паста за високо ниво на 
блясък с нано частици и бразилски восък. 
За полиране на нови и леко издраскани бой. 
Придава перфектен финиш на бои пред-
варително третирани с фини полир пасти. 
Висок ниво на блясък и защита в едно.

Класическа микрофибърна кърпа

Премиум микрофибърна кърпа

Безшевна кърпа за многократна употреба. 
За нежно премахване на остатъци от пасти и 
други. За перфектна повърхност и брилян-
тен дълбок блясък.

Благодарение на много финния косъм, 
всякакви остатъци се премахват нежно и 
сигурно. Може да се използва многократно 
след изпиране (без омекотител).

Велкро подложка с зъбно колело
Специално велкро покритие за полиращи 
гъби до 160мм. Специална подложка за 
употреба само с XC 3401 VRG.

Велкро подложка, мека
За по-добро разпределяне на усилието 
при шлайфане, полиране или запечатване 
на бои.

Dimensions 
in mm

Type QP Order 
No.

Dimensions 
in mm

Type QP Order 
No.

The gentle power packs

The Allrounder

The Rotary-orbital Polisher

The Specialist

The gentle power packs

The Allrounder

The Rotary-orbital Polisher

The Specialist
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150 Ø x 40 1 250.159 - - - - - ■

250 Ø x 25 2 123.765 - - - - - ■

150 Ø x 40 1 250.158 - - - - - ■

250 Ø x 25 2 123.773 - - - - - ■

60 1 123.803 - - - - - ■

1 333.573 ■ - ■ ■ ■ -

1 316.857 ■ - ■ ■ ■ -

1 377.198 ■ - ■ ■ ■ -

1 377.201 ■ - ■ ■ ■ -

1 377.228 ■ - ■ ■ ■ -
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175 Ø 1 123.862 ■ ■ - - - ■

180 Ø 1 123.870 ■ ■ - - - ■

125 Ø 1 122.726 ■ ■ ■ ■ - ■

175 Ø 1 122.734 ■ ■ - - - ■

125 Ø 1 122.742 ■ ■ ■ ■ - ■

175 Ø 1 122.750 ■ ■ - - - ■

140 Ø * TW-P 140 1 376.515 ■ ■ ■ ■ - -

160 Ø TW-P 160 1 376.523 ■ ■ ■ ■ ■ ■

150 Ø TW-C 150 1 342.521 ■ ■ ■ ■ ■ ■

200 Ø TW-C 200 1 350.265 ■ ■ - - - ■

Професионални полири от FLEX
Аксесоари

The gentle power packs

The Allrounder

The Rotary-orbital Polisher

The Specialist

The gentle power packs

The Allrounder

The Rotary-orbital Polisher

The Specialist Dimensions  
in mm

QP Order 
No.

Dimensions  
in mm

Type QP Order 
No.

Груб парцал за полиране
За вертикална употреба. За предполиране, 
полиране и преполиране в комбинация с 
подходящи пасти.

Средно мек парцал за полиране
За високо ниво на блясък. За вертикална 
работа при предполиране, полиране и репо-
лиране в комбинация с подходящи пасти.

Шпиндел за парцалена шайба, М 14

Чанта за аксесоари
Практична чанта с много място за машината 
и нейните аксесоари

SoftVib дръжка

Куфар

Мека подложка за куфар - капак

Мека подложка за куфар - долна

SoftVib дръжка намаляща значително вибра-
циите към ръката на оператора

Куфат за PolishFLEX, L 3403 VRG, L 1503 VR, 
XC 3401 VRG.

Гъвкава подложка
Подложка със заоблени ръбове за полира-
щи кечета. Осигурява еднакъв натиск при 
полиране. Резба М 14

Полиращо кече
Със корда за стягане към подложката. 
Направено от високо качествена вълна за 
ефикасно полиране.

Филцово кече
Филцово кече с подложка М 14 за премах-
ване на драскотини от стъкло, неръждаеми 
метали, акрилни повърхности и полиране 
на неръждаеми метали при употреба с 
подходящи пасти.

Резервно филцово кече

Премиум полиращо кече
Полиращо кече състоящо се от 90% вълна 
и 10% полиестер. Тази комбинация дава 
по-добър обем и живот. 30% по-бързо 
отстряняване на драскотини. Идеална за 
UV бои и последно поколение издръжливи 
на драскотини бои. Специалния дизайн с 
допълнителен слой от оранжава гъба дава 
на кечето лека мекота и стегнатост позво-
ляващи перфектен контакт с повърхността 
дори и в проблемните места.

Да се използва само с велкро подложка 
макс. диа. 125мм

Класическо полиращи кече
Полиращо кече състоящо се от 90% вълна 
и 10% полиестер. Тази комбинация дава до-
бър обем и дълъг живот. За високо ниво на 
полиране в комбинация с подходящи пасти.
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Полираща система на FLEX
За перфектна боя

Без значение дали става въпрос за полиране, запечатване, премахване на 
драскотини или холограми ние не само имаме иделаните машини, но можем 
и да помогнем с отговори на всички въпроси свързани с боядисаните повърх-
ности.

Боята на автомобила е под постоянно влияние на времето и мръсотията от 
една страна и механичните ефекти от друга. Последиците водят до състаря-
ване и драскотини. Повредите са най-видими при тъмните бои и под слънче-
вите лъчи. Също толкова досадни са и холограмните ефекти. 

Преди каквато и да е обработка с пасти и вакси повърхността трябва да се 
подготви с подходящи шкурки. След всяка операция препоръчваме почист-
ване на детайла с микрофибърна кърпа. Добре е да се знаят и разликите 
между полиращите гъби и кечета. Разпространено е разбирането, че меките 
и пухкави кечета са идеални за финално полиране, а на практика те са доста 
агресивни. Поради тази причина кечетата генерират по-малко топлина и изис-
кват по-малко време за полиране.

Съвети и трикове:

1. Преди започване на работа, маски-
райте всички гумени части, уплътнения и 
небоядисани участъци. Това ще ви спести 
време в почистването.

2. Използвайте подходяща комбинация 
от машина и подложка.

3. Тествайте пастата предварително на 
малък невидим участък.

4. Започнете с най-нискоте обороти и 
вдигайте до максимум 2300 об/мин.

5. Проверявайте температурата на 
повърхността, трябва да е топла, но не 
гореща. Твърде мнго натиск или високи 
обороти могат да доведат до повреди по 
повърхността.

6. Оставете теглото на машината да 
свърши работата.

7. Всякакви замръсявания по кечетата и 
гъбите могат да доведат до сериозни на-
ранявания на повърхността.

8. Винаги използвайте едно и също кече/
гъба за определена паста.

9. Навлажняването на гъбата или кечето 
предо работа предотвратява изсъхва-
нето на пастата или ваксата по време на 
работа.

10. Полирането на сухо може да повреди 
повърхността, затова периодично мо-
крете повърхността.

11. За равен финиш трябва да поддър-
жате машината винаги в движение.

12. След финалното полиране премах-
нете всички остатъци с чиста микрофи-
бърна кърпа.

13. Почистването на кечетата и микрофи-
бърните кърпи след работа ще увеличи 
живота им.
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За премахване на дълбоки драскотини, ние пре-
поръчваме полиращите кечета в комбинация с 
Специалната полир паста на FLEX.

Драскотини могат да бъдат премахвани с си-
нята гъба и Специалната полир паста на FLEX

Холограмния ефект се премахва най-лесно с 
релефната гъба и Специалната полир паста 
на FLEX.

XC 3401 VRG и Нанополира на FLEX са идеални за 
запечатване и поддържане на боята.

Полиращи 
кечета

Полираща гъба, 
синя

Полираща 
гъба, черна

Полираща гъба, бяла

Нанополир и вакса

Специална полир 
паста

Ефект портокал

Прашинки в боята

Дълбоки драскотини

Драскотини

Леки следи от износване

Холограмен ефект

Високо ниво на блясък/
Поддръжка

Препоръчително приложение



1716

Професионални съвети от FLEX
Ротационен или орбитален?

Ротационни: пазещи и агресивни

Полирането е до голяма степен въпрос на усет и прецизност. 
С употребата на ротационна машина като професионалист 
вие ще си създадете стратегия за всяка ситуация. Трябва да 
се знае, че ротационното движение е доста по агресивно от 
орбиталното.

Ротационно-орбитално: ефективно и ефикасно

Полирите с ротационно-орбитално движение и перма-
нентно задвижване осигуряват ефективна и ефикасна ра-
бота. Благодарение на специфичното движение и голямата 
орбита боядисаните повърхностти биват перфектно запеча-
тани и полирани без никакви следи от холограми. Машината 
може също да заличи лесно всеки холограмен ефект или 
предишен дефект в полирането особено при тъмните бои.

Както на много дръги въпроси в живота и на този въпрос няма конкретен отговор. Както избора на паста така и избора на 
машина до голяма степен зависи от работата която ни очаква. Ротационните машини са факт в професионалния сектор. Ор-
биталните машини навлиат също в професионалния сектор като машини за финална работа. В полу-професионалния сектор 
предпочитанията са към ротационно-орбитални машини. 

Например L 3403 VRG XC 3401 VRG

Професионални съвети от FLEX
Полиране и още

Полирането не е полиране. В ежедневието термина е синоним на лъскане на дадена повърхност до блясък. Професионали-
стите го дефинират като процес съдържащ следните 3 стъпки:

Професионални съвети за полиране
Никога не изпорзвайте полиращи агенти на слънце, при високи температури или при •	
висока влажност на въздуха.
Измийте цялостно повърхността и изсушете преди работа.•	
Не използвайте замръсени гъби и кечета.•	
Избягвайте всякакви преходи които могат да доведат до неравен финиш или удари.•	
Сменяйте и чистете редовно полиращите гъби.•	
Не прекалявайте с пастата, това прави почистването по трудно и влияе на качеството.•	

Запечатване: Перманентно запечатване на повърхността

Поддръжка на боята: Вакса за поддръжка на боята

Полиране: Механична операция за постигане на гладка повърхност с висок блясък.

Професионални съвети за запечатване
Първо почистете интензивно.•	
Почистете повърхността от захабена боя и всякакви частици.•	
Внимание - неправилната работа води до запечатване на боята и мръсотията в нея.•	

Професионални съвети за поддръжка на боята
Почистете старателно преди работа•	
Полагаите ваксата равномерно и не прекалявайте•	
Бъдете сигурни че повърхността е абсолютно суха•	
Избягвайте слънчевата светлина, високата температура, високата влажност и минусовите •	
температури

Иделно за:
Прашинки в боята•	
Ефект портокал•	
Стечена боя•	
Пръски•	
Износени бои•	
Обичайните драскотини•	
Почистване на боята•	

Иделно за:
Изосени и остарели бои•	
Леки драскотини•	
Леки следи от износване•	
Премахване на холограм-•	
ния ефект
Удари•	
Черти от косми•	
Полиране до блясък•	
Запечатване•	

Професионалистит 
използват ротационни 
полири за тези видове по-
вреди.
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Покриваме всичко.

Програмата на FLEX за ре-
монт, подобрение и модер-
низация.

Без значение дали е въпрос 
за къртене или пробиване 
- прецизността, надеж-
ността и управлението на 
нашите машини не спира 
да впечатлява. Разбира се 
това важи в пълна сила и за 
широката гама от аксесоари 
и консумативи които пред-
лагаме. Във FLEX всички са 
професионалисти в тяхната 
област.

Специалист във 
всичко.

Програмата на FLEX за об-
работка на камък.

Камъкът си има свой собст-
вени правила, тънкости 
и слабости. Това е добре 
познато на всички които 
работят с камък. Поради 
тази причина всички те 
използват машини и аксесо-
ари на FLEX за обработката 
на технически и естествен 
камък. Това се потвърждава 
от издръжливостта, надеж-
ността, ергономичността 
и лесната поддръжка на 
машините на FLEX.

Най-добрите в 
всички дисциплини.

Програмата на FLEX за про-
фесионална обработка на 
метал.

FLEX вероятно има най-
широк кръг от професио-
налисти в обработката на 
метали. От универсалните 
продукти като прави и ъг-
лошлайфи през лентовите 
и циркулярни отрезни ма-
шини до специалистите в 
линейната обработка и об-
работката на тръби. Профе-
сионалистите винаги могат 
да разчитат на FLEX.

FLEX. Повече от лесно полиране.



www.tblok.com

За повече информация относно 
 POLISHFLEX се обърнете към нашите тър-
говски представители или   
www.tblok.com!

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.

С приятелската помощ на:     
RUF Automobile GmbH, Pfaffenhausen 
www.ruf-automobile.de

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

FLEX. Оригиналът.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Germany. Phone +49 (0) 7144 828-0, Fax +49 (0) 7144 258-99, www.flex-tools.com

Ваш специализиран представител


