
 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Τηλ. +49 7144 828-0
Φαξ +49 714425899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Γωνιακός τροχός 1300 Watt με κινητήρα χωρίς ψήκτρες, 125 mm

L 13-10 125-EC Αριθ. παραγγελίας 495.255

Γωνιακός τροχός 1300 Watt με κινητήρα χωρίς ψήκτρες, 125 mm

+ Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
+ Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα
από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος
ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
+ Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
+ Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
+ Εξαιρετικά λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό
+ Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
+ Εξαιρετικά ελαφρύς και εύχρηστος
+ Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
+ Κλείδωμα άξονα
+ Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις,
φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
+ Βοηθητική λαβή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. Ø δίσκου 125 mm

Αριθμός στροφών χωρίς
φορτίο

10000 /min

Ισχύς εισόδου 1300 Βατ

Ισχύς εξόδου 910 Βατ

Υποδοχή εργαλείου M 14 

Μήκος καλωδίου 4,0 m

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
 

295 x 75 x 110
mm

Βάρος 2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας λείανσης
125 Ø

436.860 
 

1 λαβή 437.921 

1 φλάντζα σύσφιξης 335.282 

1 παξιμάδι σύσφιξης M 14 100.080 
 

1 κλειδί για γωνιακό τροχό 100.110 
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Αξεσουάρ

Προφυλακτήρας κοπής Αριθ. παραγγελίας 437.069

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 125 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Προφυλακτήρας κοπής, κατάλληλος για τα L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Κάλυμμα προφυλακτήρα Αριθ. παραγγελίας 446.041

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 125 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Για μετατροπή του υφιστάμενου προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία, για εργασίες κοπής.

Κεφαλή αναρρόφησης Αριθ. παραγγελίας 445.479

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος σε mm 125 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Σετ κεφαλών αναρρόφησης για την εκτέλεση εργασιών με δίσκους κοπής για γωνιακό τροχό 125 mm. Αποτελείται από αντάπτορα αναρρόφησης και κάλυμμα
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αλουμινίου. Δυνατότητα τοποθέτησης στον υφιστάμενο προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet Standard για μπετόν Αριθ. παραγγελίας 349.046

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 125 Ø x 22,2 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Δίσκος κοπής γενικής χρήσης υψηλής ταχύτητας με μεγάλη διάρκεια ζωής, κατάλληλος για μπετόν και πέτρα.

Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet Premium για πλακάκια Αριθ. παραγγελίας 349.038

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 125 Ø x 22,2 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Δίσκος κοπής πλακιδίων υψηλής ταχύτητας με μεγάλη διάρκεια ζωής, με κλειστό τμήμα δοντιών. Κατάλληλος για τομές σε όλα τα πλακάκια, μάρμαρο,
σχιστόλιθο, όπως γρανίτη και φυσική πέτρα. Μεγάλη ακρίβεια και αθόρυβη λειτουργία.
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Αξεσουάρ

Δίσκος λείανσης με πτερύγια για μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα,
πομπέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε
mm
 

Κόκκος
 
 

Μονάδα
συσκευασίας
 

Αριθ.
παραγγελίας

125 Ø x 22,2 P 60 10 349.925

125 Ø x 22,2 P 80 10 349.933

Ιδανικός για εργασίες λείανσης σε μέταλλο, ανοξείδωτο χάλυβα, κεκραμένους και μη κεκραμένους χάλυβες, ελαφριά μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, δομικό
χάλυβα, χυτοσίδηρο και για την επεξεργασία ραφών συγκόλλησης. Για την αφαίρεση σημείων και κορδονιών συγκόλλησης, σπάσιμο και στρογγύλεμα ακμών.
Υψηλή απόδοση απομάκρυνσης υλικού, εγγυάται εργασία χωρίς κόπο και χωρίς πλήρωση των πόρων.

Δίσκος fleece με πτερύγια SC-VL για μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα,
πομπέ

Αριθ. παραγγελίας 358.606

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 125 Ø x 22,2 

Κόκκος medium 

Μονάδα συσκευασίας 5 

Δίσκος fleece με πτερύγια για εργασίες λείανσης, καθαρισμού και φινιρίσματος σε ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, κράματα τιτανίου, ελαφριά μέταλλα, μη
σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά υλικά. Για την αφαίρεση επιχρισμάτων χρώματος, επιφανειακής οξείδωσης, λεπιών και γρατσουνιών. Για την προετοιμασία,
λείανση και επαναγυάλισμα ραφών συγκόλλησης. Για την αποκατάσταση μικροζημιών και την αφαίρεση γρατσουνιών.
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Αξεσουάρ

Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης FixTec M 14 Αριθ. παραγγελίας 313.459

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας 1 

Για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία, κατάλληλο για δίσκους Ø 115-150 mm.

Πλευρική χειρολαβή Αριθ. παραγγελίας 437.921

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος M 8 

Μονάδα συσκευασίας 1 

Λαβή για γωνιακό τροχό, σπείρωμα M 8.

Ποτηρόβουρτσα, ατσαλόσυρμα 0,3 mm Αριθ. παραγγελίας 124.516

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 60 Ø 

Μονάδα συσκευασίας 1 

κυματοειδές σύρμα, υποδοχή M 14
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Αξεσουάρ

Ποτηρόβουρτσα, ατσαλόσυρμα 0,5 mm Αριθ. παραγγελίας 124.524

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm 65 Ø 

Μονάδα συσκευασίας 1 

πλεγμένο σύρμα, υποδοχή M 14

Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® Αριθ. παραγγελίας 414.085

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτερικές διαστάσεις Μ x Π x Υ
 

442 x 357 x 151 mm
 

Εσωτερικές διαστάσεις Μ x Π x Υ 378 x 311 x 107 mm

Βάρος 2,2 kg

Μονάδα συσκευασίας 1 

Το ανθεκτικό σύστημα φύλαξης και μεταφοράς L-BOXX® από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό επιτρέπει την εύκολη και άνετη μεταφορά εργαλείων,
αξεσουάρ και αναλωσίμων στον χώρο εργασίας. Τα καλοσχεδιασμένα ένθετα εξασφαλίζουν τακτοποίηση και άψογη εποπτική εικόνα, λαβές εργονομικού
σχήματος και πρόσθετα περιαυχένια χειρολαβών για ευέλικτο και άνετο χειρισμό. Η ασύγκριτα εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση πολλών κιβωτίων μεταφοράς
βελτιστοποιεί τη μεταφορά όταν είναι ενωμένα. Ταιριάζει απόλυτα και χωρίς αντάπτορες στο ελεγμένο από τον φορέα TÜV σύστημα οργάνωσης εσωτερικών
χώρων οχημάτων Sortimo. Ικανότητα φόρτωσης κάθε L-BOXX® έως 25 kg, όταν είναι ενωμένα έως 40 kg, ενώ το καπάκι αντέχει βάρος μέχρι 100 kg. Με
προστασία από τις πιτσιλιές νερού. Χωρίς ένθετο, με πρόσθετη μπροστινή λαβή.
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Αξεσουάρ

Ένθετο βαλίτσας Αριθ. παραγγελίας 414.204

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας 1 

Κατάλληλο ένθετο για τη βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® 136. Για όλους τους γωνιακούς τροχούς της τρέχουσας γκάμας από 800 έως 1400 Watt (εκτός από
το L 3406 VRG).
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