Смукателна сила
Индустриалните прахосмукачки на FLEX

Индустриалните прахосмукачки на FLEX
За вашето добро здраве!

Системата на индустриалните прахосмукачки на FLEX ви предпазва от праха
и дори вредните за здравето субстанции. Това ви дава повече сугурност при
сухата и при мократа работа. Преди филтъра да се задръсти бива автоматично
почистен без това да прекъсва работния процес.

VC 35 L MC

VCE 35 L AC

VCE 45 L AC

VCE 45 M AC

Смукателната сила остава постоянна без да се налага прекъсване за почистване
на филтъра!

369.799

369.780

369.802

369.810

Прахов клас

L

L

L

M

Мощност [W]

1380

1380
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1380

Маскимален дебит [l/min]

3660

3660

3660

3660

Максимален вакуум [Pa]

23000

23000

23000

23000

Капацитет на контеинета [l]

34

34

43

43

Тегло [kg]
Антистатично оборудване

9,50
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13,50

13,50
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Автоматичен старт с 15сек работа след спиране

•

•

•

•

Контакт за инструменти до 2200 W

•

•

•

•

4 метров маркуч Ø32мм

•

антистатичен

антистатичен

антистатичен

12-те предимства на индустриалните прахосмукачки на FLEX.
1. Интегриран плосък филтър
Изключително тънък и със специален
дизайн, който не намаля обема на
контейнера. Контейнера може да се използва на 100%, а филтърът остава сух
дори и при мокра работа.
2. Почистване на филтъра
Може да се активира ръчно по всяко
време или автоматично.
3. Подсилени хартиени торби
Подсилени срещу скъсване, сигурни
дори и при заострени предмети.
4. Държачи
Лесно съхранение на маркуча и
аксесоарите.

инструмента и 15 сек работа след спирането му.

Кат. номер

8. Корпус
Удароустоичив и с възможност за рециклиране, корпуса е здрав, лесен за
почистване и устоичив на корозия.
9. Лесно придвижване
Две големи колела и две завиващи
колела с спирачки.
10. Свукоизолиращ капак
Двигателя е капсулаван с което шума е
драстично намален.

Почистване на филтъра
Контрол на всмукването

11. Прахов клас L
- прах с МАК коефициент > 1мг/м3

5. Байонетна връзка
Връзката на маркуча се върти без риск
от осукване или разхлабване по време
на работа.

Прахов клас М
- прах с МАК коефициент >0,1 мг/м3
- Минерален прах 1)
- Дървен прах

6. Отделна вентилация за мотора
Отделен поток от въздух охлажда мотора, предпазвайки мотора и увеличавайки производителността.

Mинералем прах се образува при шлайфане,
разане и пробиване на строителни материали.
Поради тази причина клас М машини се препоръчват при работа с бетон, камък, замазки,
гипс и зидария. Пясъкът и особено кварца в
тези натериали ги класифицира като клас М.
1)

•
–

включено
допълнително

Филтър с почистваша система.

7. Контакт за електроинструменти
За включване на инстурменти. Автоматичен старт на прахосмукачката с
Филтър

Фин прах

Едър прах
Иновативната филтър система с плосък филтър на капака позволява използването на пълния обем на контейнера. Филтъра се почиства
автоматично на всеки 15 секунди, без загуба на всмукателна сила по време на почистването. Спирането за почистване на филтъра вече е
история.
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Индустриалните прахосмукачки на FLEX
Прахосмукачките на FLEX - шампионите в класа.

Прахосмукачките на FLEX са оборудвани с високо производителни турбини. Високата всмукателна сила и вакумът осугуряват
перфектно почистване. Прахосмукачките VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, S 47 и S 47 M са оборудвани и с автоматична
система за почистване. Насочени въздушни струи почистват филтъра от събралия се прах. Това гарантира оптимална работа
без прекъсвания. Системата за почистване на филтъра маже да се включва и изключва.
Дългия сервизен живот на филтъра е гарантиран от почистването на порите на филтъра. Дизайна на филтъра е такъв, че да не
намаля капазитета на контейнера. Антистатичния комплект (при VCE 35 L AC, VCE 45 L AC и VCE 45 M AC) предпазва пт натрупване на статично напрежение по машината и маркуча.
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Прахосмукачката и използвания
инструмент се включват и изключват едновременно, благодарение на автоматичния ключ.

Благодарение на големите колела всички прахосмукачки се
придвижват и управляват лесно
по неравни повърхности.

Лесното и бързо отваряне на
контейнера прави изхвърлянето
на събраните отпадъци много
бързо.

За по лесен транспорт маркуча
лесно се навива по специалните
за целта дръжки.

Регулация на силата на всмукване.

Две завиващи колела за по лесно
управление.

Ергономичната дръжка прави
прахосмукачката лесна за придвижване.

Практично съхранение на приставките на гърба.

Клас М прахосмукачки: подходящи за прах с > 0,1 мг/м³ МАК-а.
Сензори следят количеството на
всмукан въздух и алармират за
спадове под минимално зададеното количество.

Всички клас М прахосмукачки са
снабдени с специални капачки, запечатващи контейнера по време
на преместване.

Удобно изпразване на контейнера при работа с филтър или
торба. Препоръка: Изключвайте
системата за почистване на
филтъра, когато работите с
филтърни торби.

Лесно и сигурно съхранение на инструменти върху прахосмукачката. За поставяне на Жираф®
специална стойка се предлага
като аксесоар.

5

Индустриалните прахосмукачки на FLEX
Новата генерация

Ново

VC 35 L MC

Ново

VCE 45 L AC

Ново

VCE 45 M AC

Прахосмукачка с ръчно почистване на филтъра, 35L,
Клас L

Прахосмукачка с автоматично почистване на
филтъра, 35L, Клас L

Прахосмукачка с автоматично почистване на
филтъра, 45L, Клас L

Прахосмукачка с автоматично почистване на
филтъра, 45L, Клас L

• Високопроизводителна турбина осугоряваща добро всмукване
и вакуум. Резултата е перфектна работа
• Патентована система за вибрация на филтъра, активираща се
от бутон на маркуча
• Филтър с плосък дизайн за оптималнен капацитет на контейнера
• Подходяща за суха и мокра работа
• Контакт за включване на инструменти с автоматичен старт и 15
сек работа след изключване
• Възможност за съхранение на инструменти и аксесоари върху
капака и място за съхранение на накрайниците
• Две големи колела и две завиващи колела
с спирачки
• Одобрена за Клас L, прах с МАК коефициент > 1мг/м³

• Високопроизводителна турбина осугоряваща добро всмукванеи вакуум. Резултата е перфектна работа
• Постоянно почистване на филтъра без закуба на всмукателна
мощност
• Филтър с плосък дизайн за оптималнен капацитет на контейнера
• Подходяща за суха и мокра работа
• Контакт за включване на инструменти с автоматичен старт и
15сек работа след изключване
• Антистатичното оборудване предпазва от образуване на
статично електричество
• Възможност за съхранение на инструменти и аксесоари върхукапака и място за съхранение на накрайниците
• Две големи колела и две завиващи колела
с спирачки.
Препоръка: при работа с филтърна торба изключете автоматичното почистване на филтъра
• Одобрена за Клас L, прах с МАК коефициент > 1мг/м³

• Високопроизводителна турбина осугоряваща добро всмукванеи вакуум. Резултата е перфектна работа
• Автоматичен ключ с 15 сек работа след изключване
• Постоянно почистване на филтъра без закуба на всмукателнамощност
• Филтър с плосък дизайн за оптималнен капацитет на контейнера
• Подходяща за суха и мокра работа
• Контакт за включване на инструменти с автоматичен старт и
15сек работа след изключване
• Антистатичното оборудване предпазва от образуване на
статично електричество
• Две големи колела и две завиващи колелас спирачки
• Възможност за съхранение на инструменти и аксесоари върхукапака и място за съхранение на накрайниците
• Препоръка: при работа с филтърна торба изключете автоматичното почистване на филтъра
• Одобрена за Клас L, прах с МАК коефициент > 1мг/м³

• Високопроизводителна турбина осугоряваща добро всмукване
и вакуум. Резултата е перфектна работа
• Автоматичен ключ с 15 сек работа след изключване
• Постоянно почистване на филтъра без закуба на всмукателна
мощност
• Филтър с плосък дизайн за оптималнен капацитет на
контейнера
• Подходяща за суха и мокра работа
• Контакт за включване на инструменти с автоматичен старт и
15сек работа след изключване
• Антистатичното оборудване предпазва от образуване на
статично електричество
• Сензор за въздушния поток, при спад под допустимото ниво се
включва звуков сигнал
• Две големи колела и две завиващи колелас спирачки
• Препоръка: при работа с филтърна торба изключете автоматичното почистване на филтъра
• Клас М прахосмукачка, прах с МАК коефициент >0,1 мг/м3.
Подходяща за минерален и дървен прах

Спецификации
Мощност
Максимален дебит

Спецификации
1380 watt
3660 l/min

Максимален вакуум

23000 Pa

Площ на филтъра

6150 qcm

Обем на контейнера
Контакт с макс. мощност
Размери (ДхШхВ)
Тегло

Модел
VC 35 L MC
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Ново

VCE 35 L AC

34 l
2200 watt
505 x 380 x 580 mm
9,5 kg

Кат. номер
369.799

Мощност
Стандартно оборудване:
4 метров маркуч Ø32мм с
Ø32/38мм адаптор, Ø25-32мм
универсален адаптор
за удължаване
1 филтърна торба
1 филтър клас L/M
1 рамо
2х0,5м метални тръби
1 подов накрайник за суха и
мокра работа
1 плосък накрайник

Максимален дебит

1380 watt
3660 l/min

Максимален вакуум

23000 Pa

Площ на филтъра

6150 qcm

Обем на контейнера
Контакт с макс. мощност
Размери (ДхШхВ)
Тегло

Модел
VCE 35 L AC
VCE 35 L AC с почистващ
комплект

34 l
2200 watt
520 x 380 x 580 mm
12,5 kg

Кат. номер
369.780
375.349

Стандартно оборудване:
Антистатичен маркуч
Ø32мм, 4м с конектори за
прахосмукачка
1 универсален адаптор Ø26-35мм
с конектори
1 филтър клас L/M
1 филтърна торба
1 ПП торба за боклук
Допълнително в комплекта:
1 Почистващ комплект
Съдържа рамо с щипка за
закачане на маркуча и всмукателната тръба (297.038), 2 метални
тръби 0,5м, хромирани (300.691),
тънък накраиник (259.627), подов
накрайник със сменяеми вложки
за сухо и мокро почистване
(300.659).

Спецификации
Мощност
Максимален дебит

1380 watt
3660 l/min

Максимален вакуум

23000 Pa

Площ на филтъра

6150 qcm

Обем на контейнера
Контакт с макс. мощност
Размери (ДхШхВ)
Тегло

Модел
VCE 45 L AC
VCE 45 L AC с почистващ
комплект

43 l
2200 watt
520 x 380 x 695 mm
13,5 kg

Кат. номер
369.802
375.357

Стандартно оборудване:
Антистатичен маркуч Ø32мм,
4м с конектори
за прахосмукачка
1 универсален адаптор Ø26-35мм
с конектори
1 филтър клас L/M
1 филтърна торба
1 ПП торба за боклук
Допълнително в комплекта:
1 Почистващ комплект
Съдържа рамо с щипка за
закачане на маркуча и всмукателната тръба (297.038), 2 метални
тръби 0,5м, хромирани (300.691),
тънък накраиник (259.627), подов
накрайник със сменяеми вложки
за сухо и мокро почистване
(300.659).

Стандартно оборудване:
Антистатичен маркуч Ø32мм,
4м с конектори за

Спецификации
Мощност
Максимален дебит

1380 watt
3660 l/min

Максимален вакуум

23000 Pa

Площ на филтъра

6150 qcm

Обем на контейнера
Контакт с макс. мощност
Размери (ДхШхВ)
Тегло

Модел
VCE 45 M AC
VCE 45 M AC с почистващ
комплект

43 l
2200 watt
520 x 380 x 695 mm
13,5 kg

Кат. номер
369.810
375.365

прахосмукачка
1 универсален адаптор Ø26-35мм
с конектори
1 филтър клас L/M
1 филтърна торба
1 ПП торба за боклук
Допълнително в комплекта:
1 Почистващ комплект
Съдържа рамо с щипка за
закачане на маркуча и всмукателната тръба (297.038), 2 метални
тръби 0,5м, хромирани (300.691),
тънък накраиник (259.627), подов
накрайник със сменяеми вложки
за сухо и мокро почистване
(300.659).
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Индустриални прохосмукачки от FLEX
Надеждни и мощни

S 36

S 47

S 47 M

Многофункционална прахосмукачка с система за
почистване на филтъра

Специална индустриална прахосмукачка с система
за автоматично почистване на филтъра

Клас М прахосмукачка с автоматична система за
почистване на филтъра

• Контакт с максимална мощност 2200 W
• Автоматичен ключ с 15 сек работа след изключване
• Патентована система за вибрация на филтъра, активираща се
отбутон на маркуча
• Подходяща за суха и мокра работа
• Маркуч с ниско съпротивление за оптимално изсмукване
• За прах, мръсотия, стърготини и течности
• Обобрена за клас L

• Атвоматична система за почистване на филтъра
• Постоянно почистване на филтъра без закуба на всмукателнамощност
• Оптимизацията на обема на контейнера позволява почистването на големи колилчества прах
• Иновативната почистваща система увеличава живота на машината и намаля разходите за поддръжка
• Безстепенно регулиране на силата на всмукване
• Подходяща за суха и мокра работа
• Маркуч с ниско съпротивление за оптимално изсмукване
• Контакт с максимална мощност 2200 W
• Автоматичен ключ с 15 сек работа след изключване
• Няма нужда от тори. S 47 и S 47 M са проектирани да робаотят
без торби, заради лесното задрустване на торбите при почистване на минерален прах. Торби за смет могат да се използват за
лесно и безпрашно изпразване на контейнера
• Обобрена за клас L

• Клас М прахосмукачка, максимална пропускливост на вредни
за здравето материали < 0,1%
• Атвоматична система за почистване на филтъра
• Сензор за въздушния поток, при спад под допустимото ниво се
включва звуков сигнал
• Дифузьор откланящ изходящия въздух далеч от прахта
• Контакт с максимална мощност 2200 W
• Оптимизацията на обема на контейнера позволява почистването на големи колилчества прах
• Иновативната почистваща система увеличава живота на машината и намаля разходите за поддръжка
• Подходяща за суха и мокра работа
• Автоматичен ключ с 15 сек работа след изключване
• Антистатични елементи
• Няма нужда от тори. S 47 и S 47 M са проектирани да робаотят
без торби, заради лесното задрустване на торбите при почистване на минерален прах. Торби за смет могат да се използват за
лесно и безпрашно изпразване на контейнера
• Препоръчваме тази прахосмукачка да се използва със следните ни машини: LD 1709 FR, LDC 1709 FR, LD 3206 CD, FS 3403
VRG, HPI 603, MS 1706 FR, WST 700 VV, WST 1000 FV, WS 702 VEA,
WSK 702 VEA, WS 1505 FR - при всички операции пораждащи
минерален прах

Спецификации
Спецификации

Спецификации
Площ на филтъра

6200 qcm

Мощност

1200 Watt

Максимален дебит
Максимален вакуум

235 mbar

Обем на контейнера

35 l

Тегло

Модел
S 36
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56 l/sec

9,5 kg

Кат. номер
297.003

Стандартно оборудване:
4 метров Ø32мм маркуч с
32/38мм адаптер и универсален
адаптер Ø25-32мм
1 филтърна торба
1 филтър
1 рамо
2 метални тръби 0,5м
1 подова приставка с вложка
1 плосък накрайник

Площ на филтъра

6200 qcm

Мощност

1380 Watt

Максимален дебит

61 l/sec

Максимален вакуум

230 mbar

Обем на контейнера

45 l

Тегло

Модел
S 47

13,5 kg

Кат. номер
336.912

Стандартно оборудване:
4 метров Ø32мм маркуч с
32/38мм адаптер и универсален
адаптер Ø25-32мм
1 филтър
1 рамо
2 метални тръби 0,5м
1 подова приставка с вложка
1 плосък накрайник
1 ПП торба за боклук

Площ на филтъра

6200 qcm

Мощност

1380 Watt

Максимален дебит

57 l/sec

Максимален бебит по EN 60312

35 l/sec

Максимален вакуум
Обем на контейнера
Тегло

Модел
S 47 M

235 mbar
45 l
13,5 kg

Кат. номер
341.363

Стандартно оборудване:
1 филтър
1 рамо 297.038
2 метални тръби 0,5м
1 ПП торба за боклук
4 метров Ø32мм маркуч с
32/38мм адаптер и универсален
адаптер Ø25-32мм
антистатичен маркуч
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Системата на FLEX за прахоотвеждане
За да пасва всичко

Адаптор 32/36
Разширяване от 32мм
на 36
Кат. номер 257.169

Адаптори за прахосмукачка.
1

Уреди с прахоотвеждане, външен/вътрешен
Ø в мм
Ъглошлайф с
предпазител
125 mm

32/-

1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален
4 Адаптер 32/32

7 Удължител за маркуч с
конектор

32/-

1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален
4 Адаптер 32/32

7 Удължител за маркуч с
конектор

254.797

Ъглошлайф с
предпазител
230 mm
252.963

Орбитален шлайф
XS 713

-/36

334.111

Виброшлайф
MS 713

1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален

2

-/36

28/-

218.669

или
2 Универсален
адаптор
1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален
4 Адаптер 32/32

7 Удължител за маркуч с
конектор

7 Удължител за маркуч с
конектор

7 Удължител за маркуч с
конектор

350.311

VCE 35 L AC
369.780
VCE 45 L AC
369.802

Vario-Giraffe®
WST 700 VV Plus

Бърз конектор

350.338

32/-

32/-

5 Адаптер 32/36

28/-

333.611

VCE 45 M AC
369.810

Шлайф машина
HPI 603

-/36

40/-

6 Специален

259.385

Бетонов Giraffe®
WST 1000 FV

7 Удължител за маркуч с
конектор

Бърз конектор

1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален

5 Адаптер 32/36

256.584

Диамантен шлайф
LD 1709 FR
256.486
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32/-

1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален
4 Адаптер 32/32

7 Удължител за маркуч с
конектор

7 Удължител за маркуч с
конектор

7 Удължител за маркуч с
конектор

Бърз конектор

RE 14-5 115

VCE 35 L AC
369.780
VCE 45 L AC
369.802

S 47
336.912

Ударна машина
LST 1503 VR

S 47 M
341.363

259.229

Ударна машина
LST 803 VR

Машина за канали
MS 1706 FR
7 Удължител за маркуч с
конектор

Удължител за маркуч с
конектор
Кат. номер
296.953

VC 35 L MC
369.799

Шлайф машина
RETECFLEX

259.639

350.923

7

Специален адаптор
32мм конектор с приставка за WS 702 VEA
Кат. номер 340.790

7 Удължител за маркуч с
конектор

S 36
297.003
Giraffe®
WS 702 VEA

6

Подходящ адаптор

349.380

Шлайф машина
FS 3403 FR

Бърз конектор

Адаптер 32/32
от 32мм до 32мм
Кат. номер 328.308

1 Универсален
адаптор
или
2 Универсален
4 Адаптер 32/32

303.798

Диамантен шлайф
LDC 1709 FR

Адаптор 32/28
Намаляне от 32мм на
28мм
Кат. номер 251.847

4

Универсален адаптор
Може да бъде подрязан
от 25мм до 32мм
Кат. номер 259.827

Диамантен шлайф
LD 3206 C

VC 35 L MC
369.799

Vario-Giraffe®
WST 700 VV

3

Универсален адаптор
Може да бъде подрязан
от 25мм до 32мм
Кат. номер 320.188

Уреди с прахоотвеждане, външен/вътрешен
Ø в мм

1 Универсален

332.380

Орбитален шлайф
X 1107 QP

Подходящ адаптор

32/-

32/-

без адаптор

без адаптор

7 Удължител за маркуч с
конектор

7 Удължител за маркуч с
конектор

VCE 45 M AC
369.810
S 36
297.003
S 47
336.912
S 47 M
341.363

Бърз конектор

329.673
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Аксесоари за индустриалните прахосмукачки на
FLEX
От адаптори до почистващи комплекти.
Филтърни торби

Плосък филтър

Филтърна торба със специална технология на FLEX за S 36,
S 36 M, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC. Двоен обем и подобрено
всмукване в сравнение с хартиените торби. Устоичив на
разкъсване материал за почистване на остри боклуци.

Адаптор
Здрав плосък филтър с нанопокритие. Дълъг живот и отлични резултати осигуряващи висока икономичност.

Накрайник
Адаптор 32/32мм за свързване на машината към 32мм
маркуч.

5

329.630

1

PES плосък филтър

Торби за S 36, S 36 M, VC 35 L MC, VCE 35 L AC.
Кол. Кат.
номер

1

Торби за S 47, S 47 M, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

5

328.308

Адаптор

1

Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер
1

257.169

1

Кол. Кат.
номер
1

Ремонтен комплект конектори за маркуч

Кол. Кат.
номер

Конектори за маркуч, подходящи и за антистатични маркучи

1

340.758

Кол. Кат.
номер

259.827

Кол. Кат.
номер

Антистатичен маркуч Ø 32мм x 4м с конектори и универсален адаптор

1

1

Конектора се върти, за връзка към 32мм маркуч. Подходящ
за антистатични маркучи

354.953

Маркуч

1

1

Ø32мм, 4м с конектори, издръжлив на температури до 70 °C
с 32/38мм адаптор и универсален адаптор за S 47, S 47 M, VCE
35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

1

1

1

1

296.953

Торби за боклук
За S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC

12

1

Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер
1

Адаптор за връзка на маркуч с конектори към металното
рамо

297.038

Кол. Кат.
номер

1

1

369.861

369.853

Тръба

Адаптор 32/28мм за връчка към 32мм маркуч
Кол. Кат.
номер

10

1

251.847

Кол. Кат.
номер
300.675

Комбинирана вложка за подовия накрайник
Кол. Кат.
номер
1

Метално рамо за свързване на металните тръби

Кол. Кат.
номер

300.659

Вложка за подовия накрайник

1

За връзка на маркуча към металните тръби

Адаптор

259.628

Подов накрайник с две вложки

Рамо

252.188

Кол. Кат.
номер
340.766

Кол. Кат.
номер

340.790

1 Set 369.845

Удължение за маркуч

Кол. Кат.
номер

1

Кол. Кат.
номер
Кол. Кат.
номер

259.627

Накрайник за тапицерия

1

За закрепване на кабели към маркуча

338.508

За връзка на маркуч с конектори към адаптори 32/28мм,
32/32мм, 32/36мм и универсалния адаптор

1

320.188

296.996

Щипка за кабел

Кол. Кат.
номер

1

Състоящ се от рамо, конектори за маркуч (297.038), 2 хромирани метални тръби 0,5м (300.691) и подов накрайник за сухо
и мокро почистване (300.659)

Кол. Кат.
номер

297.011

Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер

Почистващ комплект

За свъзване на два маркуча

Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер

С метален ринг за връзка към 32мм маркуч към Giraffe® и
Okapi. Подходящ и за 341.355

340.804

Удължител

374.083

Специален адаптор

Кол. Кат.
номер

Ø32мм, 4м с конектори, издръжлив на температури до 70 °C
с 32/38мм адаптор и универсален адаптор за S 36 и S 36 M

1

Плосък накрайник

296.988

Въртящ се адаптор
Кол. Кат.
номер

374.075

Гумена лента за алуминиевия подов накрайник

Универсален адаптор от 25 до 32мм за връзка с 32мм маркуч

Антистатичен маркуч

369.896

Четка за алуминиевия подов накрайник

Универсален адаптор от 25 до 32мм за връзка към 32мм
маркуч

369.829

369.837

Алуминиев подов накрайник с регулируема височина. За
сухо и мокро почистване. Ширина 370мм

Адаптор 32/36мм за машини с 36мм конектор и връзка към
32мм маркуч

Кол. Кат.
номер

296.961

Кол. Кат.
номер

1

Филтър за прахосмукачки клас L/M. Висококачествен PES
филтър с удължен сервизен живот. Прахоотблъскващия
материал увеличава живота на филтъра и прави почистването му по лесно.
Лесен за почистване и с дълъг живот.

Хартиени торби

5

337.692

Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер
Кол. Кат.
номер

Подов накрайник за сухо почистване широк 280мм

300.683

Система за S 47, S 47 M, VCE 35 L AC, VCE 45 L/M AC
За сухранение на WST 700 VV Giraffe® или MS 1706 FR и
маркуча

Галванизирана метална тръба 0,5м
Кол. Кат.
номер

Кол. Кат.
номер

1

1

300.691

350.370
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Инструменти за професионалисти

Просто изберете подходящия диск за вашата работа. Комплектите
съдържат машината със стандартното й оборудване и избраните
от Вас аксесоари.

За специалисти в боядисването, шпакловането и подовите покрития

Шлайф с дълго рамо Giraffe®
WSE 500

Vario-Giraffe® шлайф за стени и тавани

Шлайф машина за бетон

Шлайф машина

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

LD 1709 FR

LDC 1709 FR

Наличен и без триъгълна
глава като WST 700 VV!

• Система за прахоотвеждане на FLEX
• Шлайф главата е на пружини за да се напасва идеално към повърхността.
• Ефективно прахоотвеждане между четката и подложката и през 10-те
дупки за дълъг живот на шкурката без задръстване и безпрахова работа
• Омекотен велкро адаптор с голяма площ
• Лесно управление и перфектен баланс между мотора и главата
• Шлайф главата е монтирана на шарнир за подвижност и предпазване от
надраскване на готовите повърхностти

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартно оборудване: Мека подложка, конектор FLEX, шестограмен
ключ, спец. инструмент 5, четка, мека велкро подложка, шкурка 1хР60, Р80,
Р100, Р220, 3 велкро ленти за кабел

Стандартно оборудване: триъгълна шлайф глава, кръгла шлайф глава,
велкро шкурка 1хР60, Р80, Р100, Р220, велкро шкурка триъгълна 1хР60, Р80,
Р100, Р220, 4м Ø32мм антистатичен маркуч с конектори, 1 куфар

Стандартно оборудване: Гайка М14, фланец SW 14, предпазител, извита
дръжка, щипка за кабел, щипка за маркуч, ринг, 1 шестограмен ключ, спец.
инструмент 4, 1 метален куфар

Бетонов Giraffe®

Шлайф машина

RETECFLEX

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Гъвкав гумен пръстен с метален ринг
Прахоотвеждане
32мм конектор за прахосмукачка
Блокаж на шпиндела
Идеален за големи площи
Омекотяващ елемент между мотора и дръжката за намаляне на вибрациите и умората на оператора
• Оптимално управление с вградената дръжка и извитата дръжка
• Адаптор за маркуч не е включен в комплекта

• Реглаж на оборотите, тахогенератор, плавен старт, защита от претоварване и прегряване
• Здрав и мощен мотор за бърза работа
• Омекотяващ елемент между шпиндела и инструмента
• Напълно предпазени електронни компоненти. Защитата намаля износването на мотора и увеличава сервизния живот
• Специална редукторна кутия
• Прахоустоичив ключ
• Ефективно прахоотвеждане
• Предпазител с безстепенно регулиране на височината

•
•
•
•
•
•
•

Стандартно оборудване: Гайка М14 , фланец SW 17, предпазител, извита
дръжка, щипка за кабел, ринг, 1 шестограмен ключ, спец. инструмент 6, 1
ключ, 1 пластмасов куфар

Стандартно оборудване: 1 SoftVib дръжка, 1 предпазител 115мм с четка,
1 регулируема база 80мм, 1 велкро подложка, 1 подложка за шлайф диск
115мм, 1 комплект шкурки 115мм, 1 пластмасов куфар, 1 ключ, 1 шестограмен ключ, спец. инструмент 4

Стандартно оборудване: 28 досла с плоски зъби, 1 станична дръжка,
1ключ, 1 адаптор 32/36мм, 1 метален куфар

WST 1000 FV

Постоянна скорост, плавен старт и защита от претоварване
Телескопична система от 1330мм до 1730мм
Ергономичен дизайн с множество възможностти за захват
Прахоотвеждане
Гъвкав гумен пръстен с метален ринг
Система за прахоотвеждане
Бетонния Giraffe® с шарнирна връзка на главата лесно премахва всякакви
издатини и неравности от подове и тавани

Стандартно оборудване: 1 FixTec гайка М14, 4м Ø32мм антистатичен маркуч с конектори, куфар
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Телескопична система от 1330 до 1730мм
Регулируем болт за телескопичната система
Ергономичен дизайн с множество възможностти за захват
Снабден със сменяеми глави
Включва триъгълна шлайф глава
Подложка с велкро
Шлайф главата може да се приспособи към всеки наклон и ъгъл
Прахоотвеждаща система с прахосмукачка
Ефективно прахоотвеждане

LD 3206 C

Тахогенератор, плавен старт, защита от претоварване и прегряване
Прахоотвеждане
Гъвкав гумен пръстен с метален ринг
Конектор за прахосмукачка 32мм
Блокаж на шпиндела
Идеален за обработка на големи площи
Адаптор за маркуч не е включен в комплекта

Тахогенератор, плавен старт, защита от претоварване и прегряване
Прахоотвеждане
Блокаж на шпиндела
Предпазител с завъртаща се част за работа близо до стени. Регулируема
височина на предпазителя за ефективно прахоотвеждане

Стандартно оборудване: Гайка М14, предпазител с въртящ се сегмент, 1
SoftVib дръжка, щипка за кабел, щипка за маркуч, 1 шестограмен ключ, спец.
инструмент 4, 1 адаптор 32/36мм, 1 метален куфар

Ново

Шлайф машина

RE 14-5 125

Плавен старт
Ключ за постоянна работа
Предпазител с безстепенно регулиране на височината
Конектор за връзка с прахосмукачка
Здрави работни колела от висококачествен карбид
7 колела с 28 диска с плоки зъби
Иделаен за работа на големи площи, за премахване на замазки, бетон,
заглаждане на връзки и замазки
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www.tblok.com

FLEX. Оригиналът.

Това е производителност: високоскоростния ъглошлайф - FLEX го изобрети

Вече повече от 85 години, позиционирания в Щутгарт FLEX е познат като производител 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.

За повече информация относно
машините на FLEX се обърнете към нашите търговски представители или
www.tblok.com

362.298 / 03-2011

Ваш специализиран представител

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim, Germany, Phone +49 (0) 7144 828-0, Fax +49 (0) 7144 25899, www.flex-tools.com

