
RETECFLEX
Специалистът в шлайфането, почистването, перфорира-
нето и полирането.
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RE 14-5 115 - Технология
Най-важни са вътрешните качества.

Новият RETECFLEX. Но-
вия универсален ин-
струмент за ремонт и 
модернизация.

VR електронен контрол: променливи обороти, тахогенератор •	
за постоянни обороти, плавен старт, защита от претоварване и 
прегряване.
Мотор: мощен и здрав мотор за бърза работа•	
Вградените омекотяващи елементи между шпиндела и ин-•	
струмента намалят вибрациите, помагат за по гладка работа, 
подобряват управлението и увеличават живота на машината.
Защитените електронни компоненти предпазват машината от •	
повреди в следствие на метален прах. Специална защита пред-
пазва мотора от износване и увеличава живота на машината.
Специална предавка за висока мощност при ниски и средни •	
обороти.
Прахоустоичив ключ за пускане.•	
Ефективно прахосъбиране благодарение на голямото сечение •	
на тръбата. Бърза и ленсна връзка благодарение на системата 
на FLEX. Без нужда от адаптери и преходници.
Предпазител със безстепенна регулация на височината•	
Универсалната система от инструменти може да бъде адап-•	
тирана за множество ремонтни дейности и модернизации. 
Компактен и удобен инструмент идеален за работа на малки 
площи и по ъглите на големи площи
Блокаж на шпиндела•	

RETECFLEX Ø 80 базов 

RETECFLEX Ø 115 с прахоотвеждащ   
предпазител 

SPECIFICATIONS
Max. disc diameter 115 mm

Max. milling head Ø 80 mm

No load speed 1800-5200 rpm

Power input 1400 watt

Power output 880 watt

Tool fixture M 14

Size (L x W x H) 198x390x150 mm

Weight 3.1 kg

Standard equipment:
1 SoftVib handle
1 extractor guard grinding Ø 115 mm 
with a brush ring
1 adjustable base scouring Ø 80 mm
1 velcro backing pad, Bowl Ø 115/M14 
Corundum sanding disc set Ø 115
1 case insert
1 plastic carry case
1 pin wrench
1 hexagon socket screw key, special 
tool 4

Новият RETECFLEX. Специалистът в шлайфането, 
почистването, перфорирането и полирането.

Контролът върху оборотите гарантира винаги подходящи обороти за шлайфане и полиране. Оборотите остават кон-
стантни под натоварване. RE 14-5 115 има плавен старт за безпроблемно започване на работа. Следенето на темпера-
турата предпазва от прегряване. Защитените електронни компоненти и специалната защира предпазват от повреди в 
следствие на метален прах.

Мощен и здрав 1400 W мотор за 
бърза работа.

Сменяеми, регулируеми предпа-
зители за оптималмо управле-
ние и ефективно прахоотвеж-
дане.

Умекотяващи елементи между 
шпиндела и инструмента. На-
малят вибрациите, подобряват 
гладкостта на работа, управле-
нието и увеличават живота на 
машината.

Лесна смяна на инструмента 
блогадарение на блокажа на 
шпиндела.

Въртящ се сегмент на четката 
за работа близо до ъгли.

Електренно контролиране на 
оборотите. Винаги идеални 
обороти без значение от инстру-
мента и повърхността.

Тръба с голямо сечение с лесен 
и бърз захват благодарение на 
системата на FLEX. Няма нужда 
от адаптери и преходници.

Множество възможности за захват за оптимално управление в раз-
лични ситуации.

Ефективна система за пра-
хоотвеждане ненамаляваща 
видимостта.

Регулация на протектора без инструмент за бърза и лесна настрой-
ка. D 80 база за почистваща работа. Прахов предпазител Ø 115 с 
четка за шлайфане.
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RE 14-5 115 – Приложения
Винаги подходящия инструмент за вашите нужди.

Новият RETECFLEX. Бързопроменящият се сред спе-
циалнистите
Новият RETECFLEX е резултат от развитието на машината на FLEX FS 3403 VRG. 
Както името и предполага FS 3403 VRG е гипсопочистваща машина. RETECFLEX 
обаче е машина с много приложения като ремонтни и обновителни дейности и 
модернизация.

Компактния дизайн прави машината лесна за управление. RETECFLEX е пе-
фектна за работа върху малки повърхности. Без значение дали с базовия или 
прахоотвеждащия предпазител работата близо до ръба не е проблем. Оборуд-
вания с четка прахоотвеждащ предпазител е оборудван с лесно регулируем 
ъглов сегмент.

Идеалния инструмент за малки работилници. Универсален и с множество при-
ложения до едно с прахоотвеждане.

Новия RetecFLEX няма проблеми с премахва-
нето на остарелия и износен бетон.

Заедно с велкро подложката и абразивни 
дискове, RetecFLEX е идеален за шлайфане на 
стари бои и дърво в комбинация с прахоот-
веждане.

Дори и с отворен сегмент на предпазителя, 
прахоотвеждането работи перфектно.

Благодарение на ниското си тегло и пер-
фектното си управление RetecFLEX е удобен 
и за работа по стени.

Въртящия се сегмент на предпазителя е 
идеален за работа близо до ъгли.

Почистващата глава с нейните 12 карбид-
ни метални диска е идеална за премахване 
на лепило за плочки.

Режещите колела на иновативния перфо-
ратор лесно отварят всякакви тапети 
запечатани с боя, позволявайки на раз-
твора за сваляне на тапети да проникне 
значително по бързо.

Иновативната система помага за лесна и бърза про-
мяна взависимост от работата.

RETECFLEX Ø 80 базов RETECFLEX Ø 115 с прахоотвеждане

заострена Перфо-колело Глава за бетон Абразивни дискове

Глава за замазка

Заглаждаща глава

TC глава

плоска

Почистаща глава Пергоратор Шлайфаща глава Велкто подложка
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Добре да имаш всичко под ръка
RE 14-5 115 - Инструментио

Новия RETECFLEX RE 14-5 115 ви прадлага подходящ 
инструмент за всяка работа.

Шлайфане на бетон

Почистване на бетон

Премахване на издутини и стичания върху стар бетон/ Шлайфане на стар бетон

Премахване на издутини и стичания върху пресен бетон

Почистване на пресен (зелен) бетон

Премахване на ъглите от пресни бетонни компоненти

Премахване на малки неравности и издатини от бетонни компоненти

Премахване на всякакви замръсявания от бетона

Агресивно шлайфане на циментови замазки

Шлайфане на циментови замазки

Шлайфане на меки гипсови замазки

Шлайфане на синтетични замазки

Почистване на меки гипсови замазки

Почистване на твърди гипсови замазки

Премахване на връхния слой на синтетични замазки

Премахване на замазки от дървени греди

Шлайфане на лепило за плочки върху мека гипсова замазка

Премахване на лепило за плочки от замазки

Почистване на остатъци от лепило за плочки

Шлайфане на плочки преди полагане на нови

Премахване на латексови и маслени бои от гипсова замазка

Премахване на бои от гипсова замазка

Шлайфане на стари и износени бои

Премахване на гъвкави защитни покрития от бетон и гипсови замазки

Премахване на меки PU покрития

Шлайфане на замзки и покрития върху подови замазки

Премахване на твърди епоксидни покрития

Премахване на синтеровъчни покрития от бетон

Премахване на остатъци от пяна и лепила

Премахване на циментови разтвори и пълнители

Премахване на стари запълващи смеси и пълнители

Шлайфане на неравности върху попълвани повърхности

Шлайфане на пластмаса и фибростъкло

Отваряне на тапети запечатани с боя с цел по лесно попиване на течности за сваляне на тапети

Шлайфане на стари дървени части

Шлайфане на дървени греди ирамки при реставрация

Материал Приложение Обороти Бетонна глава   Глава за     
замазка

Заглаждаща 
глава TC глава

  Почистващи  
        колела,  
    заострени 

 Почистващи                       
       колела,  
       плоски 

Перфоратор Абразивни 
дискове 

Съвет: Поддържайте по-ниски обороти при работа върху топлочуствителни бои и покрития. По този начин ще предпазите повърх-
ността от нараняване и инструмента от задръстване.
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RE 14-5 115 – Аксесоари
Винаги най-добрия избор.

Тук ще намерите подходящия за вас RETECFLEX коплект. Просто изберети подводящите за вас почистващи и 
шлайф глави. Каталожният номер включва RE 14-5 115 в комплект със стандартното оборудване и избраните 
от вас аксесоари.

12 плоски диска от волфрамов карбид. За премах-
ване на меки материали като гипсови замазки, 
пресни бетони, остатъци от пяна и лепила, меки PU 
покрития, бои от гипсови замазки, гипсови замазки 
от дърво, премахване на издутини и стичания от 
пресен бетон. Плоските дискове оставят сравнител-
но гладка повърхност след работа.

Комплект с плоска 
почистваща глава

RE 14-5 115 стандартно 
оборудване
+ плоска почистваша 
глава

369.225

Почистваща глава, 
плоска
 

1 80 Ø 366.560

12 плоски диска от волфрамов карбит с монтажни 
болтове и водещ диск

Почистващи дискове, 
плоски

1 366.617

Диамантена глава с диск за бетон. Прогодена за 
шлайфане на бетон, износен и остарял бетон, твър-
ди циментови замазки, премахване на издутини и 
стичания по бетона, премахване на твърди епок-
сидни замазки и синтероване на бетони.

Комплект за шлайфане 
на бетон

RE 14-5 115 стандартно 
оборудване 

+ Глава за шлайфане на 

369.233

Диамантена глава за 
шлайфане на бетон

1 115 Ø 366.668

Резервен диск за шлайфащата глава в комплект със 
закрепващи болтове.

Диамантен диск за 
шлайфане на бетон

1 115 Ø 367.044

Диамантена глава за шлайфане на замазки. Подхо-
дяща за премахване на издутини и стичания от пре-
сен бетон и лепила за плочки от подови замазки. 
За шлайфане на подови замазки, покрития и груби 
замазки с високо съдържание на пясък. Премахва-
не на ъгли на пресен бетон.

Комплект за шлайфане 
на замазки

RE 14-5 115 стандартно 
оборудване
+ Диамантена глава за 
шлайфане на замазки

369.241

Диамантена глава за 
шлайфане на замазки

1 115 Ø 366.676

Резервен диск в комплект с закрепващи болтове. Диск за шлайфане на 
замазки

1 115 Ø 367.052

Диамантена глава за заглаждане. За премахване на 
покрития от бетон, премахване на леки неравности 
и издутини, замръсявания, гъвкави защитни покри-
тия и финално шлайфане на бетони.

Коплект с заглаждаща 
глава

RE 14-5 115 стандартно 
оборудване
+ Заглаждаща глава

369.268

Заглаждаща глава
 

1 115 Ø 366.684

Резервен диск в комплект с закрепващи болтове. Диамантен заглаждащ 
диск

1 115 Ø 367.036

Диамантена глава с ТС диск за премахване на по-
крития от бетон, изравняване на леки неравности 
и издутини от бетон, премахване на замръсявания, 
гъвкави защитни покрития, латексови и маслени 
бои и финално шлайфане на бетони.

Комплект с ТС диск RE 14-5 115 стандартно 
оборудване
+ Глава с ТС диск

369.276

Шлайфаща глава с ТС 
диск

1 115 Ø 366.692

Резервен диск в комплект с закрепващи болтове. Диамантен ТС диск 1 115 Ø 367.028

12 заострени диска от волфрамов карбид. За 
премахване на твърди замазки, бетон, остатъци от 
пяна и лепила, бои от гипсови и епоксидни замазки, 
гъвкави защитни покрития, замазки от греди и 
латексови и маслени бои от гипсови замазки.

Комплект с заострена 
почистваща глава

RE 14-5 115 стандартно 
оборудване
+ заострена почистваща 
глава

369.217

Почистваща глава, 
заострена
 

1 80 Ø 366.552

12 заострени диска от волфрамов карбит с монтаж-
ни болтове и водещ диск

Почистващи дискове, 
заострени

1 366.501

Описание Тип
     Съдържание на         

коплекта 
Размер в мм Каталожен 

номер 
Велкро подложка Ø 115мм

Велкро подложка за абразивни дискове с велкро закрепва-
не. 12мм меко гумено покритие за равно разпределяне на 
усилието,

Размер в мм Кол. Кат. 
номер

115 Ø 1 366.609

Велкто шкурка

За употреба с Велкро подложка 115 Ø, М14 за боя, дърво и 
пластмаси.

Размер в мм Едрина Кол. Кат. 
номер

115 Ø Р 60 25 208.833

115 Ø P 80 25 208.868

115 Ø P 120 25 208.884

Предпазител за почистващи дейности

Настройка на височината без нужда от инструменти за 
оптимално управление и прахоотвеждане.

Диаметър в мм Кол. Кат. 
номер

80 Ø 1 369.314

Прахоотвеждащ предпазител

С въртящ се сегмент и четка.

Диаметър в мм Кол. Кат. 
номер

115 Ø 1 366.528

Четка

Четка за прахоотвеждащия предпазител - състои се от два 
сегмента.

Кол. Кат. 
номер

1 369.454

RETECFLEX кутия

Размер (ДхШхВ) Кол. Кат. 
номер

609 x 409 x 201мм 1 366.641

Подложка за кутията

1 Кат. 
номер

1 366.633

SoftVib дръжка 

SoftVib дръжка намаляща вибрациите, значително намалява 
вибрациите към ръката на оператора намаляща риска от 
наранявания

Кол. Кат. 
номер

1 325.376

Ключ

Специален ключ за сменяне на различните глави.

Кол. Кат. 
номер

1 366.536

“Перфоратор” с режещи колела от HSS стомана

Работна глава с 4 режещи ножа на въртяща се глава за 
перфориране на стенни покрития като тапети. Повърхността 
се отваря за по бързо проникване на разтвори за сваляне 
на тапети.

Диаметър в мм Кол. Кат. 
номер

80 Ø 1 366.757

Режещи колела от HSS стомана

4 резервни колела за “Перфоратора”

Диаметър в мм Кол. Кат. 
номер

38 Ø 4 366.765
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WST 1000 FV

LDC 1709 FR

LD 1709 FR

LD 3206 C

WST 1000 FV LDC 1709 FR LD 1709 FR LD 3206 C FS 3403 VRG HPI 603

Тук ще намерите правилния комплект от машините на станица 10. 
Просто изберете правилните инструменти за вашата работа. Каталожния номер 
стандартното оборудване на машината + избрания инструмент.

Бетонов Жираф®

WST 1000 FV
Шлайф машина
LDC 1709 FR

Инструменто за професионалистите в ремонта
За бояджии, шпкаловчици и подово специалисти

Стандартно оборудване: 1 FixTec гайка М 14
Антистатичен маркуч, 32мм 4 метров маркуч с лесно закрепване
втулка за прахосмукачка, куфар

Постоянни обороти, плавен старт и защита от претоварване•	
Телескопична система. Регулируема дължина от 1330 до 1730мм.•	
Ергономичен дизайн с много възможности за захват•	
Прахоотвеждане•	
Гъвкав гумен ринг с износоустоичив метален ринг•	
Прахоотвеждане чрез прахосмукачка•	
Новият Бетонов Жираф® с универсалния си свързващ вал и новата шлайф •	
глава е ориентиран към бързото и лесно премахване на неравности и 
дефекти от стени и тавани.

Стандартно оборудване: Предпазител с въртящ се сегмент, 
1 SoftVib дръжка, щипка за кабел, щипка за маркуч, държач за ключ, 1 
шестограмен ключ, специален инструмент 4, 1 адаптер 32/36 мм, 1 ключ, 1 
метална кутия

Тахогенератор за постоянни обороти, плавен старт, защита от претовар-•	
ване и прегряване
Прахоотвеждане•	
Блокаж на шпиндела•	
Предпазител с подвижен сегмент за работа близо до стени. Регулируема •	
височи на предпазителя за оптимално прахоотвеждане

Машина за шлайфане на бетон
LD 1709 FR

Стандартно оборудване: Гайка М14, фланец SW 14, предшазител, изви-
та дръжка, щипка за кабел, щипка за маркуч, ринг за прахосмукачка, 1 
шестограмен ключ, специален инструмент 4, 1 метален куфар

Тахогенератор за постоянни обороти, плавен старт, защита от претовар-•	
ване и прегряване
Прахоотвеждане•	
Гъвкав гумен ринг с износоустоичив метален ринг•	
32мм втулка за закрепване към прахосмукачка•	
Блокаж на шпиндела•	
Идеален за работа в определен район и шлайфане на големи площи•	
Маркучът за прахосмукачка не е включен в стандартното оборудване•	

Шлайф машина
LD 3206 C

Стандартно оборудване: Гайка М 14, фланец SW 17, предпазител, 
извита дръжка, щипка за кабел, ринг за прахосмукачка, 1 шестограмен 
ключ, специален инструмент 6, 1 щифт, 1 пластмасов куфар

Гъвкав гумен ринг с износоустоичив метален ринг•	
Прахоотвеждане•	
32мм втулка за прахосмукачка•	
Блокаж на шпиндела•	
Идеален за големи площи•	
Омекотяващ елемент между дръжките и мотора намалящ драстично •	
вибрациите и умората на оператора
Оптимален контрол чрез задната дръжка и извитата дръжка с вграден •	
ключ.
Маркучът за прахосмукачка не е включен в стандартното оборудване•	

Почистваща машина
FS 3403 VRG

Почистваща машина - тара-
леж

Стандартно оборудване: 12 почистващи диска с плоски зъби, 1 извита 
дръжка, 1 универсален адаптер, 1 шестограмен ключ, 1 торкс ключ, 1 мета-
лен куфар

Стандартно оборудване: 28 почистващи диска с плоски зъби, 1 странична 
дръжка, 1 ключ, 1 втулка, 1 адаптер 32/36мм, 1 метален куфар

VR микропроцесор: Променливи обороти, тахогенератор за постоянни •	
обороти, плавен старт, защита от рестартиране, защита от претоварване 
и прегряване
Прахоотвеждащ капак с безстепенен реглаж на височината•	
Здрави почистващи дискове: от висококачествен карбид•	
Приставка за прахосмукачка•	
Променливите обороти правят машината подходяща за премахване на •	
замазки, почистване на бетон и малки ремонти 
Машината има 2 дръжки осигуряващи оптимален контрол и удобство при •	
работа.

Плавен старт•	
Ключ със заключващ се on/off бутон•	
Предпазител със безстепенна регулация на височината.•	
Възможност за връзка към прохосмукачка с включения адаптор•	
Здрави почистващи дискове: от висококачествен карбид•	
7 почистващи глави с 28 диска с плоски зъби•	
Идеален за работа на големи площи, за премахване на замазки, награпя-•	
ване на бетони, заглаждане на свръзки и замазки

SPECIFICATIONS
Order No. see kit system see kit system see kit system see kit system 333.611 344.257
Power input 1010 watt 1400 watt 1400 watt 2500 watt 1400 watt 1200 watt
No load speed 8000 rpm 10000 rpm 10000 rpm 6500 rpm 1100-3700 rpm 2400 rpm
Disc-Ø/scouring head-Ø 125 mm 125 mm 125 mm 180 mm 85 mm 150 mm
Tool fixture 28 mm Ø M 14 M 14 M 14 – –
Max. milling depth – – – – 5 mm 5 mm
Weight 5,5 kg 2,9 kg 2,9 kg 7,6 kg 3,0 kg 6,8 kg

Turbo-Jet kit 355.747 Thermo-Whirljet kit 355.755 Screed-Whirljet kit 355.763 Concrete-Whirljet kit 355.771

Turbo-Jet kit 355.674 Thermo-Jet Plus kit 355.658 Screed-Jet Plus kit 355.666 PKD grinding disc kit 378.259

Turbo-Jet kit 355.704 Thermo-Jet Plus kit 355.682 Screed-Jet Plus kit 355.690 PKD grinding disc kit 355.712

Thermo-Jet Plus kit 355.720 Screed-Jet Plus kit 355.739
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FLEX Сигурните 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 на 
FLEX се придвижват и управля-
ват лесно по неравни повърхно-
сти.

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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FLEX Сигурните прахосмукачки
За доброто ви здраве.

Фин прах

Филтър

Едър прах

Иновативната филтър система с плосък филтър на капака позволява използването на пълния обем на контейнера. Филтъра се почиства авто-
матично 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.

Филтър системата на FLEX спира праха и дори вредните за здравето субстан-
ции. Това увеличава сигурността при сухи и мокри обработки. Преди филтъра 
да се задръсти той бива автоматично почистен за осугуряване на непрекъснат 
работен процес.

Всмукващата сила е постоянна и няма нужда от спиране за почистване на фил-
търа!

1. Вграден плосък филтър
Изключително тънък и със специален 
дизайн, който не намаля обема на контей-
нера. 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 вре-
ме или автоматично.

3. Подсилени хартиени торби
Подсилени срещу скъсване, сигурни дори 
и при заострени предмети.

4. Държачи
Лесно съхранение на маркуча и аксесо-
арите.

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 мотора, 
предпазвайки мотора и увеличавайки 
производителността.

7. Контакт за електро инструменти
За включване на инстурменти. Автомати-
чен старт на прахосмукачката с инстру-
мента и 15 сек работа след спирането му.

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. 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, 
рязане  и пробиване на строителни материали. 
Поради тези причини Клас М машини се препо-
ръчват при работа с бетон, камък, зидария, за-
мазки и гипс. Пясъкът и особено вкарца в тези 
материали ги клсифицират като Клас М

12-те най-големи предимства на индустриалните прахосмукачки на FLEX. Order No.

Dust class

Power input in watts

Max. volumetric flow l/min

Max. vacuum Pascal

Container capacity in litres

Capacity liquid in litres

Weight kg 9,50 12,50 13,50 13,50 9,50 13,50 13,50

Complete antistatic equipment

Filter cleaning manually automatically automatically automatically manually automatically automatically

Suction control

Automatic switch-on with 15 sec. run-on

Connection for power tools: up to 2200 watt

4-m suction hose 32 mm Ø antistatic antistatic antistatic
included
not included
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www.tblok.com

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
RETECFLEX се обърнете към нашите тър-

говски 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. 


