FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Excentrická leštička na malé plochy
XFE 7-12 80 P-Set

Objednávkové číslo
447.137

Excentrická leštička na malé plochy
+ VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržovaním konstantních otáček pomocí
tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku
proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
+ Volně běžící převod pro finální postupy bez hologramů
+ Leštící zdvih 12 mm pro dostatečný pracovní rozsah
+ Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
+ Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
+ Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu
směřující mimo obsluhu
+ Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé
poloze
+ Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne
příjemně a bezpečně do ruky
+ S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
+ Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
+ Perfektní na bodové opravy a komplikovanější tvary. Ideální doplně větších leštiček
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Technické atributy
Max. Ø leštícího nástroje

80 mm

Max. Ø unášecího kotouče

75 mm

Zdvih

12 mm

Otáčky při chodu
naprázdno

1800-5500
ot/min

Počet zdvihů naprázdno

3600-10800
/min

Příkon

700 W

Výkon

420 W

Rozměr (d x v)

320 x 120 mm

Délka kabelu

4,0 m

Hmotnost

2,1 kg

základní vybavení
1 speciální talíř na suchý
zip, 75 Ø

454.141

1 leštící houba PSX-G 80

1 ks z 434.264

1 leštící houba PS-O 80

1 ks z 434.302

1 leštící houba PS-R 80

1 ks z 434.345

1 hadřík z mikrovláken MW- 317.098
C
1 leštěnka P05/05-LDX 250 443.271
ml
1 zapečetění W02/04 250
ml

443.301

1 přepravní kufřík L-BOXX®
136

414.085

1 vložka do kufru

446.963

