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Program leštění pro automotiv

Tříletá záruka*
ROKY

Stačí se zaregistrovat a využívat.
https://warranty.flex-tools.com
* Týká se také akumulátorů a nabíječek.
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Pro dokonalé výsledky povrchové úpravy jsou zapotřebí tři věci: znalosti, šikovné
ruce a samozřejmě FLEX. To platí pro profesionály v lakovně, mycích a leštících centrech nebo pro ambiciózní kutily. S optimálním systémem FLEX, který se skládá z leštičky, houbičky a politůry, se rozzáří vše. Nejdůležitější je vše použít ve správné kombinaci s ohledem na profesní zkušenosti, druh materiálu, stav povrchu a požadavky
na výsledek. U systému FLEX máte jistotu, že se správnými komponenty dosáhnete
vždy vynikajících výsledků.

Spolehlivý systém
Kombinace pro dokonalé povrchy

Leštičky

Pady

Politůry

Ne nadarmo jsou leštičky FLEX většinou

Teprve výběr lešticího média zajistí

Systém FLEX doplňují dokonale sladěné

první volbou profesionálů. FLEX už více

perfektní výsledek. Pro dosažení požado-

brusné pasty, leštící krémy a pečetící

než 90 let určuje vysoký technologický

vaných abrazivních účinků je třeba znát

politůry. Samozřejmě jsou optimálně

standard pro prémiové lešticí stroje

různé způsoby působení houbiček nebo

přizpůsobené systému leštění FLEX a při-

a disponuje tak jedinečným know-how,

výrobků z vlákených materiálů, jako jsou

rozeně bez obsahu silikonu.

díky kterému mají naše stroje výrazný

kožešiny, vlna a mikrovlákna. Leštící pady

technologický náskok.

FLEX se systémem barevného rozlišení
poskytují jasnou orientaci.
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Vždy ten
správný
pohyb k
dosažení cíle
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Úkoly a zkušenosti
určují volbu technologie
FLEX nabízí širiké spektrum pohonných technologií leštiček a tím také řešení pro každého
uživatele, ať je to profesionál nebo začátečník. V zásadě platí: rotační leštičky patří vzhledem
ke své schopnosti vysokého úběru výhradně pouze do zkušených rukou a zpravidla vyžadují
následné finální práce s použitím excentrických leštiček.

Pohon

Vlastnosti

Rotace
Velmi vysoká úběrová schopnost
Rotační leštičky vyžadují zkušenosti
Nejrychlejší způsob odstranění škrábanců
Riziko způsobení hologramů

Abrazivita
Rychlost¹
Hologramy²
Odstranění hologramů

Permanentní excentr
Dobrá úběrová schopnost
Nezpůsobuje hologramy
Vhodné pro odstranění škrábanců a na
finální práce
Široké možnosti použití

Abrazivita
Rychlost¹
Hologramy²
Odstranění hologramů

Volný excentr
Vhodný pro všechny typy uživatelů
Snadná manipulace
Nezpůsobuje hologramy
Omezená úběrová schopnost
Optimální pro finální práce

Abrazivita
Rychlost¹
Hologramy²
Odstranění hologramů

1) doba potřebná k odstranění poškození
2) riziko vzniku hologramů
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Rotační leštičky

Vysoký výkon,
vyšší úběr
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PE 14-2 150
Špičková leštička pro profesionální detailing lakovaných povrchů.
Ideální rozsah otáček a vysoký točivý moment.
Technické vlastnosti

Základní špičková leštička pro:

Mikroprocesorová elektronika: plynulá regulace

auto-detailing

otáček, udržování konstantních otáček pomocí

karosářské práce

tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, opětov-

lakovny

nému spuštění a kontrola teploty

autoopravny

Výkonný motor 1 400 Wattů s výkonným ventilá-

Smart Repair

torem pro optimální chlazení

letectví

Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start

opravy lodí

(spouštěcí otáčky v 1. stupni (380/min)) a aretace

nábytek

pro nepřetržitý chod

akrylátové sklo

Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší
možný chladicí účinek motoru a převodovky;
žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
Inovativní kombinace planetových a úhlových
převodů zajišťuje extrémní snížení hlučnosti
Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem
k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje
v jakékoli poloze
Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou
SoftGrip; stroj lze precizně vést a padne vždy
příjemně a bezpečně do ruky
Aretace vřetene: její umístění mimo prostor držení minimalizuje chyby v obsluze
Pogumovaná plocha krytu pro bezpečné odložení stroje
4 metrový kabel PUR H05-BQF: odolný proti
opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

PE 14-2 150

PE 14-2 150 P-Set

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 postranní rukojeť

·· 1 postranní rukojeť
·· 1 unašeč na suchý zip tlumený Ø 150 mm

Obj. č.
373.680

Cena bez DPH
11 390,00 Kč

·· 1 lešticí rouno TW-PT 160
·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-P
·· 1 vložka do kufru
·· 1 lešticí houba PS-O 160

Technické údaje

·· 1 lešticí houba PS-V 160

Max. Ø lešticího nástroje

200 mm

·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml

Max. Ø unašeče

150 mm

·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml

Otáčky na prázdno
Příkon
Upevnění nástroje
Hmotnost

380–2100 /min

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238

1400 W
M 14
2,3 kg

Obj. č.
376.175

Cena bez DPH
14 190,00 Kč
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PE 14-1 180
Speciální leštička na velké plochy a teplotně
choulostivé materiály a pro potřebu použití
velkých lešticích nástrojů.
Technické vlastnosti
Jako PE 14-2 150
Rychlostní spínač pro pomalý a citlivý
rozjezd (spouštěcí otáčky v 1. stupni

Technické údaje

(250/min)) a aretace pro nepřetržitý

Max. Ø lešticího nástroje

250 mm

chod

Max. Ø unašeče

180 mm

Speciálně navrženo pro opracování

Otáčky na prázdno

větších horizontálních a vertikálních

Příkon

ploch; pro automobilový, námořní

Upevnění nástroje

a letecký průmysl

Hmotnost

250–1380 /min
1400 W
M 14
2,3 kg

Leští v extrémně nízkých otáčkách
s vysokým točivým momentem, např.
teplotně choulostivé materiály
Základní špičková leštička pro:
lodní průmysl
letectví
auto-detailing
nábytek

PE 14-1 180
Základní vybavení
·· 1 postranní rukojeť
Obj. č.
395.749

Cena bez DPH
12 290,00 Kč

akrylátové sklo

PE 8-4 80
Příruční leštička na malé plochy.
Ideální jako doplňkový stroj.
Technické údaje
Technické vlastnosti

Max. Ø lešticího nástroje

VR elektronika: udržování konstantních otáček

Max. Ø unašeče

pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh,

Otáčky na prázdno

ochrana proti přetížení a předvolba otáček

Příkon

Lehká a praktická pro použití na menších plo-

Upevnění nástroje

chách a ve stísněných místech

Hmotnost

80 mm
75 mm
1300–3900 /min
800 W
M 14
1,8 kg

Aretace vřetene
Doplňková leštička pro
auto-detailing
karosářské práce
Smart Repair

PE 8-4 80
Základní vybavení
·· 1 postranní rukojeť
Obj. č.
405.817
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Cena bez DPH
5 990,00 Kč

PE 14-3 125
Univerzální leštička pro malé až středně velké nástroje.
Technické vlastnosti

Doplňková leštička pro

VR mikroprocesorová elektronika:

autoopravny

udržování konstantních otáček pomo-

karosářské práce

cí tachogenerátoru, pozvolný rozběh,

lakovny

regulace ve spínači, ochrana proti

Smart Repair

opětovnému spuštění po výpadku
proudu, ochrana proti přetížení, monitorování teploty a předvolba otáček
Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
Díky širokému rozsahu otáček je ideální pro dokonalou práci s lešticími
nástroji od Ø 80 do max. Ø 160 mm
Doporučený lešticí nástroj Ø 140 mm
Ergonomická konstrukce
Štíhlá rukojeť a ergonomicky tvarovaný držadlový kryt pro optimální
vedení a práci bez únavy
4 metrový kabel PUR H05-BQF: odolný proti opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

Technické údaje

Aretace vřetene

Max. Ø lešticího nástroje

160 mm

Max. Ø unašeče

125 mm

Otáčky na prázdno
Příkon
Upevnění nástroje
Hmotnost

PE 14-3 125

PE 14-3 125 P-Set

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 postranní rukojeť

·· 1 postranní rukojeť

1100–3700 /min
1400 W
M 14
2,2 kg

·· 1 unašeč na suchý zip Ø 125
Obj. č.
406.813

Cena bez DPH
8 590,00 Kč

·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C
·· 1 lešticí houba PS-O 160
·· 1 lešticí houba PS-V 160
·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml
·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml

Obj. č.
407.569

Cena bez DPH
10 590,00 Kč
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Leštička s permanentním excentrem

Vždy pod
kontrolou
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XCE 10-8 125
Rotační a excentrický pohyb kombinovaný
v jedné leštičce. Povrchové úpravy vysoce efektivně.

Technické vlastnosti

Excentrická leštička pro:

VR mikroprocesorová elektronika: udržování

auto-detailing

konstantních otáček pomocí tachogenerátoru,

prodejce automobilů

pozvolný rozběh, regulace ve spínači, ochrana

lakovny

proti opětovnému spuštění po výpadku proudu,

autoopravny

ochrana proti přetížení, monitorování teploty

Smart Repair

a předvolba otáček

opravy lodí

Lešticí zdvih 8 mm, permanentní, pro vysokou
abrazivitu, bez hologramů
Speciální měkký unašeč na suchý zip pro leštění
Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému
Základní stroj pro bezhologramové opracování
nejběžnějších vad povrchů až po finální úpravu
Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem
k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje
v jakékoli poloze
Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou
SoftGrip; stroj lze precizně vést a padne vždy
příjemně a bezpečně do ruky
Optimalizované proudění vzduchu pro nejvyšší
možný chladicí účinek motoru a převodovky;
žádný odvod vzduchu rušivý pro uživatele
Ideální pro teplotně citlivé laky díky nízkému
zahřívání leštěného povrchu

XCE 10-8 125

XCE 10-8 125 P-Set

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 speciální unašeč na suchý zip, 125 Ø

·· 1 měkký unašeč na suchý zip Ø 125
·· 1 lešticí houba PS-O 140

Obj. č.
418.072

Cena bez DPH
10 290,00 Kč

·· 1 lešticí houba PSX-G 140
·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml
·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml
·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C

Technické údaje
Max. Ø lešticího nástroje

160 mm

Max. Ø unašeče

150 mm

Otáčky na prázdno
Počet zdvihů naprázdno

·· 1 vložka do kufru

140–430 /min
2900–8600 /min

Zdvih

8 mm

Příkon

1010 W

Hmotnost

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238

2,6 kg

Obj. č.
447.269

Cena bez DPH
12 390,00 Kč
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Leštičky s volným excentrem

Vždy bezpečně
v rukách
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XFE 7-15 150
Ideální pro začátečníky nebo pro práci ve dvou krocích. Jako doplňkové
zařízení k rotační leštičce zajišťuje rychlé odstranění hologramů a dokonalou finální úpravu.
Technické vlastnosti

Excentrická leštička pro:

VR mikroprocesorová elektronika: udržování

auto-detailing

konstantních otáček pomocí tachogenerátoru,

prodejce automobilů

pozvolný rozběh, regulace ve spínači, ochrana

lakovny

proti opětovnému spuštění po výpadku proudu,

autoopravny

ochrana proti přetížení, monitorování teploty

Smart Repair

a předvolba otáček

opravy lodí

Volnoběžný pohon pro dokončovací práce bez
hologramů
Lešticí zdvih 15 mm pro vyšší účinnost
Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý rozjezd
a aretace pro nepřetržitý chod
Speciální měkký unašeč na suchý zip pro leštění
Velmi klidný chod díky vyvažovacímu systému
Optimalizované proudění vzduchu pro nejlepší
možný chladicí účinek motoru a převodovky
Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem
k povrchu; to umožňuje bezpečné vedení stroje
v jakékoli poloze
Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování s úpravou
SoftGrip
Ideální pro teplotně citlivé laky díky nízkému
zahřívání leštěného povrchu

XFE 7-15 150

XFE 7-15 150 P-Set

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150
·· 1 lešticí houba PS-O 160

Obj. č.
418.080

Cena bez DPH
10 290,00 Kč

·· 1 lešticí houba PS-R 160
·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C
·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml
·· 1 leštěnka W02/04 250 ml

Technické údaje
Max. Ø lešticího nástroje

160 mm

Max. Ø unašeče

150 mm

Otáčky na prázdno

1500–4500 /min

Počet zdvihů naprázdno

3000–9000 /min

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
·· 1 vložka do kufru

Zdvih

15 mm

Příkon

710 W

Obj. č.

Hmotnost

2,4 kg

447.110

Cena bez DPH
12 190,00 Kč

Upozornění: Pokud se u modelů XFE/XCE nepoužije originální příslušenství FLEX, může to vést ke zvýšeným vibracím, zhoršení
konečného výsledku nebo ke zvýšenému opotřebení nebo dokonce k poškození stroje a příslušenství!
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XFE 7-12 80
Malá šikovná leštička jako ideální doplněk k větším leštičkám.
Ideální pro bodové opravy. Pokrývá širokou škálu aplikací
u komplikovanějších tvarů povrchů.

Technické vlastnosti

Doplňková leštička pro:

VR elektronika: s udržováním konstantních otá-

detailing vozidel

ček pomocí tachogenerátoru, jemným rozbě-

autoservis

hem, ochranou proti přetížení, monitorováním

Smart Repair

teploty a předvolbou otáček

opravy lodí

Volnoběžný pohon pro dokončovací práce bez

akrylátové sklo

hologramů
Kryt/rukojeť: ergonomicky tvarovaná s úpravou
SoftGrip; stroj lze přesně vést a vždy se pohodlně a bezpečně drží v ruce
Lešticí zdvih 12 mm pro vysokou účinnost
Lehký a praktický pro použití na menších plochách a stísněných místech
Ideální pro laky citlivé na teplotu díky nízkému
riziku zahřívání povrchu
Ideální pro bodové opravy a obtížné tvary; ideální doplněk k větším leštičkám

XFE 7-12 80

XFE 7-12 80 P-Set

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 75

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 75
·· 1 lešticí houba PSX-G 80

Obj. č.
447.129

Cena bez DPH

·· 1 lešticí houba PS-O 80

8 390,00 Kč

·· 1 lešticí houba PS-R 80
·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C
·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml

Technické údaje
Max. Ø lešticího nástroje

80 mm

Max. Ø unašeče

75 mm

Otáčky na prázdno
Počet zdvihů naprázdno

1800–5500 /min

·· 1 leštěnka W02/04 250 ml
·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136
·· 1 vložka do kufru

3600–10800 /min

Zdvih

12 mm

Příkon

700 W

Obj. č.

Hmotnost

2,1 kg

447.137

Cena bez DPH
10 290,00 Kč

Upozornění: Pokud se u modelů XFE/XCE nepoužije originální příslušenství FLEX, může to vést ke zvýšeným vibracím, zhoršení
konečného výsledku nebo ke zvýšenému opotřebení nebo dokonce k poškození stroje a příslušenství!
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FLEX vždy byl a stále zůstává měřítkem profesionální kvality nejen v leštění – a to při
napájení ze sítě i 18V akumulátorem. Špičkové opracování povrchů je tak absolutně
nezávislé a flexibilnější než kdykoli předtím. Je to samozřejmé, protože pokud jde
o výkon a bezpečnost, systém nezná žádné kompromisy. Skutečně Proformance.
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Aku leštičky – kompletní program
Pohonné technologie: excentry nebo rotace
Pro všechny uživatele od profesionálních leštičů až po začátečníky
Pro všechny lakované povrchy, například v automobilovém, leteckém nebo námořním
průmyslu nebo u karavanů
Práce bez přerušení se dvěma střídajícími se akumulátory
Pro dosažení dokonalých výsledků
Dokonalá rovnováha
Maximální volnost pohybu a ergonomie pro uživatele. Promyšlené umístění akumulátoru zajišťuje nejen optimální rozložení
hmotnosti, ale také umožňuje citlivé vedení leštičky bez potíží
a bez jakéhokoli kontaktu s lakovaným povrchem. Manipulace
s leštičkou nebyla nikdy tak bezpečná!

Výkonná aku-technologie
Technologie Therma-Tech™

Technologie KEEP CONTROL

Integrované chlazení – inovativní řízení

Inteligentní systém správy akumulátoru –

teploty zajišťuje plný výkon, který vydrží

neustálá výměna dat mezi akumulátorem,

podstatně déle.

nářadím a rychlonabíječkou.

POWER BATTERY

Trvale bezúdržbová technologie EC

Vysoce výkonné akumulátorové články –

Až o 65 % delší doba provozu

stroje FLEX využívají plnou kapacitu akumu-

Až 10× delší životnost

látoru, a umožňují tak delší dobu provozu.

Až o 30 % vyšší výkon

17

Aku rotační leštička

Leštění s
Proformance
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PE 150 18.0-EC
Koncentrovaná síla v rozsahu otáček a vysokém výkonu
Technické vlastnosti

Aku rotační leštička pro:

Inteligentní Electronic Management

auto-detailing

System

autoopravny

Středově umístěná regulace otáček,

Smart Repair

oboustranně ovladatelná

letectví

Aretace vřetene

opravy lodí

Ergonomická rukojeť

akrylové sklo

s úpravou Softgrip
Odolný a výkonný EC motor
Regulace ve spínači s aretací
Ergonomický držadlový kryt
s úpravou Softgrip
Upnutí nástrojů M14

Technické údaje
Max. Ø lešticího nástroje

160 mm

Max. Ø unašeče

150 mm

Upnutí nástrojů

M14

Otáčky na prázdno

150–1450 /min

Napětí akumulátoru

18 V

Kapacita akumulátoru

2,5 / 5,0 Ah

Prům. doba provozu na akumulátor 2,5 Ah

až 15 min

Prům. doba provozu na akumulátor 5,0 Ah

až 35 min

Hmotnost bez akumulátoru

1,9 kg

Hmotnost s akumulátorem 5,0 Ah

2,7 kg

PE 150 18.0-EC C

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Dodávka v kartonu

Základní vybavení

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm

·· 1 lešticí houba PS-0 160

·· 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm

·· 1 postranní rukojeť

·· 1 lešticí houba PS-V 160

·· 1 postranní rukojeť

·· 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0

·· 1 lešticí rouno TW-PT 160

·· 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0

·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238

·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml

·· 1 vložka do kufru

·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-P

Obj. č.
493.856

Cena bez DPH
10 490,00 Kč

·· 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm

PE 150 18.0-EC

·· 1 postranní rukojeť
·· 2 akumulátory 5,0 Ah

Základní vybavení

AP 18.0/5.0

·· 1 unašeč na suchý zip Ø 150 mm

·· 1 rychlonabíječka

·· 1 postranní rukojeť

CA 10.8/18.0

·· 1 přepravní kufřík

·· 1 přepravní kufřík

L-BOXX® 238

L-BOXX® 238

·· 1 vložka do kufru

·· 1 vložka do kufru
Obj. č.
459.062

Cena bez DPH
11 390,00 Kč

Obj. č.
447.153

Cena bez DPH
14 890,00 Kč

Obj. č.
461.229

Cena bez DPH
16 090,00 Kč
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Aku volné excentrické leštičky

Bezpečně
vpřed
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XFE 15 150 18.0-EC
Excentrické leštičky dosahují spolehlivých výsledků díky citlivému
úběru. Jsou proto vhodné i pro začátečníky.
Technické vlastnosti

Aku excentrická leštička pro:

Electronic Management System

auto-detailing

(EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho

autoopravny

životnost a zvyšuje efektivitu

Smart Repair

Bezuhlíkový motor s vyšší účinností

letectví

a delší životností

prodejce automobilů

LED indikátor kapacity akumulátoru

opravy lodí

Volnoběžný pohon pro dokončovací

akrylové sklo

práce bez hologramů
Zdvih 15 mm pro vyšší účinnost
Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý start
Speciální měkký unašeč na suchý zip
pro leštění

Technické údaje

Velmi klidný chod díky vyvažovacímu

Max. Ø lešticího nástroje

160 mm

systému

Max. Ø unašeče

150 mm

Plochá hlava převodovky snižuje těži-

Zdvih

ště směrem k povrchu; to umožňuje

Otáčky na prázdno

2300–3800 /min

bezpečné vedení stroje v jakékoli

Počet zdvihů naprázdno

4600–7600 /min

15 mm

Napětí akumulátoru

poloze

18 V

Kapacita akumulátoru

Kryt/rukojeť: ergonomické tvarování
s úpravou SoftGrip
Ideální pro teplotně citlivé laky díky
nízkému zahřívání leštěného povrchu

2,5 / 5,0 Ah

Prům. doba provozu na akumulátor 2,5 Ah

až 20 min

Prům. doba provozu na akumulátor 5,0 Ah

až 45 min

Hmotnost bez akumulátoru

2,1 kg

Hmotnost s akumulátorem 5,0 Ah

2,8 kg

XFE 15 150 18.0-EC C

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Dodávka v kartonu

Základní vybavení

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150

·· 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0

·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml

Obj. č.

Cena bez DPH

·· 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0

·· 1 leštěnka W02/04 250 ml

9 990,00 Kč

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238

·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C

·· 1 vložka do kufru

·· 1 lešticí houba PS-0 160

493.864

XFE 15 150 18.0-EC

·· 1 lešticí houba PS-R 160
·· 2 akumulátory 5,0 Ah

Základní vybavení

AP 18.0/5.0

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 125

·· 1 rychlonabíječka

·· 1 speciální unašeč na suchý zip Ø 150

CA 10.8/18.0

·· 1 přepravní kufřík

·· 1 přepravní kufřík

L-BOXX® 238

L-BOXX® 238

·· 1 vložka do kufru

·· 1 vložka do kufru
Obj. č.
459.089

Cena bez DPH
11 390,00 Kč

Obj. č.
418.099

Cena bez DPH
14 890,00 Kč

Obj. č.
461.237

Cena bez DPH
16 090,00 Kč
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Aku excentrická/rotační leštička

Nečekaně
snadná výměna

Výměnu lze provést za
pouhých 10 sekund –
bez nářadí a bez stresu.
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PXE 80 10.8-EC
Tento všestranný stroj pro bodové opravy a auto-detailing zvládne každý úkol,
od lokálního broušení až po konečnou úpravu leštěním bez hologramů.
Technické vlastnosti

Aku excentrická leštička pro:

Bezuhlíkový motor

auto-detailing

Electronic Management System (EMS)

Smart Repair

Inovativní rychlovýměnný systém bez použití

lakovny

nářadí pro výměnu druhů pohonu: rotačního

karosárny

a excentrického

autoservisy

Pro rotační i volné excentrické práce se zdvihem
3 a 12 mm
Flexibilní a snadné jako nikdy předtím, od
bodového broušení až po konečnou úpravu bez
hologramů s jedním strojem

Technické údaje

Regulace ve spínači pro pomalý a citlivý rozjezd
a aretace pro nepřetržitý chod
S udržováním konstantních otáček a 4 úrovněmi
otáček, snadno rozpoznatelný indikátor s LED

Max. Ø lešticího nástroje

80 mm

Max. Ø unašeče

75 mm

Zdvih

3 + 12 mm

Volnoběžné otáčky

diodami

Počet zdvihů naprázdno

Velmi klidný chod díky optimalizaci vibrací

Napětí akumulátoru

Speciální měkké unašeče na suchý zip

Kapacita akumulátoru

Kroužek proti nárazu jako ochrana povrchů

Hmotnost bez aku

400–2000/–3000/–4000/–5800/min
800–4000/–6000/–8000/–11 600/min
10,8 V
2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
0,63 kg

Ideální doplňkový stroj pro detailing, pro každého lakýrníka a pro bodové opravy vozidel

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
PXE 80 10.8-EC

Základní vybavení
·· 1 rotační adaptér DT-P

Dodávka v kartonu
Obj. č.
469.068

·· 1 excentrický adaptér zdvih 3 mm DT-XF3
Cena bez DPH
5 690,00 Kč

·· 1 excentrický adaptér zdvih 12 mm DT-XF12
·· 1 lepicí unašeč 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
·· 1 unašeč na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
·· 1 unašeč na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

·· 2 lešticí houby PSX-G 40

Základní vybavení

·· 2 lešticí houby PS-V 40

·· 1 rotační adaptér DT-P

·· 2 lešticí houby PS-V 60

·· 1 excentrický adaptér zdvih 3 mm DT-XF3

·· 2 lešticí houby PS-O 60

·· 1 excentrický adaptér zdvih 12 mm DT-XF12

·· 2 lešticí houby PS-R 80

·· 1 lepicí unašeč 30 Ø BP-M/SR D30 PXE

·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C

·· 1 unašeč na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE

·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml

·· 1 unašeč na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE

·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml

·· 2 akumulátory 2,5 Ah AP 10.8/2.5

·· 2 akumulátory 2,5 Ah AP 10.8/2.5

·· 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0

·· 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0

·· 1 přepravní kufřík L

·· 1 přepravní kufřík

-BOXX® 136

L-BOXX® 136

·· 1 vložka do kufru
Obj. č.
418.102

·· 1 vložka do kufru
Cena bez DPH
10 290,00 Kč

Obj. č.
469.076

Cena bez DPH
12 190,00 Kč
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Flexibilní hřídel FS 140
Nová, inteligentní a rychle připravená k použití, a to
vše bez nářadí. Bodové opravy na nepřístupných místech nebyly nikdy tak snadné. Díky 140 cm dlouhé hřídeli je použití flexibilní a optimální i na těžko
dostupných místech.

Technické vlastnosti
Montáž na PXE bez použití nářadí;
inovativní rychlovýměnný mechanismus PXE umožňuje rychlou a snadnou montáž hřídele

Aplikace

Rychlá výměna příslušenství bez

úprava laku a odstranění škrábanců

použití nářadí díky držáku bitů; to

prohlubně pro kliky dveří a mřížky

umožňuje rychlou a snadnou výměnu

chladiče

lešticích tělísek

kryty vnějších zrcátek

Šestihranný tvar uchycení zabraňuje

emblémy, loga a nápisy na vozidlech

proklouznutí leštících tělísek; to za-

ráfky

ručuje vždy rovnoměrné a dokonalé

bodové opravy

výsledky leštění

interiéry (klavírový lak, kování atd.)

FS 140 Set

140 cm dlouhou hřídel lze pohodlně

tvrdé a 2 tvrdé)

nět nebo musela být neustále držena
Vysoce kvalitní materiály zaručují
mimořádně dlouhou životnost
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·· 1 FS 140
·· 6 lešticích kuželů (2 měkké, 2 středně

vést, aniž by se leštička musela nakláv ruce

Základní vybavení

·· 6 lešticích válců (2 měkké, 2 středně

FS 140

tvrdé a 2 tvrdé)

Základní vybavení

·· 1 vložka do kufru

·· 1 FS 140 v kartonu

·· 1 L-Boxx (TK-L 102)

Označení

Obj. č.

FS 140

506.605

Cena bez DPH
4 590,00 Kč

Označení

Obj. č.

FS 140 Set

516.112

Cena bez DPH
6 990,00 Kč

Velmi dlouhá životnost
Vysoce kvalitní materiály pro dlouhou životnost. Dokonalá pružnost
pláště i hřídele.

Inovativní rychlá výměna
Montáž na PXE bez použití nářadí

Maximální FLEXibilita
Délka 140 cm pro maximální volnost
pohybu při leštění

Výměna příslušenství bez použití
nářadí
·· Mechanismus držáku bitů
·· Bez proklouzávání příslušenství
v držáku bitů
·· Tvar vhodný pro nepřetržitý pracovní
postup
·· Pogumovaný držák bitů pro maximální ochranu povrchu

Zelená (tvrdá)
pro hlubší škrábance

Fialová (střední)
univerzální

Maximální pohodlí
·· Dokonalá ergonomie díky extrémně
úzké rukojeti
·· Bezpečný úchop při práci
·· Ideální poloha úchopu pro vedení
při velmi jemné práci

Oranžová (měkká) pro
finální úpravu a vysoký
lesk

Zelená (tvrdá)
pro hlubší škrábance

Fialová (střední)
univerzální

Oranžová (měkká) pro
finální úpravu a vysoký
lesk

Lešticí válce

Lešticí kužely

·· např. pro lišty, bodové opravy apod.

·· např. pro prohlubně u klik dveří, mřížky chladiče, ráfky, interiéry atd.

Varianta výrobku

Obj. č.

Varianta výrobku

Obj. č.

Zelená

PZ-G 35 HEX VE5

517.755

Cena bez DPH
942,00 Kč

Zelená

PK-G 35 HEX VE5

517.798

Cena bez DPH
942,00 Kč

Fialová

PZ-V 35 HEX VE5

517.763

942,00 Kč

Fialová

PK-V 35 HEX VE5

517.801

942,00 Kč

Oranžová PZ-O 35 HEX VE5

517.771

942,00 Kč

Oranžová PK-O 35 HEX VE5

517.828

942,00 Kč
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Aku leštička s permanentním excentrem

Maximální
volnost pohybu
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XCE 8 125 18.0-EC
Pro odstranění různých typů poškození laku bez hologramů. Ideální
doplněk pro každého, kdo potřebuje mobilní excentrickou leštičku.

Technické vlastnosti

Aku excentrická leštička pro:

Electronic Management System

auto-detailing

(EMS)

autoopravny

Bezuhlíkový motor

Smart Repair

LED indikátor kapacity akumulátoru

letectví

Lešticí zdvih 8 mm, permanentní, pro

prodejce automobilů

vysokou abrazivitu, bez hologramů

opravy lodí

Speciální měkký unašeč na suchý zip

akrylové sklo

Velmi klidný chod díky vyvažovacímu
systému
Ideální pro bezhologramové opracování nejběžnějších vad povrchů až po
finální úpravu

Technické údaje

Plochá hlava převodovky snižuje
těžiště směrem k povrchu
Kryt/rukojeť: ergonomicky tvarovaný

Max. Ø lešticího nástroje

160 mm

Max. Ø unašeče

150 mm

Zdvih

8 mm

s úpravou SoftGrip

Otáčky na prázdno

Optimalizované proudění vzduchu

Počet zdvihů naprázdno

pro nejvyšší možný chladicí účinek

Napětí akumulátoru

motoru a převodovky; žádný odvod

Kapacita akumulátoru

vzduchu rušivý pro uživatele

Prům. doba provozu na aku 2,5 Ah

až 20 min

Ideální pro teplotně citlivé laky díky

Prům. doba provozu na aku 5,0 Ah

až 45 min

nízkému zahřívání leštěného povrchu

Hmotnost bez akumulátoru

2,1 kg

Hmotnost s akumulátorem 5,0 Ah

2,8 kg

280–430 /min
5600–8600 /min
18 V
2,5 / 5,0 Ah

XCE 8 125 18.0-EC C

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Dodávka v kartonu

Základní vybavení

Základní vybavení

Základní vybavení

·· 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm

·· 1 lešticí houba PS-0 140

·· 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm

·· 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0

·· 1 lešticí houba PSX-G 140

·· 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0

·· 1 politůra P03/06-LDX 250 ml

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238

·· 1 politůra P05/05-LDX 250 ml

·· 1 vložka do kufru

·· 1 utěrka z mikrovlákna MW-C

Obj. č.
493.872

Cena bez DPH
10 290,00 Kč

·· 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm

XCE 8 125 18.0-EC

·· 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0

Základní vybavení

·· 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0

·· 1 speciální unašeč, suchý zip Ø 125 mm

·· 1 přepravní kufřík

·· 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238

L-BOXX® 238

·· 1 vložka do kufru

·· 1 vložka do kufru
··
··

Obj. č.
459.070

Cena bez DPH
11 390,00 Kč

Obj. č.
438.413

Cena bez DPH
14 890,00 Kč

Obj. č.
461.245

Cena bez DPH
16 090,00 Kč
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Nejspolehlivější
systém
Politůra a pad hrají při leštění velkou roli. Proto FLEX nabízí dokonale sladěný systém s optimálním výběrem houbiček pro každou
aplikaci. Se správnou barvou snadno a spolehlivě do cíle.

Brusná pasta

Speciální politůra

Leštěnka

P 05/05-LDX

P 03/06-LDX

W 02/04

Vysoký úběr materiálu

Odstranění škrábanců

Tekutá konzervace

s maximálním leskem

s hlubokým leskem

Univerzální, vysoce výkonná

Ideální pro leštění lakovaných

Dokonalá ochrana laku po-

brusná pasta odstraňující

povrchů zrnem P 2000 a pro

mocí karnaubského vosku

materiál na povrchu

oživení barev opotřebených

zrnem P 1500.

laků.

·· Pro nové nebo obnovené
laky

·· Vhodná pro všechny druhy

·· Možnost přelakování

laku
·· Neobsahuje vosk, silikon
ani rozpouštědla s intenziv-

hu silikonu

·· Stupeň lesku 5

Cena bez DPH
454,00 Kč

vysokého lesku
·· Aplikace červenou ruční

ký nebo rotační proces

·· Abrazivita 5

·· Bez abrazivních částic
·· Ochrana, péče a zachování

·· Pro jednokrokový excentric-

zpracování

443.271

laku
·· Nízká prašnost a bez obsa-

ním zápachem
·· Pro rotační a excentrické

Obj. č.

·· Vhodná pro všechny druhy

houbičkou nebo strojově
oranžovou houbou

·· Abrazivita 3

·· Ochranný účinek 2

·· Stupeň lesku 6

·· Hladkost 4

Obj. č.
443.298

Cena bez DPH
402,00 Kč

Obj. č.
443.301

Další příslušenství najdete na www.flex-tools.cz
28

Cena bez DPH
402,00 Kč

Typy houby

Abrazivní
výkon

Objednací
číslo

Cena
bez DPH

PSX-G 40 VE2

442.631

200,00 Kč

PSX-G 60 VE2

492.434

224,00 Kč

rá zajišťuje konstantní a velmi vysoký výkon úběru materiálu i při excentric-

PSX-G 80 VE2

434.264

259,00 Kč

kém zpracování. Struktura X-Cut navíc výrazně redukuje zahřívání povrchu.

PSX-G 140

434.272

348,00 Kč

Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti roztržení a má velmi dobrou

PSX-G 160

434.280

429,00 Kč

životnost.

PSX-G 200

434.299

510,00 Kč

Fialová – PS-V

PS-V 40 VE2

442.658

200,00 Kč

Tvrdá houba s hrubou strukturou pěny pro nejlepší chlazení s konstantním

PS-V 60 VE2

492.442

224,00 Kč

a vysokým výkonem úběrú materiálu. Její abrazivita je o něco nižší než

PS-V 80 VE2

434.442

259,00 Kč

u zelené houby PSX-G a je nejvhodnější pro použití na čerstvé laky. Pěna je

PS-V 140

434.450

348,00 Kč

teplotně odolná, pevná proti roztržení a má dlouhou životnost.

PS-V 160

434.469

429,00 Kč

PS-V 200

436.410

510,00 Kč

PS-O 40 VE2

442.666

200,00 Kč

PS-O 60 VE2

492.450

224,00 Kč

PS-O 80 VE2

434.302

259,00 Kč

PS-O 140

434.310

348,00 Kč

PS-O 160

434.329

429,00 Kč

PS-O 200

434.337

510,00 Kč

PS-R 40 VE2

442.674

200,00 Kč

Zelená – PSX-G
Velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut, kte-

Oranžová – PS-0
Středně tvrdá houba s jemnější strukturou pěny. Pěna je teplotně odolná,
má vysokou odolnost proti roztržení a dlouhou životnost.

Červená – PS-R
Velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. Je opatřena speciální

Označení
velikosti Ø

PS-R 80 VE2

434.345

259,00 Kč

sendvičovou strukturu PerfectTouch s přidáním vrstvy pevnější bílé pěny,

PS-R 140

434.353

348,00 Kč

která dodává houbě větší tuhost. Tato konstrukce výrazně prodlužuje její

PS-R 160

434.361

429,00 Kč

životnost.

PS-R 200

434.426

510,00 Kč

Modrý lešticí kotouč z mikrovlákna MC-PT 160

MC-PT 160

434.434

392,00 Kč

TW-PT 80

420.484

181,00 Kč

TW-PT 140

376.515

446,00 Kč

TW-PT 160

376.523

527,00 Kč

PUK-R 130

442.682

259,00 Kč

Speciálně vyvinutý pro excentrické leštičky, zejména pro volný pohon. S těmito stroji dosahuje kotouč z mikrovlákna v oblasti Heavy Cutting lepších
výsledků než kotouče z jehněčiny. Kotouč z mikrovlákna je navíc osvědčené
sendvičové konstrukce PerfectTouch. Ta přináší perfektní rozložení tlaku
i při omezení excentrického pohybu bez vystředění.
Bílé leštící rouno z jehněčiny TW-PT
Kotouč TopWool je vyroben z 90 % z přírodní vlny a z 10 % z polyesteru.
Touto kombinací se dosahuje vyšší životnosti při zachování stabilního objemu. Konstrukcí PerfectTouch s přidáním oranžové podložné vrstvy získává
kotouč mírné tlumení a výrazně větší tuhost.

Malá červená ruční aplikační houbička PUK-R 130
Ergonomicky tvarovaná, velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny.
Vhodná pro ruční zapracování pečetí a ochrany laků i na plastových součástech. Ideální využití na místech pro leštičku těžko přístupných nebo na
choulostivém povrchu, kde je strojové leštění vyloučeno.
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Správná volba
Se systémem FLEX si zachováte přehled.
Aby aplikace, stroj a příslušenství vedly
k dokonalému výsledku.

Rotace

Permanentní
excentr

Volný excentr

Rotace

Permanentní
excentr

Volný excentr

Další příslušenství najdete na www.flex-tools.cz
30

Typy poškození
Zapečetění
a ochrana

Hologramy

Zmatnění

Lehké

Střední

Silné

Hluboké

škrábance

škrábance

škrábance

škrábance

Oblasti použití druhu opracování

Oblasti použití nástrojů a politůr

Leštěnka
W 02/04

Politůra
P 03/06-LDX

Politůra
P 05/05-LDX
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Výrobky pro automobilový průmysl

Vše pro dílnu
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DWL 2500 10.8/18.0
Výkonná plněspektrální LED aku-lampa s max. 3000 Lumeny
a extrémně dlouhou dobou provozu až 30 hodin (300 lm).
Technické vlastnosti
Bluetooth aplikace pro ovládání
osvětlení až pro 4 svítidla a nastavení
jasu v 5 úrovních

Pomocí aplikace
FLEX LightControl
můžete DWL snadno
ovládat prostřednictvím chytrého
telefonu.

Funkce All Daylight nabízí nastavení teploty barev v 5 krocích od
2500 K do 6500 K; to umožňuje
optimální přizpůsobení pracovním
úkolům
Ideální pro zkoušku povrchu laku,
pro určení barvy a detekci vad laku,
hologramů a škrábanců

All Daylight – 5krokové

Integrovaná powerbanka, USB port
a možnost nabíjení chytrých telefonů
a tabletů
Robustní a odolná pro nejvyšší apli-

DWL 2500 10.8/18.0

·· Magnetický držák WB-M/DWL

kační zatížení
Připojovací závit pro stativy
LED indikátor kapacity akumulátoru

Příslušenství

Obj. č.
486.728

Cena bez DPH
5 090,00 Kč

Obj. č.
491.195

Cena bez DPH
780,00 Kč

SF 150-P Swirl Finder

CI 11 18.0 / 12V

BW 18.0-EC

LED inspekční svítilna pro kontrolu

Aku kompresor 12,0 / 18,0 V

Aku fukar / foukač listí 18,0 V

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti

stavu povrchů
Díky teplotě a reprodukci barev mohou
být poškození povrchu, jako jsou holo-

Přednastavení požadovaného tlaku

18V akumulátor, ideální pro sušení

gramy, škrábance atd., lépe viditelná.

s automatickým vypnutím při jeho

lakovaných povrchů

Intenzita světla 140 Lumenů a nastavitel-

dosažení

Kompaktní konstrukce, ideální pro vy-

né zaostření s úhlem vyzařování 10°–70°,

Dokonalá flexibilita díky napájení

soušení na těžko přístupných místech

doba svícení cca 2 hodiny; včetně baterií.

z 18V akumulátoru i 12V palubního napětí přes cigaretový adaptér; k plnění
pneumatik automobilů a jízdních kol

Akumulátor není
součástí dodávky

Obj. č.
463.302

Cena bez DPH
1 347,00 €

Obj. č.
506.648

Cena bez DPH
2 690,00 Kč

Obj. č.
472.913

Cena bez DPH
2 890,00 Kč
33

VC 6 L MC

VC 6 L MC 18.0

Kompaktní vysavač s manuálním

Kompaktní vysavač s manuálním

čištěním filtru, 6 l, třída L

čištěním filtru, 6 l, třída L

Technické vlastnosti

Technické vlastnosti

Malý, kompaktní, megavýkonný

Malý, kompaktní,

– malý vysavač s kabelem

mobilní – s výkonným 18V

Velmi kompaktní, praktický

akumulátorem

a lehký vysavač s popruhem pro

Ideální pro profesionální čiště-

mobilní použití; díky kompaktní

ní vozidel, dílen, skladů, finální

konstrukci se vejde do každého

montáže, kanceláře atd.

vozidla
Akumulátor
není součástí
dodávky

Obj. č.

Cena bez DPH

481.513

3 190,00 Kč

Obj. č.
481.491

Cena bez DPH
4 590,00 Kč

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC
Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm
Technické vlastnosti
Rychlost broušení přizpůsobitelná materiálu díky
regulaci otáček
Nárazuvzdorná kazeta filtru s vyměnitelným PES
filtrem umožňuje snadnou likvidaci prachu nebo
čištění filtru při zachování maximální životnosti
Stroje jsou k dispozici také v kufrech L-BOXX®

ORE 3-150 EC
Obj. č.
447.684

ORE 5-150 EC
Cena bez DPH
8 090,00 Kč

RD 10.8/18.0/230
Digitální aku stavební rádio 10,8 / 18,0 V
Technické vlastnosti
Aku stavební rádio s mega zvukem a LED světelnými pásky
S integrovanou technologií Bluetooth®, AUX vstupem, USB
portem a možností nabíjení chytrých telefonů a tabletů

Obj. č.
484.857
34

Cena bez DPH
4 290,00 Kč

Obj. č.
447.706

Cena bez DPH
8 090,00 Kč

DD 2G 10.8-EC
2 rychlostní aku vrtací šroubovák 10,8 V
Technické vlastnosti
Silný univerzální stroj
Rychlovýměnný systém umožňuje snadnou výměnu úhlového nástavce, sklíčidla a držáku bitů bez použití nářadí
Stroj je k dispozici také jako sada s nabíječkou a dvěma
4,0Ah akumulátory v kufru L-BOXX®

Obj. č.
418.005

Cena bez DPH

Akumulátor není
součástí dodávky

4 590,00 Kč

IW 3/4" 18.0-EC
Aku rázový utahovák 18,0 V
Technické vlastnosti
Čtyřhran 3/4“ pro nástrčkové matice (ořechy)
Výkonný stroj: maximální výkon umožňuje uvolnění zaseknutých (např. zrezivělých) šroubových spojů i v extrémních
podmínkách
Stroj je k dispozici také jako sada s rychlonabíječkou
a dvěma 5,0Ah akumulátory v kufru L-BOXX®

Obj. č.
492.612

Cena bez DPH

Akumulátor není
součástí dodávky

7 290,00 Kč

IW 1/2" 18.0-EC
Aku rázový utahovák 18,0 V
Technické vlastnosti
Speed Command: lze nastavit tři různé rozsahy otáček pro
různé aplikace; mimo jiné zabraňuje přílišnému utažení
malých šroubů
Integrované LED světlo s funkcí dosvitu
Stroj je k dispozici také jako sada s rychlonabíječkou
a dvěma 5,0Ah akumulátory v kufru L-BOXX®

Obj. č.
491.268

Cena bez DPH

Akumulátor není
součástí dodávky

5 390,00 Kč
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To je Proformance. To je FLEX.

3-letá záruka
ROKY

Jednoduše se zaregistrujte a využívejte záruku
https://warranty.flex-tools.com

Naše výrobky procházejí moderním vývojem a výrobou,
proto FLEX nese označení nejvyšší kvality. Ve tříleté bezplatné
záruce vám proto nabízíme bezplatný všestranný bezstarostný
balíček - na všechno elektrické i akumulátorové nářadí,
lithium-iontové baterie, nabíječky a laserová měřící zařízení.

Chcete své záruční listy mít vždy ve svém
chytrém telefonu a spravovat je mobilně?
Žádný problém, s aplikací FLEX Warranty můžete službu tříleté záruky využívat pohodlně
i na cestách.
Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a službu
využívat:

Stačí stroj do 30 dnů od nákupu zaregistrovat a získáte
následující výhody:
záruční lhůta prodloužená na tři roky
servisní certifikát, pokud bude potřeba oprava
sledování stavu opravy v případě reklamace

CZ / 01-2022

Další informace o našem programu pro automotiv získáte od svého kompetentního specializovaného prodejce FLEX:

nebo u
FLEX-Elektronářadí,s.r.o.
Víta Nejedlého 919, 295 01 Mnichovo Hradiště, CZ
www.flex-tools.cz
Vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, omyly a chyby v tisku
vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

