
Система за шлайфане на стени и тавани

FLEX Giraffe®
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FLEX Giraffe®

Номер 1 в света.

Работата на бояджиите, шпакловчиците, монтажниците на гипсокартон и много 
други беше революционизирана с представянето на първия Жираф® на FLEX 
през 1997 г. в Европа. Жирафа® на FLEX е най-продаваната машина за шлайфане с 
дълго рамо в света. Надежният и доказал се Жираф® WS 702 VEA бе последван от 
иновативния и уникален Жираф® WSE 500. Заедно с увеличената мощност на 500 
W бе увеличен драстично живота и качеството на машината.

Със иновативния и уникален Варио-Жираф®  WST 700 VV за първи път шлайфма-
шината имаше възможност за удължаване и бе екипирана със сменяема глава. 
Освен шлайфането на големи повърхностти, иновативната триъгълна глава поз-
волява шлайфането в ъгли. Няма нужда от стълби и скелета. 

Бетоновия Жираф®  WST 1000 FV е резултат от постепенното адаптиране на тех-
нологията за шлайфане на бетон, замазки, бои, камък, лепила за плочки и много 
други материали от подове и тавани. FLEX сега има серия от шлайфмашини с 
дълго рамо готови да се справят с всяко предизвикателство. Повече информа-
ция за множеството прилижения на Жирафа® на FLEX ще намерите на следва-
щите страници.

Стандартно оборудване
допълнително оборудване
няма възможност

Cl
as

si
c-

G
ira

ffe
® 

W
SE

 5
00

Va
rio

-G
ira

ffe
®  

W
ST

 7
00

 V
V

Va
rio

-G
ira

ffe
®  

W
ST

 7
00

 V
V 

Pl
us

Co
nc

re
te

-G
ira

ffe
®  

W
ST

 1
00

0 
FV

Ново

Възможност за удължаване

Смяна на главата без инструменти

Шлайф глава Ø225мм

Триъгълна шлайф глава

Шлайф глава за диамантени дискове

Мека велкро подложка

Средна велкро подложка

Твърда велкро подложка

4 метров антистатичен маркуч

Система за монтаж върху прахосмукачка

Куфар



4

1

2

3

4

5

8

5

6

7

9

10

3 4 5

3 2

1 8

6

9 10

7

Classic-Giraffe® WSE 500
Доказалия се шлайф вече още по-добър.

С новия класически Жираф® WSE 500, доказалия се Жираг® WS 702 VEA бе доразвит. Освен по мощния мотор от 500 W всички 
компоненти са доразвити с цел увеличаване на здравината и живота на машината. Главата е екипирана с нова подложка с 10 
дупки за по добро прахоотвеждане. Подложката се предлага с три твърдости. В комбинация с прахосмукачките на FLEX систе-
мата за прахоотвеждане на FLEX осугурява безпрашна работа.

Шарнирния монтаж на 
главата осигурява висока 
гъвкавост и оптимално при-
лепване към обработваната 
повърхност.

Мощен 500 W мотор с за-
щита от претоварване и кон-
трол на оборотите.

Четката и подложката с 10 
отвора осигуряват добро 
прахоотвеждане и предотвра-
тяват задръстването на 
шк урката.

Надеждна и гъвкава сис-
тема за предаване на мощ-
ността благодарение на 
гъвкавия вал от мотора до 
главата. Деситилетия на 
доказана FLEX технология. 
Благодарение на дизайна 
тежеста на главата е 
намалена до минимум 
с което се улеснява 
управлениетп.

Лесно и удобно отваряне и за-
тваряне.

Голям отвор за прахоот-
веждане с лесно захващане за 
марк уча благодарение на сис-
темата на FLEX. Без нужда от 
адаптери и преходници.

Монтираната на четка 
предовратява нежеланото 
закопаване при започване на 
работа. Четката осигурява и 
оптимално прахоотвеждане.

Регулируеми обороти

В к уфара има място и за абра-
зивни дискове.

Овалната тръба и добре 
разположения двигател пра-
вят машината лесна за упра-
вление.

Здравата връзка между 
поддържащата и основната 
тръба осигуряват стабилна 
работа.

Прахозащитен ключ

Допълнителната дръжка 
също може да се съхранява 
удобно в здравия капак.

Ново

Здрав пластмасов куфар за WSE 500.

Новия к уфар може да се сложи 
изправен с цел да не заема 
място. Класическия Жираф®  
няма нужда от сглобяване, 
готов е за работа веднага.

Ново

Предлагат се три вида 
велкро подложки. Гъвкавата 
мека подложка е подходяща 
за нежна работа без следи. За 
по агресивна работа се пред-
лагат още твърда и средно 
твърда подложка.

Мека подложка с перфо-
рации за прахоотвеждане. 
Идеална за финиш на повърх-
ности. Меката подложка 
служи като допълнителен 
омекотител и замества ста-
рите подложки под шк урката. 
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Classic-Giraffe® WSE 500
Мощен и надежден

В миналота имаше нужда от стълба, сега се използва класическия Жираф® на FLEX. Работи се много по бързо и чисто благода-
рение на прахоотвеждането. Необикновенните качества на световния лидер, Жирафа® на FLEX, са го направили широко извес-
тен. Без значение дали става въпрос за шлайфане на гипсокартон, изолационни панели или подготовка за боя - Жирафа® се е 
превърнал в неразделна част от екипировката на професионалистите.

Шлайфането на гипсокартон без Жирафа® на FLEX вече е немислимо. С подходяшите шкурки се постигат блестящи резултати на всички етапи 
от шлайфането.

С WSE 500 лепилото от изолаци-
онните панели лесто и бързо се 
подравнява и подготвя за след-
ващи операции.

С големия набор от шкурки WSE 
500 е подходящ и за награпяване 
на стари тапети с цел по добро 
проникване на разтвори за сва-
ляне на тапети.

Ново
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Classic-Giraffe® WSE 500
Иновативен шлайф с дълго рамо.

Класически шлайф с дълго рамо Giraffe®

QP електроника: регулиране и контрол на оборотите• 
Прахоотвеждаща система на FLEX: четка на главата на машина-• 
та и конектор за прахосмукачка на края на машината.
Шлайфаштата глава е на пружини, които осигуряват перфект-• 
ното и напасване към всякакви повърхности, осигурявайки 
нежен финиш и безпрашна работа
Ефективно прахоотвеждане между четката и подложката, както • 
и през 10-те дупки в подложката осигуряват чиста работа и 
предпазват шкурката от задръстване
Омекотен велкро адаптер с голяма площ• 
Лесно управление благодарение на добрия баланс между • 
главата и мотора
Монтираната на шарнир глава и меката подложка осигуряват • 
перфектен финиш и предпазват от закопаване.
Идеален за шлайфане на гипсокартон, изолационни панели и • 
подготовка за боядисване.

СпецифиКации
Мощност 500 watt

Изходяща мощност 270 watt

Обороти 1000-1650 rpm

Диск Ø 225 mm

Дължина 1580 mm

Тегло 4.8 kg

Модел Кат. номер
WSE 500 376.035

WSE 500 с куфар 373.192

WSE 500 
+ антистатичен маркуч 373.664

WSE 500 с куфар 
+ антистатичен маркуч 373.672

Стандартно оборудване 
WSE 500:
1 мека подложка
1 FLEX clip-on конектор
1 шестограмен ключ, специа-
лен инструмент 5
1 четка
1 мека велкро подложка
Велкро шкурки 1хР60, Р80, 
Р100, Р200
3 велкро лепинки за кабел

Стандартно оборудване WSE 
500 с куфар:
виж WSE 500
1 пластмасов куфар

WSE 500 + маркуч WSE 500 с куфар + маркуч 

извита дръжка

За лесна работа трудни позиции (шлайфане на тавани).

Кол. Кат. 
номер

1 301.825

Куфар

Шестограмен ключ, SW 5

Велкро лепенки за кабел

За лесно транспортиране и съхранение на Giraffe® WSE 500 
и WS 702 VEА. Вградено място за абразиви и допълнителна 
дръжка в капака.

За смяна на велкро подложките.

Кол. Кат. 
номер

1 365.327

Кол. Кат. 
номер

1 115.460

Кол. Кат. 
номер

3 364.169

антистатичен маркуч

4 метров антистатичен маркуч, Ø 32мм с конектори в двата 
края

Кол. Кат. 
номер

1 354.953

адаптер

Подходящ за маркуч с FLEX конектор. За WSE 500 и WS 702 
VEA.

Кол. Кат. 
номер

1 364.460

Четка

Предпазва от нежелано нараняване на повърхността и 
осигурява оптимално отнемане на материал.

Размер в мм Кол. Кат. 
номер

Ø 225 mm 1 376.248

аксесоари

Велкро подложка Ø 225мм

Твърда подложка за агресивна работа.

Кол. Кат. 
номер

твърда 1 350.362

Средно твърда подложка за шлайфане на меки пълнители

Кол. Кат. 
номер

средно твърда 1 352.306

Мека и гъвкава подложка осигуряваща добро управление 
и нежна работа. Предпазва от задълбаване при започване 
на работа.

Кол. Кат. 
номер

мека 1 366.862

Мека подложка Ø 225мм

Меката подложка между велкро подложката и шкурката е 
иделна за финишна обработка. Подобрява прехоотвеждане-
то и увеличава живота на шкурката. 
 
препоръка: използваите меката подложка за финишна 
обработка с финна шкурка. Не работете с подложката при 
грубо шлайфане с едра шкурка и кече. 

Кол. Кат. 
номер

2 377.848

Мека подложка

Велкро под-
ложка

Шкурка

Ново 
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Vario-Giraffe® WST 700 VV
Vario-Giraffe® WST 700 VV изпълнява всяко желание.

изключително иновативен
Удобен и лесно разтегаем с кръгла и триъгълна шлайф 
глава, много възможности за захват, перфектен баланс 
и отлично качество от FLEX. Без значение от захвата с 
Vario-Giraffe® вие винаги ще намерите удобена позиция 
за работа. Доброто разпределение на теглото и централ-
но разположения двигател гарантират Vario-Giraffe® да е 
винаги в оптимален баланс. Намаляйки теглото при главата 
работата става значително по лека. Ергономичния дизайн и 
множеството вариянти на захват гарантират винаги удобна 
работа.

Гръгла шлайф глава
Кръглата шлайф глава е подходяща за шлайфане на големи 
площи бързо и ефективно. Меката подложка предпазва 
от задълбаване. Прахоотвеждащата система гарантира 
безпраховата работа. В комбинация с абразивите на FLEX 
приложенията са практически неограничени.

Триъгълна шлайф глава
Ръчното шлайфане или шлайфането с ръчни орбитални 
машини вече не е нужно, шлайф главите на Vario-Giraffe® се 
сменят с едно движение и шлайфането в ъгли започва. Със 
ексцентричното си движение до ръба на главата, безпро-
блемното шлайфане в ъгли е гарантирано. Благодарение 
на въртящата се в 360° Vario-Giraffe® се управлява изключи-
телно лесно. 

Прахосмукачките на FLEX ви предоставят оптималното 
допълнение за безпрахова работа. Също така ще намерите 
и широка гама от абразиви и аксесоари на FLEX.

Лесен механизъм за закрепване на 
маркуча.

Просто освободете лоста и удъл-
жете до желаната дължина.

Ергономичната Т-образна дръжка 
дава допълнителна стабилност 
при шлайфане на тавани.

Шлайф главата се напасва към 
всеки ъгъл и наклон.

Иновативните сменяеми глави се 
сменят с едно движение.

Когато поставим Vario-Giraffe® 
на земята дългата дръжка отзад 
предпазва маркуча.

Регулируем болт за телескопичния 
удължител.

Регулируеми обороти за опти-
мална работа по всякакви повърх-
ности.

Прахоотвеждането между 
четката и 10-те дупки в под-
ложката предотвратява 
задръстването на шкурката и 
позволява работа в безпрахова 
и здравословна среда. 
Четката е монтира на пружини 
позволяващи и перфектно да се 
адаптира към всякакви повърх-
ности.

Лесна смяна на шлайф гла-
вите без инсрумент.

Гъвкавия маркуч предо-
тврятява закопаване при за-
почване на работа.

Връзката се върти хо-
ризонтално, подобрявайки 
управлението и контакта с 
повърхността и намаляйки 
опасността от задълбаване.

Здрава шарнирна връзка с 
прахозащита от най-високо 
ниво за дълъг сервизен живот.

Лесна за употреба система. 
Вдигате лоста - удължавате - 
спускате лоста

Допълнителна дръжка за 
лесна работа пред тялото.

Мощен 710 W мотор.

Прахо и удароустоичив 
ключ.

В допълнение към егоно-
мичата дръжка Vario-Giraffe® 
предлага множество варианти 
за захват за перфектен баланс.

Дръжката се върти на 360° 
от 133 до 173см.
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плоски повърхности или ъгли?
Използвайки Vario-Giraffe® винаги имате подходящото решение.

Триъгълна шлайф глава
Ъглите вече са лесни за обработка с помоща на сменяемата 
триъгълна шлайф глава. Триъгълната въртяща се на 360° 
глава позволява работа във всички позиции. Дори и в 
най-малките ъгли Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus се чувства 
като у дома си и впечатлява с перфектни резултати. Високо 
ефективното прахоотвеждане се подпомага от 12-те дупки 
в подложката. Подходящи абразиви за триъгълната и 
кръглата глава ще намерите в широката гама от аксесоари 
на FLEX. 

Абразивната гама на FLEX е специално адаптирана за Vario-Giraffe®. FLEX предлага широка гама от абразиви за различни 
приложения. Особена част от абразивите на FLEX е тяхната агресивност и дълъг живот. Това осигурява икономична работа и 
високо качество.

Едрият Р16 абразив е добър за награпяване на стари тапети с цел 
лесно проникване на разтвори за сваляне на тапети.

Абразивите от Р150 до Р220 са идеални за за подготовка на високока-
чествен финиш. Суперфинишните подложки на FLEX са идеални за по-
лиране на мрамор и заглаждане на замазки до гланцова повърхност.

Здравата основа от F хартия с тегло 300гр/м²  
дава добра стабилност на шкурката.

Абразивите на FLEX са много подходящи за 
фугопълнители и шпакловки. абразивните 
зърна с отворена структура осигуряват го-
ляма агресивност. Висококачествения корунд 
и синтетичните запечатващи смоли осигуря-
ват дълъг живот на шкурката.

Друг плюс на абразивите на FLEX е трудното 
им задръстване. Основата е здрава и издръж-
лива на скъсване. Перфорацията подобрява 
прахоотвеждането, което води до повишена 
ефективност.

Гръгла шлайф глава
Ако се налага шлайфане на големи площи, кръглата шлайф 
глава е идеална за целта. Агресивността и доброто пра-
хоотвеждане гарантират бърза работа. Без значение дали 
става въпрос за награпяване на стари тапети, шлайфане 
на изолационни панели, подравняване на мазилки и дори 
финно шлайфане на мрамор Vario-Giraffe® постига впечат-
ляващи резултати. С подходящите абразиви от гамата на 
FLEX можете да преодолеете всяко предизвикателство.
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Vario-Giraffe®

Иновативен шлайф с дълго рамо. 

Vario-Giraffe® 
VV електорника: контрол на оборотите, плавен старт, защита от • 
претоварване и регулируеми обороти
Благодарение на уникалната си телескопична система Vario-• 
Giraffe® се адаптира към вашите нужди. Дължина от 1330 до 
1730мм. С едно повдигане на лоста дръжкате се регулира по 
дължина и върти на 360°
Регулируем болт за телескопичната дръжка• 
Ергономичен дизайн с множество възможности за захват. • 
Средно разположен мотор за перфектен баланс при работа
С кръгла глава която може да се смени с едно движение• 
Подложка с велкро покритие• 
Система за прахоотвеждане: периферна четка, гъвкав маркуч • 
от главата до главната тръба и конектор за индустриална пра-
хосмукачка FLEX на края на гравната тръба
Периферната четка е монтирана на пружини които гарантират • 
перфектното и прилепване и следене на повърхността. Добро-
то прилепване подпомага и прахоотвеждането
Ефективно прахоотвеждане между четката и подложката, както • 
и през 10-те дупки в подложката предпазвайки шкурката от 
задръстване.
Шлайф главата се напасва към всеки ъгъл и наклон.• 
Идеален за шлайфане на гипсокартон, изолационни панели и • 
подготовка за боядисване.

СпецифиКации
Мощност 710 watt

Изходяща мощност 420 watt

Обороти 1000-1500 rpm

Диск с диаметър 225 mm

Размер в мм 1330-1730

Тегло 4.8 kg

Модел Кат. номер
WST 700 VV  
без маркуч 378.127

WST 700 VV  
с маркуч 350.311

Стандартно оборудване 378.127:
Кръгла шлайф глава с мека подложка
Велкро шкурка, 1хР60, Р80, Р100, Р220
1 мека велкро подложка
1 шестограмен ключ, SW 5
Пластмасов куфар

Допълнително при 350.311:
4 метров антистатичен маркуч Ø 
32мм с конектори за прахосмукачка

Vario-Giraffe®
VV електорника: контрол на оборотите, плавен старт, защита от пре-• 
товарване и регулируеми обороти
Благодарение на уникалната си телескопична система Vario-Giraffe® • 
се адаптира към вашите нужди. Дължина от 1330 до 1730мм. С едно 
повдигане на лоста дръжкате се регулира по дължина и върти на 360°
Регулируем болт за телескопичната дръжка• 
Ергономичен дизайн с множество възможности за захват. Средно • 
разположен мотор за перфектен баланс при работа.
Снабден с сменяеми глава които се монтират само с едно движение.• 
Включващ триъгълна шлайф глава, подходяща за работа в ъгли. Ор-• 
биталното движение позволява шалйфане до самия ръб.
Подложка с велкро покритие• 
Шлайф главата се напасва към всеки ъгъл и наклон.• 
Система за прахоотвеждане: периферна четка, гъвкав маркуч от гла-• 
вата до главната тръба и конектор за индустриална прахосмукачка 
FLEX на края на гравната тръба
Ефективно прахоотвеждане между четката и подложката, както и • 
през 10-те дупки в подложката предпазвайки шкурката от задръст-
ване.
Периферната четка е монтирана на пружини които гарантират • 
перфектното и прилепване и следене на повърхността. Доброто 
прилепване подпомага и прахоотвеждането
Идеален за шлайфане на гипсокартон, изолационни панели и подго-• 
товка за боядисване.

СпецифиКации 
Мощност 710 watt

Изходяща мощност 420 watt

Обороти 1000-1500 rpm

Обороти на ексцентрика 3000-4500 rpm

Диск с диаметър 225 mm

Размер в мм 1330-1730

Тегло 4.8 kg 

Модел Кат. номер
WST 700 VV Plus  
без маркуч 374.547

WST 700 VV Plus  
с маркуч 350.338

Стандартно оборудване 374.547:
Триъгълна шлайф глава
Гръгла шлайф глава с мека велкро 
подложка
Велкро шкурка,  
1хР60, Р80, Р100, Р220
Велкро шкурка,
триъгълна,  
1хР60, Р80, Р100, Р220
1 мека велкро подложка
1 шестограмен ключ, SW 5
Пластмасов куфар

Допълнително при 350.338:
4 метров антистатичен маркуч Ø 32мм с 
конектори за прахосмукачка

аксесоари

Гръгла шлайф глава

Идеална за обработка на големи площи. Ефективно прахоот-
веждане и висока производителност.

Кол. Кат. 
номер

1 350.346

Триъгълна шлайф глава

Едеална за работа в ъгли. Орбиталното движение на главата 
позволява шлайване до самия ръб.

Кол. Кат. 
номер

1 350.354

Триъгълна велкро подложка

Подложка за шлайфане на замазки и пълнители в сухото 
строителство.

Кол. Кат. 
номер

1 354.988

Държач за VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, S 47, S 47 M

Пасва на индустриалните прахосмукачки на FLEX за съхране-
ние на WST 700 VV Giraffe® или MS 1706 FR.

Кол. Кат. 
номер

1 350.370

Шестограмен ключ, SW 5

За смяна на велкро подложките.

Кол. Кат. 
номер

1 115.460

антистатичен маркуч

4 метров антистатичен маркуч Ø 32мм с конектори за прахо-
смукачка и универсален адаптор (320.188).

Кол. Кат. 
номер

1 354.953

Мека подложка Ø 225мм

Меката подложка между велкро подложката и шкурката е 
иделна за финишна обработка. Подобрява прехоотвеждане-
то и увеличава живота на шкурката. 

препоръка: използвайте меката подложка само при 
финална обработка с финна шкурка. Не използвайте меката 
подложка за грубо шлайфане при работа с едри шкурки или 
кече.

Кол. Кат. 
номер

2 377.848

Велкро под-
ложка

Шкурка

Велкро подложка Ø 225мм

Твърда подложка за агресивна работа.

Кол. Кат. 
номер

твърда 1 350.362

Средно твърда подложка за шлайфане на меки пълнители

Кол. Кат. 
номер

средно твърда 1 352.306

Мека и гъвкава подложка осигуряваща добро управление 
и нежна работа. Предпазва от задълбаване при започване 
на работа.

Кол. Кат. 
номер

мека 1 366.862

Мека подложка
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WST 700 VV Plus
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WSE 500WST 700 VV WS 702 VEAWS 702 VEA

От грубо до финно.
Абразивната гама на FLEX.

Велкро шкурка Велкро абразивна мрежа Суперфиниш кече абразивно кече Велкро полираща гъба перфорирана велкро шкурка

приложение

Награпяване на стари тапети с цел по лесно проникване на 
разтвори за сваляне на тапети

Награпяване на изолационни панели

Сливане на нови с стари замазки

Награпяване на стари слаби замазки

Шлайфане на стени и тавани, изглаждане на снадки и нерав-
ностии при сухо строителство

Шлайфанен на голи повърхностти и премахване на остатъци 
от тапети

Подготовка за висококачествен финиш 

Междинно шлайфанен на дървени подове и OSB панели

Грубо шлайфане на замазки

Шлайфане на лепкави незасъхнали замазки 

Изглаждане и полиране на мрамор и замазки 

Шлайфане, почистване и матиране на бои преди пребоядис-
ване

Междинно шалйфане на дървени подове, дървени панели и 
OSB плоскости 

Полиране на боядисани повърхности
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P 16 P 16 10 350.079 350.095

P 40 – P 120 P 40 25 350.087 350.109

P 60 – P 120
P 60 25 348.503 348.554

P 80 25 348.511 348.562

P 100 – P 150 P 100 25 348.538 348.570

P 120 – P 180 P 120 25 349.216 349.240

P 150 – P 220

P 150 25 349.224 349.259

P 180 25 349.232 349.267

P 220 25 348.546 348.589

5 x P80/100/120/150/180 25 370.932 370.959
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K 80 – K 100

K 80 25 260.237

K 100 25 260.230
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P 16 P 16 10 350.079

P 40 P40 25 280.739

P 60 – P 120
P 60 25 260.233

P80 25 260.234

P 100 – P 150 P 100 25 260.235

P 120 – P 180 P 120 25 282.405

P 150 – P 220

P 150 25 311.995

P 180 25 311.987

P 220 25 260.236
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A 100 – A 180 A 100 10 281.042

A 180 A 180 10 281.034
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S 320 – S 1200
S 320 10 281.026

S 1200 10 281.018
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мека мека 5 280.992
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The FLEX Giraffe® за бетон.
Професионалистът в ремонта на стени и тавани.

Телескопичния Giraffe® WST 1000 FV за бетон прави възможна работата до 3,50м без стълба или скеле.Giraffe® за бетон без 
усилие премахва бетонни свръзки и ръбове. Използвайки подходящи дискове от аксесоарите на FLEX WST 1000 FV лесно 
премахва бои, графити, термопластични покрития, замазки, гипс, глина, асфалт, лепило за плочки, камък, стар бетон и много 
други.

За да се справи с високи изисквания Giraffe® WST 1000 FV е снабден с мощен 1000 W мотор. Бетоновия Giraffe®  е винаги опти-
мално балансиран благодарение на ергономичния си дизайн и множеството възможности за захват, гарантиращи лесна и 
удобна работа. Прахоотвеждането в комбинация с нашите прахосмукачки прави работната среда чиста и безпрахова.
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WST 1000 FV

Ø 28 mm

Ø 23,5 mm

21

Giraffe® за бетон
Иноватиния шлайф за стени и тавани.

Описание Модел Кол. Размер в мм Кат. номер

аксесоари

Бетонов Giraffe® за шлайфане на стени и тавани
FV електроника: постоянни обороти, плавен старт и защита от • 
претоварване
Благодарение на уникланата телескопична система на FLEX • 
ботонния Giraffe® се разтяго от 1330 до 1730мм. С подвигане на 
лоста дръжката се издърпва и върти свободно.
Ергономичен дизайн с множество възможности за захват. • 
Средно разположен мотор за перфектен баланс при работа.
Прахосъбирането предпазва от абразивния прах, намаля • 
износването на диска и оставя порите на бетона отворени за 
следващите покрития
Гъвкав гумен ринг с метален пръстен предпазва от прах и • 
летящи камъчета
Система за прахоотвеждане: гумен ринг на предпазителя, • 
гъвкав маркуч от главата до главната тръба и конектор за пра-
хосмукачка на края на главната тръба
Бетоновия Giraffe® с нова глава и шарнирна връзка са оринти-• 
рани към по лесна експлоатация. Машината ресно премахва 
неравности от стени и тавани

СпецифиКации
Диск Ø 125 mm

Обороти 8000 rpm

Мощност 1010 watt

Изходяща мощност 600 watt

Шпиндел 28 mm Ø

Размер в мм 1330-1730

Тегло 5.5 kg

Стандартно оборудване  
без маркуч:
1 FixTec гайка M 14
Пластмасов куфар

Стандартно оборудване 
с маркуч:
1 FixTec гайка M 14
Пластмасов куфар
4 метров антистатичен маркуч Ø 32мм 
с конектори за прахосмукачка

Глава за шлайфане на бетон без диск

Размер в мм Кол. Кат. 
номер

125 Ø 1 350.931

Гумен предпазен ринг

Гъвкавия гумен ринг приляга добре към повърхността и 
осигурява оптимална защита от прах и летящи камъчета.

Размер в мм Кол. Кат. 
номер

125 Ø 1 257.246

FLEX фланец
Специално фиксиране

Тук ще намерите подходящия за вас WST 1000 FV комплект. просто изберете подходящия за вас 
диск, каталожния номер включва WST 1000 FV със стандартно оборудване и избрания от вас диск.

антистатичен маркуч

4 метров антистатичен маркуч Ø 32мм с конектори за прахо-
смукачка и универсален адаптор (320.188).

Кол. Кат. 
номер

1 354.953

Turbo-Jet диск за оптимално отнемане на материал. 
Множество диамантени сегменти за гладка работа 
и по-добър финиш. Идеален за премахване на 
чеплъци.

Turbo-Jet 
с  
маркуч

WST 1000 FV, Turbo-Jet, 1 FixTec 
гайка M 14, антистатичен мар-
куч 32 mm Ø x 4 m с конектори 
за прахосмукачка, куфар

355.747

Turbo-Jet 
без 
 маркуч

378.224

Turbo-Jet 1 125 Ø x 28 x 23,5 349.623

Thermo-Whirlket за тънки и лека абразивни мате-
риали: термопластични покрития, боя, графити, 
останки от лепило по бетон или замазки, гумени 
покрития и други. Диска с разположените под ъгъл 
сегменти работи по бързо от нормалните дискове. 
Големите дупки в диска създават въздушен поток 
премахващ праха от работната повърхност пред-
пазваики сегментите от задръстване и прегряване. 
Лекото тегло на диска пази мотора на машината.

Thermo-
Whirljet 
с 
маркуч

WST 1000 FV, Thermo-Whirljet, 1 
FixTec гайка M 14, антистатичен 
маркуч 32 mm Ø x 4 m с конекто-
ри за прахосмукачка, куфар 

355.755

Thermo-
Whirljet 
без 
маркуч

378.194

Thermo-Jet 1 125 Ø x 28 x 23,5 323.071

Screed-Whirljet за абразивни материали: Абразивни 
замазки (съдържащи кварцов пасък), пресен бетон, 
гипс, варовик, глина, асфалт и други. 

Screed-Whirljet 
с  
маркуч

WST 1000 FV, Screed-Whirljet, 1 
FixTec гайак M 14, антистатичен 
маркуч 32 mm Ø x 4 m с конекто-
ри за прахосмукачка, куфар

355.763

Screed-Whirljet 
без 
маркуч

378.208

Screed-Jet 1 125 Ø x 28 x 23,5 324.361

Concrete-Whirljet диск за шлайфане на бетон: стар 
бетон, бетонни греди, камък, твърди тухли, лепило 
за плочки, премахване на гланца на керамични 
плочки и други. Намалено тегло благодарение на 
специалния фланец на FLEX.

Concrete- 
Whirljet 
с 
маркуч

WST 1000 FV, Concrete-Whirljet, 1 
FixTec гайка M 14, антистатичен 
маркуч 32 mm Ø x 4 m с конекто-
ри за прахосмукачка, куфар

355.771

Concrete-
Whirljet 
без 
маркуч

378.216

Concrete-Jet 1 125 Ø x 28 x 23,5 323.063



Illustration
Funktion Flachfaltenfilter

Foto
Detail Ablagesystem

23

•
–

VC
 3

5 
L 

M
C

VC
E 

35
 L

 A
C

VC
E 

45
 L

 A
C

VC
E 

45
 M

 A
C

FLEX индустриални прахосмукачки
За вашето добро здраве!

Кат. номер 369.799 369.780 369.802 369.810

Прахов клас L L L M

Мощност в W 1380 1380 1380 1380

Максимален поток л/мин 3660 3660 3660 3660

Максимален вакуум в Паскали 23000 23000 23000 23000

Капацитет на контеинера в литри 34 34 43 43

Тегло в кг 9,50 12,50 13,50 13,50

Антистатично оборудване – • • •

Почистване на филтъра ръчно автоматично автоматично автоматично

Контрол на всмукването – • • •

Автоматичен старт с 15сек работа след спиране • • • •

Контакт за инсрументи до 2200 W • • • •

4 метров маркуч Ø32мм • антистатичен антистатичен антистатичен

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.

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

включено
допълнително

Фин прах

Филтър

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.

филтър с почистваша система.

1. интегриран плосък филтър
Изключително тънък и със специален 
дизайн, който не намаля обема на 
контейнера. Контейнера може да се из-
ползва 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 аксе-
соарите.

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

6. Отделна вентилация за мотора
Отделен поток от въздух охлажда мо-
тора, предпазвайки мотора и увелича-
вайки производителността.

7. Контакт за електро инструменти
За включване на инстурменти. Авто-
матичен старт на прахосмукачката с 

инструмента и 15 сек работа след спи-
рането му.

8. Корпус
Удароустоичив и с възможност за ре-
циклиране, корпуса е здрав, лесен за 
почистване и устоичив на корозия.

9. Лесно придвижване
Две големи колела и две завиващи 
колела 
с спирачки.

10. Звукоизолиращ капак
Двигателя е капсулаван с което шума е 
драстично намален.

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

12. прахов клас М
- прах с МАК коефициент >0,1 мг/м3

- Минерален прах 1)

- Дървен прах

1) Минерален прах се образува при шлайфане, 
разане и пробиване на строителни материали. По-
ради тези причини клас М машини се препоръчват 
при работа с бетон, камък, замазки, гипс и зида-
рия. Пясакът и особено кварца в тези материали ги 
класифицират като клас М.

12-те предимства на индустриалните прахосмукачки на FLEX.
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FLEX индустриални прахосмукачки
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 натруп- 
ване на статично напрежение по машината и маркуча.

Благодарение на големите ко-
лела всички прахосмукачки се 
придвижват и управляват лесно 
по неравни повърхности.

Регулация на силата на всмук-
ване.

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

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

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

Прахосмукачката и използвания 
инструмент се включват и из- 
ключват едновременно, благода- 
рение на автоматичния ключ.

Ергономичната дръжка прави 
прахосмукачката лесна за прид-
вижване.

Две завиващи колела за по лесно 
управление.

Практично съхранение на прис-
тавките на гърба.

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

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

Лесно и сигурно съхранение на ин- 
струменти върху прахосмукач- 
ката. За поставяне на Жираф® 
специална стойка се предлага 
като аксесоар.
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VC 35 L MC VCE 35 L AC

27

VCE 45 L AC VCE 45 M AC

FLEX индустриални прахосмукачки
Новата генерация.

прахосмукачка с ръчно почистване на филтъра, 35л, 
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• 

СпецифиКации
Мощност 1380 watt

Максимален дебит 3660 l/min

Максимален вакуум 23000 Pa

Площ на филтъра 6150 qcm

Обем на контейнера 34 l

Контакт с макс. мощност 2200 watt

Размер (ДхШхВ) 505 x 380 x 580 mm

Тегло 9,5 kg

Модел Кат. номер
VC 35 L MC 369.799

Стандартно оборудване:
Антистатичен маркуч 32 mm  
Ø x 4 m с конектори за прахосму-
качка 
32/28 mm Ø адаптер, 25-32 mm  
Ø универсален адаптер
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

прахосмукачка с автоматично почистване на филтъ-
ра, 35л, Клас L

Високопроизводителна турбина осугоряваща добро всмукване и • 
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 15 сек • 
работа след изключване
Антистатичното оборудване предпазва от образуване на статично • 
електричество
Възможност за съхранение на инструменти и аксесоари върху • 
капака и място за съхранение на накрайниците
Две големи колела и две завиващи колела • 
с спирачки. 
Препоръка: при работа с филтърна торба изключете автоматично-
то почистване на филтъра.
Одобрена за Клас L, прах с МАК коефициент > 1мг/м³• 

СпецифиКации
Мощност 1380 watt

Максимален дебит 3660 l/min

Максимален вакуум 23000 Pa

Площ на филтъра 6150 qcm

Обем на контейнера 34 l

Контакт с макс. мощност 2200 watt

Размери (ДхШхВ) 520 x 380 x 580 mm

Тегло 12,5 kg

Модел Кат. номер
VCE 35 L AC 369.780
Kit VCE 35 L AC, 
Почистващ комплект 375.349

Стандартно оборудване:
Антистатичен маркуч 32 mm  
Ø x 4 m със конектори
1 универсален адаптер Ø 26-35 mm 
с конектор
1 филтър клас L/M
1 филтърна торба
1 PP 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 накра-
иник (259.627), подов накрайник със 
сменяеми вложки за сухо и мокро 
почистване (300.659). 

прахосмукачка с автоматично почистване на филтъ-
ра, 45л, Клас L

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 15 • 
сек работа след изключване
Антистатичното оборудване предпазва от образуване на статич-• 
но електричество
Две големи колела и две завиващи колелас спирачки• 
Възможност за съхранение на инструменти и аксесоари върху • 
капака и място за съхранение на накрайниците
Препоръка: при работа с филтърна торба изключете автоматич-• 
ното почистване на филтъра
Одобрена за Клас L, прах с МАК коефициент > 1мг/м³• 

СпецифиКации
Мощност 1380 watt

Максимален дебит 3660 l/min

Максимален вакуум 23000 Pa

Площ на филтъра 6150 qcm

Обем на контейнера 43 l

Контакт с макс. мощност 2200 watt

Размери (ДхШхВ) 520 x 380 x 695 mm

Тегло 13,5 kg

Модел Кат. номер
VCE 45 L AC 369.802
Kit VCE 45 L AC,  
Почистващ комплект 375.357

Стандартно оборудване:
Антистатичен маркуч 32 mm  
Ø x 4 m с конектори за прахосму-
качка 
1 уиверсален адаптер Ø 26-35 mm 
с конектор
1 филтър клас L/M
1 филтърна торба
1 PP 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 накра-
иник (259.627), подов накрайник със 
сменяеми вложки за сухо и мокро 
почистване (300.659). 

прахосмукачка с автоматично почистване на филтъ-
ра, 45л, Клас M

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 мощ-• 
ност
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
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 1380 watt

Максимален дебит 3660 l/min

Максимален вакуум 23000 Pa

Площ на филтъра 6150 qcm

Обем на контейнера 43 l

Контакт с макс. мощност 2200 watt

Размери (ДхШхВ) 520 x 380 x 695 mm

Тегло 13,5 kg

Модел Кат. номер
VCE 45 M AC 369.810
Kit VCE 45 M AC,  
Почистващ комплект 375.365

Стандартно оборудване:
4 метров антистатичен маркуч Ø 
32мм с конектори за прахосмукачка
1 универсален адаптер Ø 26-35 mm 
с конектор
1 филтър клас L/M
1 филтърна торба
1 PP 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 накра-
иник (259.627), подов накрайник със 
сменяеми вложки за сухо и мокро 
почистване (300.659). 

НовоНово НовоНово



www.tblok.com

36
2.

26
3 

/ 0
3-

20
11

 

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 
Giraffe® се обърнете към нашите търгов-
ски 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.


