
Jednoduše    
nepřekonatelná
 
Nový model 
s vyšší flexibilitou  
FLEX Giraffe® GE 7

Bez kabelu, přesto vysoký 
výkon s EC-technologií

Aku-technologie  
s vysokým výkonem

3-letá záruka*
Jednoduše se zaregistrujte
a okamžitě využívejte.
https://warranty.flex-tools.com
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* Platí i pro nabíječky a akumulátory.
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KEEP COOL™ technologie

Integrované chlazení. 
Inovativní monitoring zahřívání akumulá-
torů zaručuje delší pracovní nasazení i při 
plném zatížení!

Vzrůstající přísun energie (např. při vrtání) 
způsobuje zahřívání článků akumulátoru. 
To je obvyklý proces, který ale při zvláště 
vysoké zátěži vede k aktivaci ochrany proti 
přehřátí a k rychlému odpojení motoru od 
baterie. Díky patentované FLEX „KEEP COOLTM 
technologii“ je přehřívání eliminováno 
a pracovní proces se výrazně prodlužuje. 
Aktivní chlazení inovativním opláštěním 
jednotlivých článků přináší nejen plné 
využití celé kapacity akumulátoru, ale také 
podstatně zvyšuje jejich životnost.

POWER BATTERY

Vysoce výkonné akumulátory.
Nové, vysoce výkonné články akumulá-
torů FLEX s vysokou kapacitou zajišťují 
dostatečný výkon a dobu chodu při 
zachování dlouhé životnosti!

KEEP CONTROL technologie

Inteligentní systém řízení akumulátoru.
Permanentní výměna informací mezi 
akumulátorem, strojem a rychlonabíje-
cím modulem.

Vysoce výkonná  
aku-technologie

KEEP COOLTM

POWER BATTERY

KEEP COOLTM technologie aktivně omezuje zahřívání 
jednotlivých článků baterie. To umožňuje plné využití 
celé kapacity akumulátorů.

Vysoký počet nabíjecích cyklů způsobuje stárnutí 
akumulátoru. Ztrácejí svou kapacitu a snižují svou 
životnost. KEEP COOLTM technologie redukuje úbytek 
kapacity a zřetelně prodlužuje životnost akumulátorů.

Přehřátí

Běžný akumulátor

KEEP COOLTM

technologie
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Běžný akumulátor

KEEP COOLTM technologie

KEEP CONTROL
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EC-aku-nářadí s bezuhlíkovými motory je extrémně ro-
bustní, opotřebení odolné a plné výkonu pro každodenní 
využití. V kombinaci s jedinečnou FLEX aku-technologií 
dosahuje až o  65 % delší dobu chodu, až 10 x delší život-
nost a až o 30 % vyšší výkon. 

Bezuhlíková, bezúdržbová  
EC-technologie

Jsme přesvědčeni o tom, že ten, kdo jednou vezme tyto 
stroje do rukou, již je nechce vrátit zpět!

Otestujte a zažijte v praxi vámi vybrané zařízení!  
Nebudete-li spokojeni, můžete zakoupený stroj vrátit 
zpět prodejci – ručíme vám za to!*

* Nebudete-li na100 % spokojeni, můžete vámi zaregistrovaný, nepoškozený a lehce 
opotřebený stroj, dle dodacího listu kompletní a v originálním balení nejpozději do 
30-ti dnů od jeho zakoupení na základě platného dokladu o zaplacení u vašeho FLEX 
autorizovaného prodejce vrátit.

 Akce platí do 31.01.2019

30 dní testování 
bez rizika
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2-rychlostní aku-míchadlo
MXE 18.0-EC/5.0 Kit

 � Otočný přepínač: pro optimální nastavení rychlosti míchání 
ve dvou převodových stupních

 � Patentovaná aretace hřídele: pro jednoduchou výměnu 
míchacích nástavců bez použití dalších nástrojů

 � Chráněný 3-stupňový přepínač: umožňuje bezpečné 
čištění, promísení a důkladné promíchání bez přerušení 
pracovního procesu

 � Doba použití ca. 15 min. na jeden akumulátor  (5.0 Ah)

 � Vysoce výkonná, rychlá
 � Kompaktní, štíhlá konstrukce, umožňující řezání do hloub-

ky max. 62 mm, jež umožňují pouze pily větší konstrukce
 � Až o 30 % výkonější EC-motor, chráněný proti prachu
 � Podložný adaptér pro použití lištových systémů FLEX a také 

lišt výrobců Mafell, Bosch a Festool

Aku-kotoučová pila 
CS 62 18.0-EC Set 

OBJ. ČÍSLO 469.092

Obsah dodávky
 � 1x MXE 18.0-EC
 � 1x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14
 � 2x akumulátor Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO 471.119

Obsah dodávky
 � 1x CS 62 18.0-EC 
 � 1x pilový kotouč Z 24-WZ
 � 1x sáček na prach
 � 1x odsávací adaptér
 � 2x akumulátor 5.0 Ah  

AP 18.0/5.0
 � 1x rychlonabíječka 

CA 10.8/18.04
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® 374
 � 1x vložka kufru
 � 1x vodící lišta GRS 80
 � 1x adaptér na vodící lištu                                      

GR-A CS 62

12 690,-Kč
Akce číslo S01

vč. DPH 15 354,90 Kč

13 490,-Kč
Akce číslo S02

vč. DPH 16 322,90 Kč

1 míchací 
koš v ceně

+ GRS 80
+ adaptér na lištu 
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2-rychlostní 
aku-šroubovák 
DD 2G 18.0-EC

 � Nástavec na bity, úhlový nástavec a 13 mm  
rychloupínací celokovové sklíčidlo Röhm®  
zacílené na extrémně vysokou flexibilitu ve využití

 � EC-technologie přináší vysokou životnost  
bez výměny uhlíků

 � S točivým momentem 90 Nm jsou šroubováky   
DD 2G 18.0-EC jedny z nejsilnějších ve své třídě

2-rychlostní 
aku-vrtačka
PD 2G 18.0-EC

 � Nástavec na bity, úhlový nástavec a 13 mm  
rychloupínací celokovové sklíčidlo Röhm®  
zacílené na extrémně vysokou flexibilitu ve využití

 � EC-technologie přináší vysokou životnost  
bez výměny uhlíků

 � S točivým momentem 90 Nm jsou vrtačky                  
PD 2G 18.0-EC jedny z nejsilnějších ve své třídě 

Aku-rázový 
utahovák
IW ½" 18.0-EC

 � Max. točivý moment 250 Nm  
pro jisté a spolehlivé šroubování

 � EC-technologie přináší vysokou životnost bez 
výměny uhlíků

 � HMI 3-Step Command umožňuje jednoduché nasta-
vení výkonu a otáček pro rozličné aplikace ve třech 
úrovních

Aku-rázový 
utahovák
ID ¼" 18.0-EC

 � Max. točivý moment 225 Nm 
pro jisté a spolehlivé šroubování

 � EC-technologie přináší vysokou životnost bez 
výměny uhlíků

 � HMI 3-Step Command umožňuje jednoduché nasta-
vení výkonu a otáček pro rozličné aplikace ve třech 
úrovních

OBJ. ČÍSLO 466.085

Obsah dodávky
 � 1x DD 2G 18.0-EC
 � 1x nástavec na bity
 � 1x úhlový nástavec
 � 1x DB T-Box Set-1
 � 2x akumulátor  

Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka      

CA 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO 466.093

Obsah dodávky
 � 1x PD 2G 18.0-EC
 � 1x nástavec na bity
 � 1x úhlový nástavec
 � 1x DB T-Box Set-1
 � 2x akumulátor  

Li-Ion AP 18.0 V 5.0 Ah
 � 1x rychlonabíječka           

CA 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO 438.308

Obsah dodávky
 � 1x IW ½" 18.0-EC
 � 1x opasková spona
 � 1x držák na bity
 � 1x přperavní kufr L-BOXX® 136
 � 1x vložka kufru

OBJ. ČÍSLO 459.690

Obsah dodávky
 � 1x ID ¼" 18.0-EC
 � 1x opasková spona
 � 1x držák na bity
 � 1x přperavní kufr L-BOXX® 136
 � 1x vložka kufru

Úhlový 
nástavec

Nástavec na bit

Rychloupínací 
sklíčidlo

Úhlový 
nástavec

Nástavec na bit 

Rychloupínací 
sklíčidlo 12 490,-Kč

Akce číslo S03

vč. DPH 15 112,90 Kč

12 490,-Kč
Akce číslo S04

vč. DPH 15 112,90 Kč

6 190,-KčAkce číslo S05

vč. DPH 7 489,90 Kč 6 190,-KčAkce číslo S06

vč. DPH 7 489,90 Kč

Sada bitů

Sada bitů
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MIX & MATCH VLASTNÍ NABÍDKA
Dva nebo více aku-strojů v systému Mix & Match     vlastní výběr ...

Zda-li tak ...

Aku-kotoučová pila 
CS 62 18.0-EC

2-rychlostní aku-šroubovák 
DD 2G 18.0-EC

2-rychlostní aku-vrtačka 
PD 2G 18.0-EC

Aku-kombi vrtací kladivo 
CHE 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 
IW ½" 18.0-EC

Aku-úhlová bruska 
L 125 18.0-EC

OBJ. ČÍSLO 417.939

OBJ. ČÍSLO 447.498

OBJ. ČÍSLO 461.725 OBJ. ČÍSLO 430.005 

OBJ. ČÍSLO 447.501 OBJ. ČÍSLO 438.308

OBJ. ČÍSLO 466.050

se skládá z:

3x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah 

1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Sada aku-pro 
v hodnotě 9 683,- Kč 

DD 2G 18.0-EC 
za 6 190,- Kč

17 770,- Kč
bez DPH

IW ½" 18.0-EC 
za 6 190,- Kč

Sada aku-pro 
za 5 390,- Kč

Například

250 Nm

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

v kufru L-BOXX®

6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

v kufru L-BOXX®

6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

v kufru L-BOXX®

6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

v kufru L-BOXX®

6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

v kufru L-BOXX®

6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

v kufru L-BOXX®

5 390,-KčAkce číslo S07

vč. DPH 6 521,90 Kč

Sada aku-pro 

Ceníková cena je 9 683,- Kč bez DPH

Aku-program
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MIX & MATCH VLASTNÍ NABÍDKA
Dva nebo více aku-strojů v systému Mix & Match     vlastní výběr ...

... a nebo tak

Aku-šavlová pila  
RS 29 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.874 

2-rychlostní aku-míchadlo 
MXE 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 
ID ¼" 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 
ID ¼" 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.866

2-rychlostní aku-vrtačka  
PD 2G 18.0

2-rychlostní aku-šroubovák 
DD 2G 18.0

OBJ. ČÍSLO 417.858 OBJ. ČÍSLO 417.831

OBJ. ČÍSLO 459.364

OBJ. ČÍSLO 459.690

OBJ. ČÍSLO 473.308

se skládá z:

4x akumulátor Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah 

2x rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Sada aku-pro PLUS
v hodnotě 12 378,- Kč

DD 2G 18.0-EC 
za 6 190,- Kč

20 370,- Kč
bez DPH

IW ½" 18.0-EC 
za 6 190,- Kč

Sada aku-pro PLUS 
za 7 990,- Kč

Například
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EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

6 890,-Kč
vč. DPH 8 336,90 Kč

v kufru L-BOXX®

6 190,-Kč
vč. DPH 7 489,90 Kč

v kufru L-BOXX®

4 390,-Kč
vč. DPH 5 311,90 Kč

v kufru L-BOXX®

4 390,-Kč
vč. DPH 5 311,90 Kč

v kufru L-BOXX®

4 990,-Kč
vč. DPH 6 037,90 Kč

v kufru L-BOXX®

4 390,-Kč
vč. DPH 5 311,90 Kč

v kufru L-BOXX®

7 990,-KčAkce číslo S08

vč. DPH 9 667,90 Kč

Sada aku-pro PLUS

Ceníková cena je 12 378,- Kč bez DPH
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Aku-akční
kombinace
18.0 V 

 � EC-technologie: bez uhlíků, o 65 % delší 
chod, o 30 % vyšší výkon,  
až 10 x delší životnost

 � Omezená hmotnost, nejlepší ergonomie 
a držení

 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

Obsah dodávky
 � 1x L 125 18.0-EC 
 � 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x povolovací klíč
 � 1x příruba
 � 2x akumulátor 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 � 1x rychlonabíječka CA 10.8/18.0
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

Technické údaje
Max. Ø brusného nástroje 125 mm
Počet otáček na prázdno 8500/min
Upnutí nástroje M 14
Hmotnost bez akumulátoru 1,75 kg

OBJ. ČÍSLO 451.312

Vybírejte, ušetříte!

Aku-úhlová bruska  
L 125 18.0-EC
Vysoce výkonný EC-motor,  
plný síly, bezúdržbový

Bitbox-sada obsahuje 18 bitů 
a nástavec na bity high-kvality

Úhlové nástavce
Beznástrojový rychlovýměnný systém pro vrtání 
a šroubování na těžko přístupných místech. 
S magnetickou hřídelí pro pevné upevnění sklí-
čidla, nástavce na bity nebo samotných vrtacích 
a šroubovacích bitů.

 � 2x T10
 � 2x T15
 � 2x T20
 � 2x T25
 � 2x T30

 � 2x T40
 � 1x Ph1
 � 1x Ph2
 � 1x Ph3
 � 1x Pz1

 � 1x Pz2
 � 1x Pz3 
 � 1x Quick-

-Lock Bit- 
nástavec WV 10.8-EC WV 18.0-EC

9 990,-KčAkce číslo S09

vč. DPH 12 087,90 Kč

Ergonomická konstrukce

Extrémně příruční

+ M 14 FixTec 

rychloupínací matice

EC-Motor
Technology
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18.0 V 

10.8 V 

Technické údaje

Počet otáček na prázdno 0-1400/min

Počet úderů na prázdno 0-4500/min

Upnutí nástroje SDS-plus

Max. Ø vrtání ocel, beton, dřevo 13 / 18 / 20 mm

Hmotnost bez akumulátoru 2,0 kg

OBJ. ČÍSLO 466.107

Aku-kombi vrtací kladivo 
CHE 18.0-EC Set 
EC-technologie přináší dlouhou životnost 
bez výměny uhlíků
Nejlepší poměr výkon-váha

Obsah dodávky 
 � 1x CHE 18.0-EC 
 � 1x L-BOXX® 238
 � 1x CA 10.8/18.0
 � 2x AP 18.0/5.0 Ah
 � 1x SDS-plus sada vrtáků

OBJ. ČÍSLO 431.508

2-rychl. aku-šroubovák 
DD 2G 18.0 
Obsah dodávky 

 � 1x DD 2G 18.0 
 � 1x CA 10.8/18.0
 � 3x AP 18.0/2.5 Ah

OBJ. ČÍSLO 438.316

2-rychl. aku-vrtačka 
PD 2G 18.0
Obsah dodávky

 � 1x PD 2G 18.0 
 � 1x CA 10.8/18.0
 � 3x AP 18.0/2.5

OBJ. ČÍSLO 466.123

Aku-šavlová pila RS 29 18.0 Set 
Obsah dodávky 

 � 1x RS 29 18.0 
 � 1x L-BOXX® 238
 � 1x CA 10.8/18.0
 � 2x AP 18.0/5.0 Ah
 � 10x pilový plátek RS/Bi-150 10

OBJ. ČÍSLO 450.561

2-rychlostní 
aku-šroubovák 
DD 2G 10.8-LD
Obsah dodávky 

 � 1x DD 2G 10.8-LD
 � 2x AP 10.8/2.5
 � 1x CA 10.8
 � přepravní brašna

OBJ. ČÍSLO 466.131

2-rychlostní aku-šroubovák 
DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
Obsah dodávky

 � 1x DD 2G 10.8-LD 
 � 1x spona na opasek
 � 1x držák bitů
 � 2x článek 4.0 Ah AP 10.8/4.0
 � 1x nabíječka CA 10.8
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 
 � 1x DB T-Box Set-1

OBJ. ČÍSLO 466.069

2-rychlostní aku-šroubovák 
DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
Nástavec na bity, úhlový nástavec a rychloupínací 
sklíčidlo 13 mm  zacíleno na vysokou flexibilitu použití

Obsah dodávky
 � 1x DD 2G 10.8-EC 
 � 1x L-BOXX® 136
 � 1x CA 10.8
 � 2x AP 10.8/4.0 Ah
 � 1x držák bitů
 � 1x úhlový nástavec
 � 1x DB T-Box Set-1

OBJ. ČÍSLO 466.077

2-rychl. aku-vrtačka s příklepem  
PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
Nástavec na bity, úhlový nástavec a rychloupínací 
sklíčidlo 13 mm  zacíleno na vysokou flexibilitu použití

Obsah dodávky 
 � 1x PD 2G 10.8-EC 
 � 1x L-BOXX® 136
 � 1x CA 10.8
 � 2x AP 10.8/6.0 Ah
 � 1x držák bitů
 � 1x úhlový nástavec
 � 1x DB T-Box Set-1

Třetí článek zdarma

Třetí článek zdarma

10 990,-Kč
Akce číslo S10

vč. DPH 13 297,90 Kč

7 690,-KčAkce číslo S11

vč. DPH 9 304,90 Kč

7 690,-KčAkce číslo S12

vč. DPH 9 304,90 Kč

4 990,-KčAkce číslo S17

vč. DPH 6 037,90 Kč3 490,-KčAkce číslo S16

vč. DPH 4 222,90 Kč

7 990,-KčAkce číslo S14

vč. DPH 9 667,90 Kč 7 290,-KčAkce číslo S15

vč. DPH 8 820,90 Kč+ úhlový nástavec

+ sada bitů + úhlový nástavec 

+ sada bitů

set bitů

+ SDS-plus sada vrtáků

Točivý moment 58 Nm 

nejsilnější ve své třídě Točivý moment 58 Nm 

nejsilnější ve své třídě

+ 10x pilový plátek

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

EC-Motor
Technology

9 690,-KčAkce číslo S13

vč. DPH 11 724,90 Kč
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Zcela nová

FLEX GiraffeZcela nová

FLEX Giraffe®®

Nekonečně flexibilní

Nekonečně flexibilní

Systém výměny brusných hlav!

Systém výměny brusných hlav!

Systém výměny brusných hlav 
S inovativním výměnným systémem lze 
splnit každý požadavek poměrně pružně 
a efektivně. Vysoká flexibilita umožňuje 
bezproblémové a kvalitní opracování 
povrchů bez poškození kontaktních ploch 
stěn a stropů. To přináší čisté a vysoce 
kvalitní výsledky s vysokou úsporou času.

Balance-hřídel-systém 
Rozdělením převodů mezi brusnou hlavu 
a motorovou část a jejím propojením 
osvědčenou flexibilní hřídelí bylo 
dosaženo neobyčejně příznivého vedení 
FLEX Giraffe®. Takto zvolená konstrukce 
rozkládá působení přenosu výkonu a vý-
znamě snižuje torzní moment.

ERGO-max-systém 
Maximální uživatelský komfort je vždy 
prioritou produktových vývojářů FLEX. 
Od rýčové rukojeti k ergonomické vodící 
trubici až po uspořádání a provedení 
ovládacích prvků je FLEX Giraffe® GE 
7 optimálně přizpůsobená potřebám 
a pracovním postupům malířů a sádro-
kartonářů.

Jednoduše nepřekonatelná! Nová FLEX Giraffe®

Stropy, stěny, Giraffe® 
Nepřekonatelný originál  
mezi bruskami s dlouhým krkem 

Flexibilní nastavení
Zejména v těsnějších prostorech nebo na členitých plochách: kloubové zavěšení 
brusné hlavy GE 7 přináší maximální flexibilitu a umožňuje plynulý pracovní 
postup. Komplikovanější místa, jako jsou kouty a rohy, lze opracovávat bez 
přerušení pracovního procesu.

90°

Pohyblivost do stran
Velmi snadné a plynulé je vedení GE 7, působení síly pro přizpůsobení brusné 
hlavy povrchu je minimalizováno. Výkyv flexibilní hřídele je široký, lehký 
a přirozený.

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Brusky s dlouhým

 krkem
 

Giraff
e®
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Rotační brusná hlava s okra-
jovým segmentem
Efektivní broušení povrchů 
a přechodů mazi nimi. Úspora 
namáhavé ruční práce.

Trojúhelníková brusná hlava
Speciální nástavec na broušení 
v koutech a rozích, v přecho-
dech mezi stěnou a stropem.

Rotační brusná hlava
Vysoký výkon úběru materiálu 
při standartním broušení na 
větších plochách.

Excentrická brusná hlava
Bez prachu k perfektnímu 
opracování povrchu v kva-
litě Q3 a Q4. Kontrolované 
a efektivní broušení tmelů 
a stěrek. 

Systém výměny             
brusných hlav

Celovlnná elektronika
Regulace otáček přináší 
vždy potřebám odpovída-
jící rychlost broušení. Při 
zatížení elektronika udržuje 
konstantní otáčky stroje.

Spínač chráněný proti prachu
Ochranný kryt na vypínači ome-
zuje jeho poškození a znečištění.

Beznástrojové prodloužení
Přídavný prodlužovací díl lze in-
tegrovat jednoduchým kliknutím. 
Umožňuje práci v místnostech 
s vyšší světlou výškou.

Klipová přípojka pro odsávání
FLEX Clip-systém - bezpeč-
né připojení odsávání bez 
adaptéru. Hadici vysavače FLEX 
jednoduše nacvaknout - hotovo.

Ergonomický krk
Oválné provedení vodící trubice 
s upraveným povrchem a s prolisem 
pro bezpečné vedení. Jako příslušen-
ství lze doplnit rámovou rukojetí.

Odsávací kryt s kartáčovým lemem
Pružně uložený kartáčový okraj brusné 
hlavy zabraňuje poškrábání povrchu a za-
jišťuje optimální odsávání prachu.

Flexibilní hřídel 
Osvědčená FLEX technologie pro 
dokonalý přenos výkonu od motoru 
na podložný talíř. 

Kardanové zavěšení
Kloubové uložení brusné hlavy 
s optimalizovanou tvrdostí hřídele 
zabezpečuje vysokou flexibilitu 
a optimální přizpůsobení pod-
kladu.

NOVINKA
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Giraffe® 
GE 7

OBJ. ČÍSLO 471.127 

Obsah dodávky 
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excentrická brusná hlava MH-X
 � 1x brusná hlava s okrajovým segmentem
 � 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na 

suchý zip K 100 
 � 1x přepravní brašna

TECHNICKÉ ÚDAJE GE 7
Ø brusného kotouče 225 mm

Počet otáček na prázdno 1100 - 1650/min

Počet zdvihů MH-X D225 3100 - 4600/min

Počet zdvihů MH-T 290x290 3800 - 5700/min

Jmenovitý příkon 710 Wattů

Jmenovitý výkon 410 Wattů

Upnutí nástroje suchý zip

Prodloužení zásuvné 500 mm

Úhel výkyvu na hlavě 100°

Regulace otáček plynulá 6-ti stupňová

Délka (úhel hlavy 90°) 1520 mm

Hmotnost 4,2 kg

Vše pod kontrolou 
K bezpečnému držení a ovládání FLEX Giraffe® GE 7 přispívá ergonomicky tvarovaná 
rýčová rukojeť, která působením pákového efektu výrazně odlehčuje zádovému svalstvu 
obsluhy.

Práce bez únavy
Při dlouhodobějším nasazení na větších plochách a při práci nad hlavou využije uživatel 
omezenou hmotnost a dokonalé umístění těžiště FLEX Giraffe® GE 7. Rozložení hmot-
nosti výrazně omezuje únavu.

26 990,-KčAkce číslo S18

vč. DPH 32 657,90 Kč

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Brusky s dlouhým

 krkem
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Giraffe® GE 7 
+ bezpečnostní vysavač L
FLEX nabízí malířům a sádrokartonářům dokona-
lý systém navazující na rodinu Giraffe®. Jedná se 
o systémová příslušenství usnadňující práci a hlav-
ně o propojení systému s odsáváním. Bezpečnostní 
vysavače FLEX jsou pro bezprašnou práci vždy tou 
správnou volbou.

OBJ. ČÍSLO 471.747 

Obsah dodávky 
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excentrická brusná hlava MH-X
 � 1x brusná hlava s okrajovým segmentem 
 � 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na 

suchý zip K 100 
 � 1x přepravní brašna

 � 1x bezpečnostní vysavač 
VCE 44 L AC 

 � 1x L-BOXX® 
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák na žirafu  

VCE-GE Fix

Bezpečnostní vysavač  
VCE 44 L AC

 � Konstantní vysoký výkon sání v průbě-
hu automatického čištění filtru

 � Integrované vypínání automatického 
čištění filtru

 � Antistatická prachová ochrana 
zabraňuje statickému výboji na hadici

 �

 � Fixační plochy pro beznástrojové 
upevnění kufru L-BOXX® nebo systaj-
neru na hlavu vysavače

 � Oddělená regulace sání
 � Objem nádoby 42 litrů suchého a 26 l 

tekutého odpadu

39 990,-KčAkce číslo S19c

vč. DPH 48 387,90 Kč

Antistatika

42 l
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GE 5 ECO
Jednoduše ta nejlehčí. Pouze 3,9 kg! 

 � Vysoká flexibilita a perfektní přilnutí na stěny a stropy díky klou-
bovému uložení brusné hlavy

 � Ergonomický vodící krk
 � S dlouhým krkem lehce do pracovní výšky až 3,20 m
 � Odsávací kryt s kartáčovým lemem
 � Flexibilní převodová hřídel
 � Inovativní připojení odsávání

GE 5 R
akční sady

OBJ. ČÍSLO 471.135 

Bruska na stěny a stropy Giraffe® 
GE 5 R

 � 1x GE 5 R 
 � 1x přepravní brašna
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na 

suchý zip K 100

Bezpečnostní vysavač  
VCE 33 L AC

 � 1x VCE 33 L AC 
 � 1x L-BOXX® 
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák na žirafu  

VCE-GE Fix

 � Odsávací kryt s kartáčovým věncem 
Pružně uložený kartáčový límec zabraňuje vzniku rýh od broušení při 
nasazení a zajišťuje optimální odsávání prachu. 

 � Originální připojení odsávání 
Přímé připojení odsávací hadice uchycením FLEX Clip-systém. 

 � Otočná brusná hlava pro práci blízko okrajů 
Hrana nebo přechod ze stěny na strop, ze stropu na stěnu:  
Díky postrannímu segmentu lze brousit místa, která se dosud musela 
dobrušovat ručně nebo speciálním nářadím. 

 � Zap / vyp 
Rychlostní spínač pro plynulý a citlivý start s aretací pro trvalý chod.

29 990,-KčAkce číslo S20c

vč. DPH 36 287,90 Kč

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem
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Ø 225 mm Produkt Typ/zrno Obj. 
číslo

Cena bez 

DPH

Brusná plátna

Brusný papír na 
suchý zip  
(perforovaný)

P 40 280.739 2 233,-Kč
P 60 260.233 2 140,-Kč
P 80 260.234 2 189,-Kč
P 100 260.235 2 076,-Kč
P 120 282.405 2 120,-Kč
P 150 311.995 2 076,-Kč
P 180 311.987 2 076,-Kč
P 220 260.236 2 076,-Kč

Brusný papír na 
suchý zip
SELECTFLEX

P 16 350.079 1 152,-Kč
P 40 370.924 1 029,-Kč
P 60 348.503 1 059,-Kč
P 80 348.511 998,-Kč
P 100 348.538 927,-Kč
P 120 349.216 927,-Kč
P 150 349.224 927,-Kč
P 180 349.232 927,-Kč
P 220 348.546 927,-Kč
5 x P 80/100/120/
150/180

370.932 949,-Kč

Brusný papír na 
suchý zip
SELECTFLEX

P 16 350.095 1 361,-Kč
P 40 370.940 1 526,-Kč
P 60 348.554 1 722,-Kč
P 80 348.562 1 661,-Kč
P 100 348.570 1 590,-Kč
P 120 349.240 1 590,-Kč
P 150 349.259 1 590,-Kč
P 180 349.267 1 590,-Kč
P 220 348.589 1 590,-Kč
5 x P 80/100/120/
150/180

370.959 1 625,-Kč

Brusná mřížka na
suchý zip
NETFLEX

P 80 446.173 1 466,-Kč
P 100 446.181 1 466,-Kč
P 120 446.203 1 466,-Kč
P 150 446.211 1 466,-Kč

Brusná mřížka na 
suchý zip

K 80 260.237 2 310,-Kč
K 100 260.230 2 310,-Kč

Pad na superfiniš
S 320 281.026 1 463,-Kč
S 1200 281.018 1 463,-Kč

Brusný vlies
A 100 281.042 1 669,-Kč
A 180 281.034 1 669,-Kč

Diamantový brusný 
kotouč na suchý zip

30 419.060 4 455,-Kč
50 419.079 4 455,-Kč
80 419.087 4 455,-Kč
100 419.095 4 455,-Kč

Unašeče & podložné talíře

Polstrovaný adaptér 
pro GE 5, GE 5 R,  
GSE 5 R, WSE 500,  
WS 702 VEA

KAD D225/16 S 260.232 514,-Kč

KAD D225/16 H 412.899 633,-Kč

Polstrovaný adaptér 
pro kulaté brusné 
hlavy Vario-Giraffe® 
a Handy-Giraffe®

KAD D225/13 S 437.956 514,-Kč

KAD D225/13 H 439.800 635,-Kč

Unašeč na suchý zip, 
kulatý

tvrdý 350.362 908,-Kč

Unašeč na suchý zip, 
kulatý

střadně tvrdý 352.306 908,-Kč

Unašeč na suchý zip, 
kulatý

měkký 366.862 908,-Kč

Adaptér na suchý zip 
v sadě, kulatý

super měkký 399.418 1 205,-Kč

Brusná deska na 
suchý zip, trojúhelník

354.988 1 009,-Kč

Brusivo

OBJ. ČÍSLO 422.827 

Bruska anstěny a stropy Giraffe® GE 5 R 
 � 1x GE 5 R 
 � 1x přepravní brašna
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 1x bal. (25 ks) perforovaný brusný papír na suchý zip K 100

OBJ. ČÍSLO 474.835

Bruska na stěny a stropy  
Giraffe® GE 5 ECO

 � 1x bruska na stěny a stropy  
Giraffe® GE 5 v kartonu

 � 1x Clip adaptér  
SAD-C D36/27 AS/NL 13 990,-KčAkce číslo S22

vč. DPH 16 927,90 Kč

20 990,-Kč
Akce číslo S21

vč. DPH 25 397,90 Kč

S pohyblivým 

okrajovým segmentem
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Perfektní v každé třídě

Sedm nových bezpečnostních vysavačů. Komfort, kontrola a optimální 
řešení v detailech - to dokáže FLEX: Nová generace strojů řady VCE se 
svou maximální účinností proti prachu, nečistotám a zdraví škodli-
vým látkám, přesvědčí díky náskoku v technologiích. Výrazná redukce 
provozní hlučnosti a robustní, kompaktní konstrukce pro více stability 
a provozní bezpečnosti. Spolehlivé v pracovním nasazení a uživatelsky 
příjemná a jednoduchá obsluha.

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Bezpečnostní 

vysavače
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Třída L 
Pro použití na odsávání a úklidové 
práce bez výskytu zdraví nebezpečné-
ho prachu.

Vhodné pro prach s bezpečnostní 
hodnotou AGW > 1 mg/m³. 

Třída M 
Pro odsávání zdraví nebezpečného 
prachu, vybaveno automatickým 
čištěním filtru.

Vhodné pro prach s bezpečnostní 
hodnotou AGW ≥ 0,1 mg/m³. Speciálně 
pro minerální prach a dřevo (také dub 
a buk).

Třída H 
Schválený pro vysávání azbestového 
prachu a správná volba pro sanace 
plísní. 

Vhodný pro suchý, zdraví škodlivý, 
nehořlavý prach a karcinogenní látky 
s bezpečnostní hodnotou AGW < 0,1 
mg/m³.
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Bezpečnostní vysavač  
VC 21 L MC

 � Příruční a kompaktní
 � Suché i mokré sání
 � Vestavěný plovák pro přerušení odsávání při maximálním 

naplnění tekutinou
 � „Malý“, ale šikovný. Lehký a kompaktnít – velká výhoda při pře-

pravě. Pro pohodlný transport je vybaven  VC 21 L MC výlisky 
pro upevnění sacích trubic.

OBJ. ČÍSLO 472.425 

Obsah dodávky 
 � 1x bezpečnostní vysavač VC 21 L MC
 � 1x úklidové příslušenství
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky  

FS-F VC/21-26 L VE5
 � 1x adaptér na odsávání při vrtání

S manuálním 
čištěním filtru

20 l

+ odsávací adaptér na vrtání

4 990,-KčAkce číslo S23

vč. DPH 6 037,90 Kč

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Bezpečnostní 

vysavače
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Bezpečnostní vysavač  
VCE 26 L MC

 � Vhodné pro těžší využití v komerční oblasti.  
Optimální pro úklidové práce v kancelářích, skladových prostorách, dílnách 
a automobilech. Lze použít pro odsávání ve spojení s elektronářadím s men-
ším množstvím prachu jako jsou např. vibrační, delta, excentrické brusky 
nebo vrtačky a pily

 � Čištění filtru stiskem tlačítka
 � Bohaté úklidové příslušenství včetně nerezových sacích trubic

Bezpečnostní vysavač  
VCE 33 L MC

OBJ. ČÍSLO 471.178 

Obsah dodávky
 � 1x bezpečnostní vysavač  

VCE 33 L MC 
 � 1x úklidová sada
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky  

FS-F VCE L/M VE5

OBJ.ČÍSLO 472.433 

Obsah dodávky
 � 1x bezpečnostní vysavač  

VCE 26 L MC 
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky 

FS-F VC/E 21-26 L VE5
 � 1x adaptér na odsávání při vrtání SAD BS D32
 � 1x úklidová sada

 � Přístrojová zástrčka se spínací automatikou
 � Odsávání od elektronářadí je bezpečné a jednoduché. Bezpečnostní vysavač 

a elektronářadí spolupracují pomocí spínací a vypínací elektroniky, nezávisle 
na otáčkách na připojeném stroji.  
Doba doběhu sání je 5 sekund.

11 690,-KčAkce číslo S25

vč. DPH 14 144,90 Kč

6 990,-KčAkce číslo S24

vč. DPH 8 457,90 Kč

30 l

25 l
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Bezpečnostní vysavač  
VCE 33 M AC Set

 � Fixační plochy pro beznástrojové upevnění kufru L-BOXX® nebo 
systajneru na hlavu vysavače 

 � Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění 
filtru

 � Antistatická prachová ochrana 
zabraňuje statickému výboji na hadici

 � Plovoucí senzor pro hlídání objemu průtoku vzduchu

Bezpečnostní vysavač 
VCE 44 M AC Set

 � Fixační plochy pro beznástrojové upevnění kufru L-BOXX® nebo 
systajneru na hlavu vysavače 

 � Konstantní vysoký výkon sání v průběhu automatického čištění 
filtru

 � Antistatická prachová ochrana 
zabraňuje statickému výboji na hadici

 � Plovoucí senzor pro hlídání objemu průtoku vzduchu

OBJ. ČÍSLO 471.194 

Obsah dodávky 
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky FS-F VCE L/M VE5
 � 1x bohaté  

úklidové příslušenství
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® TK-L 102

OBJ. ČÍSLO 471.216

Obsah dodávky 
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 M AC
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky 

FS-F VCE L/M VE5
 � 1x bohaté úklidové příslušenství
 � 1x 4m antistatická sací hadice
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® TK-L 102

S automatickým 
čištěním filtru

Antistatika

42 l

Antistatika

30 l

18 990,-KčAkce číslo S26

vč. DPH 22 977,90 Kč

19 990,-KčAkce číslo S27

vč. DPH 24 187,90 Kč

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Bezpečnostní 

vysavače
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Sací hadice

Antistatická sací hadice s regulací vedlejšího vzduchu

SH-C 32x4m AS/NL 406.708 3 163,-Kč

Antistatická sací hadice

SH 27x4m AS 379.395 2 998,-Kč

Sací hadice

SH 32x3,5m 385.484 943,-Kč

Další příslušenství

Tlačný rám

VCE-TH 445.150 1 353,-Kč

Držák na žirafu

VCE-GE Fix 445.185 616,-Kč

Plochá hubice

FD D36 90x120mm 413.437 580,-Kč

Úklidová sada

CLE 32 AS 445.053 1 980,-Kč

Podlahová hubice s kolečky

FN-AL 36x370mm 369.896 2 778,-Kč

Odsávací adaptér na vrtání

SAD BS D32 394.025 454,-Kč

Clip adaptér

SAD-C D36/27 AS/NL 408.360 341,-Kč

Typ Označení Obj. číslo
Cena bez 

DPH

Filtrační sáčky & filtry

Vliesový filtrační sáček

FS-F VC/E 21-26 L VE5 385.093 602,-Kč

Vliesový filtrační sáček

FS-F VCE L/M VE5 445.088 690,-Kč

Longlife-filtrační sáček

FS-LL VCE 33/44 445.517 3 355,-Kč

Bezpečnostní filtrační sáček

SFS VCE H VE5 445.096 2 503,-Kč

Separační sáček

ES-PP VC/E 21-26 VE5 385.107 877,-Kč

ES-PP VCE L/M VE5 445.061 561,-Kč

Kulatý skládaný filtr

FE VC/E 21-26 PET M 385.085 921,-Kč

PES plochý skládaný filtr

FE VCE PES L/M/H 445.118 1 405,-Kč

Kulatý skládaný filtr

FE VCE44 H/HEPA 445.126 1 969,-Kč

Příslušenství 
Bezpečnostní vysavače

Bezpečnostní vysavač 
VCE 33 L AC Set

 � 1400 Wattů
 � Automatické čištění filtru
 � Otočný spínač s integrovanou spínací automatikou

Bezpečnostní vysavač  
VCE 44 L AC Set
vlastnosti jako VCE 33 L AC

OBJ. ČÍSLO 471.186

Obsah dodávky
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC
 � 1x bohaté úklidové příslušenství
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky  

FS-F VCE L/M VE5
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® TK-L 102

OBJ. ČÍSLO 471.216 

Obsah dodávky 
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC
 � 1x bohaté úklidové příslušenství
 � 1x bal. (5 ks) vliesové sáčky 

FS-F VCE L/M VE5
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® TK-L 102
Antistatika

42 l

Antistatika

30 l

14 890,-KčAkce číslo S28

vč. DPH 18 016,90 Kč

15 990,-KčAkce číslo S29

vč. DPH 19 347,90 Kč
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Broušení, 
řezání
Speciální a náročné 
aplikace

RE 14-5 115 – speciální bruska na broušení,  
frézování, leštění a perforování

 � 1x diamantový kotouč E-Jet D115 C M 14
 � 1x diamantový pad DP 100 DRY D115
 � 1x HM-frézovací hlava špice
 � 1x adaptér SAD-C D36/27 AS/NL

OBJ. ČÍSLO 471.224 

Obsah dodávky
 � 1x RE 14-5 115 
 � 1x SoftVib-postranní rukojeť
 � 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm
 � 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
 � 1x unašeč na suchý zip Ø 115/M 14
 � 1x sada brusiva Korund Ø 115
 � 1x povolovací klíč
 � 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Odsávací kryt s plynulým 

nastavením výšky!

VČETNĚ

17 990,-KčAkce číslo S30

vč. DPH 21 767,90 Kč

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Broušení 
& řezání
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+ odsávání

 � Univerzální nástrojový systém, který lze přizpůsobit mnoha 
aplikacím pro renovaci a modernizaci

 � Kompaktní, praktický pomocník pro opracování okrajových 
nebo menších ploch

 � Elektronická regulace otáček: pro rozličné nástroje, rozličné 
materiály a rozličné aplikace, broušení, frézování, leštění, 
vždy odpovídající rychlost

 � Beznástrojů stavitelný kartáčový segment vhodný pro práce 
do okrajů: i při otevřeném postranním segmentu zůstává 
dostatečný výkon odsávání

 � Fixační plochy pro beznástrojové 
upevnění kufru L-BOXX® nebo systaj-
neru na hlavu vysavače 

 � Konstantní vysoký výkon sání v průbě-
hu automatického čištění filtru

 � Antistatická prachová ochrana 
zabraňuje statickému výboji na hadici

 � Plovoucí senzor pro hlídání objemu 
průtoku vzduchu

 � Nastavení průměru ústí sací hadice
 � Ve spínači integrované vypnutí a za-

pnutí čistící automatiky

RE 14-5 115 – speciální bruska na 
broušení, frézování, leštění a per-
forování

OBJ. ČÍSLO 471.232

Obsah dodávky RETECFLEX
 � 1x RE 14-5 115 
 � 1x SoftVib-postranní rukojeť
 � 1x odsávací kryt broušení Ø 115 mm
 � 1x opěrný kryt frézování Ø 80 mm
 � 1x unašeč na suchý zip Ø 115/M 14
 � 1x sada brusiva Korund Ø 115
 � 1x povolovací klíč
 � 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238

Obsah dodávky VCE 33 M AC
 � 1x VCE 33 M AC 
 � 1x bal. (5 ks)  

vliesové sáčky ‚ 
FS-F VCE L/M VE5

 � 1x bohaté příslušenství
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® TK-L 102

1x HM-frézovací 
hlava špičatá

1x adaptér SAD-C 
D36/27 AS/NL

1x diamantový kotouč 
E-Jet D115 C M 14

1x diamantový pad
DP 100 DRY D115

Bezpečnostní vysavač 
VCE 33 M AC 

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Odsávací kryt s plynulým 

nastavením výšky!

35 990,-KčAkce číslo S31

vč. DPH 43 547,90 Kč

VČETNĚ

Antistatika

30 l
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 � Plynule stavitelná, ergonomická rukojeť 
s antivibrační vložkou, pro optimální 
držení a vedení stroje

 � Vhodné pro opracování stropů, stěn, 
schodišť a malých ploch 

 � Elektronická regulace otáček, 
pro flexibilitu a preciznost při 
broušení

 � Výškově stavitelný kryt pro při-
způsobení výšce kotouče a dobré 
odsávání

Sanační bruska 
LD 18-7 150 R

OBJ. ČÍSLO 471.240

Obsah dodávky
 � 1x LD 18-7 150 R 
 � 1x odsávací kryt D 150 s kartáčovým lemem 
 � 1x odsávací kryt D 125 s kartáčovým lemem
 � 1x rámová rukojeť
 � 3x držák kabelu
 � 1x vnitřní šestihranný klíč
 � 1x upínací matice M 14
 � 1x povolovací klíč
 � 1x přepravní kufr

 � 1x diamantový kotouč Estrich-Jet Ø 125 mm
 � 1x diamantový kotouč Estrich-Jet Ø 150 mm
 � 1x sací adaptér SAD C D36/27

Dva v jednom
 � Díky použití většího 150 mm 

systému vhodná na opracování 
podlahových ploch

 � Díky kompaktnímu 125 mm systé-
mu vhodná na dokončovací práce 
na okrajích a na práci na stěnách 
a schodech

Vždy ta správná výška
Bez nástrojů ovladatelná spona na 
povolení krytu umožňuje jednoduché 
nastavení výšky krytu odpovídající 
opotřebení brusného kotouče

Až do okraje
Bez nástrojů stavitelný okrajový seg-
ment umožňuje pohodlnou práci až ke 
stěnám

Sanační bruska 
LDE 15-10 125 R – s elektronickou  
regulací rychlosti otáček

OBJ. ČÍSLO 471.011 

 � Obsah dodávky
 � 1x LDE 15-10 125 R 
 � 1x odsávací kryt D 125 s kartáčovým lemem 
 � 1x rámová rukojeť
 � 3x držák kabelu
 � 1x vnitřní šestihranný klíč SW 4
 � 1x sací adaptér SAD-C D32 AS
 � 1x povolovací klíč 
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x vložka kufru

 � 1x diamantový kotouč 
Turbo-Jet II

TECHNICKÉ ÚDAJE
Ø brusného kotouče 125 mm

Počet otáček na prázdno 4500 - 10000/min

Jmenovitý příkon 1450 Wattů

Upnutí nástroje M 14

Hmotnost 2,9 kg

NOVINKA

20 990,-KčAkce číslo S33

vč. DPH 25 397,90 Kč

SOUČÁSTÍ

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

12 490,-KčAkce číslo S32

vč. DPH 15 112,90 Kč

SOUČÁSTÍ

Ø 150 + Ø 125
Odsávací kryt plynule 

výškově stavitelný

Ø 125

Odsávací kryt 

výškově stavitelný

Stavitelná rukojeť 

s antivibrační vložkou

Regulace otáček

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Broušení 
& řezání
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OBJ. ČÍSLO 471.259 

Obsah dodávky
 � 1x drážkovačka MS 1706 FR  

s bohatým příslušenstvím v kufru
 � 2x Diamantjet  

VI-Speedcut- 
řezný kotouč

 � Motor 1400 Wattů
 � Hloubka řezu 0-35 mm
 � Šířka řezu 10-30 mm
 � Kotouče-Ø 140 mm
 � Počet otáček 7500/min
 � Upnutí nástroje M 14

 � Ochrana proti zanoření
 � Bez nástrojů stavitelná hloubka 

řezu
 � Efektivní odsávání prachu

Drážkovačka na zdivo 
MS 1706 FR – pro řezání tlakem i tahem  
díky patentovému výkyvnému motoru

 � 1x laserový 
měřák vzdálenosti 
ADM30

 � 1x sací adaptér 
SAD C D36/27

OBJ. ČÍSLO 471.275

Obsah dodávky
 � 1x SE 14-2 125 
 � 1x ochranný kryt SG D125 SE
 � 1x sací adaptér
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x unašeč na suchý zip SP D125-8 H/F
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 4x ks brusivo Ø 125 mm
 � 1x povolovací klíč zalomený
 � 2x vnitřní šestihranný klíč
 � 3x držák kabelu

 � 1x excentrická bruska ORE125-2
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 102
 � 25x brusný papír na suchý zip  

ZIRCOFLEX A 60
 � 1x kartáčový talíř M 14

Excentrická bruska ORE 125-2 
vhodná pro finální jemné dokon-
čovací práce při využití odsávání 
nebo vlastního cyklonového 
sacího systému.

SE 14-2 125 Set   
zkrocená síla v kultivovaném chodu

 � Převodové ústrojí SUPRAFLEX tvoří 
jedinečná kombinace planetové 
a úhlové převodovky. To přináší 
nesporné výhody, jako napří-
klad o 300 % vyšší výkon úběru 
materiálu než excentrická bruska, 
při zachování nízkých otáček 600-
2100/min.

 � Odsávací kryt s okrajovým segmentem 
umožňuje práci až do okrajů. 8-mi děrový 
odsávací systém udržuje čisté pracovní 
prostředí.

 � Pro dosažení perfektních výsledků při 
leštění disponuje SUPRAFLEX omezenými 
vibracemi a omezenými hladinami provoz-
ního hluku, také při zatížení.

SUPRAFLEX dosahuje až 
o 300 % větší výkon v úběru 
materiálu (Zdroj: FLEX zkušební 
laboratoře)

Klasická excentrická bruska

SUPRAFLEX

14 990,-Kč
Akce čís S34

vč. DPH 18 137,90 Kč

SOUČÁSTÍ

SOUČÁSTÍ

15 990,-KčAkce číslo S35

vč. DPH 19 347,90 KčBALENÍ 25 ks

Směr posuvu
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Frézy · nože

Frézovací hlava, špičatá

Ø 80 mm 1 366.552 4 510,-Kč  – – – – –

HM frézovací kola, špičatá

– – 366.501 2 695,-Kč  – – – – –

Frézovací hlava, plochá

Ø 80 mm 1 366.560 4 510,-Kč  – – – – –

HM frézovací kola, plochá

– – 366.617 2 695,-Kč  – – – – –

Perforátor

Ø 80 mm 1 366.757 3 685,-Kč  – – – – –

HSS-nožová kola perforátoru

Ø 38 mm 4 366.765 1 554,-Kč  – – – – –

Diamantové kotouče

Označení Rozměry Ks Obj. číslo Cena bez DPH

RE
TE
CF

LE
X

LD
 1

5-
10

 1
25

LD
(E

) 
15

-1
0 

12
5 

R

LD
 1

8-
7 

12
5 

R

LD
 1

8-
7 

15
0 

R

LD
 2

4-
6 

18
0

Diamantový 
brusný kotouč 
Turbo-Jet
pro minerální 
podklady

Turbo-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.846 2 970,-Kč  – – – – –

Turbo-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 348.899 3 465,-Kč –    – –

Turbo-Jet II D125 22,2 Ø 125 mm 1 453.773 2 723,-Kč –    – –

Turbo-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.935 4 813,-Kč – – – –  –

Turbo-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 420.409 6 133,-Kč – – – – – 

Diamantový 
brusný kotouč 
Thermo-Jet

TH-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.378 3 795,-Kč –    – –

TH-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.919 5 143,-Kč – – – –  –

TH-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 359.386 6 518,-Kč – – – – – 

Diamantový 
brusný kotouč 
Estrich-Jet

E-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.803 4 950,-Kč  – – – – –

E-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.394 3 795,-Kč –    – –

E-Jet D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.927 5 143,-Kč – – – –  –

E-Jet D180 22,2 Ø 180 mm 1 359.408 6 518,-Kč – – – – – 

PKD-
diamantový 
brusný kotouč
pro tepelně 
choulostivé 
materiály

PKD-Jet 4-Cut D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.889 5 830,-Kč  – – – – –

PKD-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.416 5 473,-Kč –    – –

PKD-Jet 5-Cut D125 22,2 Ø 125 mm 1 406.015 5 473,-Kč –    – –

PKD-Jet 6-Cut D150 22,2 Ø 150 mm 1 418.943 6 820,-Kč – – – –  –

PKD-Jet 6-Cut D180 22,2 Ø 180 mm 1 420.425 8 140,-Kč – – – – – 

Diamantový 
brusný kotouč 
Beton-Jet
na beton

B-Jet D115 C M 14 Ø 115 mm 1 418.757 4 950,-Kč  – – – – –

Diamantový 
brusný kotouč 
Surface-Jet

S-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.811 4 510,-Kč  – – – – –

S-Jet D125 22,2 Ø 125 mm 1 359.424 2 860,-Kč –    – –

Tvrdokovový 
brusný kotouč 
TC-Jet TC-Jet D115 C M14 Ø 115 mm 1 418.897 2 970,-Kč  – – – – –

Diamantový 
brusný kotouč 
Basic-Cut Basic-Cut D125 22,2 Ø 125 mm 1 420.417 2 338,-Kč –    – –

PříslušenstvíAku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Broušení 
& řezání
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 � Mikroprocesorová elektronika: regulace otáček, udržování konstantních 
otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému 
spuštění, ochrana proti přetížení a hlídání teploty

 � Jedinečný upínací mechanismus s rychlospojkou pro beznástrojovou 
výměnu systémového příslušenství pro satinování, pásové broušení trubek 
nebo kartáčování

 � Kartáčový nástavec s odnímatelným krytem a ústím na odsávání Ø 32 mm 
pro práci bez prachu. Včetně bočního vedení pro práci menšími nástroji při 
satinování pro dodržení jednotného obrazu povrchu

OBJ. ČÍSLO 461.504

Obsah dodávky
 � 1x BBE 14-3 110 
 � 1x kartáčový nástavec BB 110
 � 1x nylonový kartáč D110/85 P46
 � 1x drátěný kartáč mosaz D100/85
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x vložka kufru

Kartáčovací stroj TRINOXFLEX 
BBE 14-3 110 Set

 � Beznástrojová výměna brusných válců prostřednictvím patentovaného 
západkového systému

 � Kompletně zapouzdřený elektronický modul proti poškození prachem. Trojí 
ochrana vinutí zabraňuje opotřebení a prodlužuje životnost stroje

 � Jednopolový spínač
 � Aretace vřetene
 � Pro práci s eliminací prachu v opracování kovu a nerezu, také pro kartáčová-

ní, strukturování a čištění dřeva

Kartáčový nástavec

Brusný nástavec pro kartáče TRINOXFLEX. 
S odnímatelným krytem a ústím na odsávání 
Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně boční-
ho vedení a antivibrační ergonomické rámové 
rukojeti. Bez nástrojů měnitelné nástroje 
díky patentovanému rychlovýměnnému 
systému.

Nylonový válec

Se zalitým korundovým zrnem. Elastický, rozptý-
lený plastový kartáč. Pro odstraňování otřepů, 
čištění, zdrsnění a vyhlazování. (použitelný také 
na dřevo, ke kartáčování a odstranění měkkých 
vláken) Při použití užších rozměrů je potřeba 
distančních kroužků (obj. číslo 250.522). 

Drátěný válec

Vyrobeno z krouceného, silného, zlatě zbarve-
ného ocelového drátu. Velká tvrdost a tuhost. 
Odstraňuje rez, nečistoty a starou barvu. Pro 
zvýraznění vláken ve dřevě. Při použití užších 
rozměrů je potřeba distančních kroužků (obj. 
číslo 250.522).

DODAVATELNÉ OD ŘÍJNA 2018!

18 490,-KčAkce číslo S36

vč. DPH 22 372,90 Kč
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 � Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti 
opětovnému spuštění, hlídáním teploty, CDC-konstantní elektronikou

 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
 � Anti-Kick Back, vypne stroj při zablokování kotouče
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � SoftVib-rukojeť s patentovaným integrovaným povolovacím klíčem 

a antivibrační vložkou

OBJ. ČÍSLO 457.469 

Obsah dodávky
 � 1x LE 14-11 125
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1x vložka kufru
 � 1x odsávací kryt SG-R D 125  

s okrajovým segmentem
 � 1x odsávací sada D125
 � 1x adaptér SAD-C D25-32 AS
 � 1x adaptér SAD-C 32 AS

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø brusného kotouče 125 mm

Počet otáček na prázdno 2800-11500/min

Jmenovitý příkon 1400 Wattů

Jmenovitý výkon 880 Wattů

Upnutí nástroje M 14

Délka kabelu 4,0 m

Hmotnost 2,4 kg

Úhlová bruska  
1 400 Wattů
LE 14-11 125 – opravdu všestranná 
díky odpovídajícímu příslušenství

Vyobrazené kotouče 
nejsou součástí dodáv-
ky stroje.

Odpovídající diamantové kotouče 
naleznete na straně 26.

Úhlová bruska 
900 Wattů 
LE 9-11 125

OBJ. ČÍSLO 452.343

Obsah dodávky
 � 1x LE 9-11 125 L-BOXX
 � 1x diamantový řezný kotouč  

Standard Beton Ø 125 mm
 � 1x diamantový řezný kotouč  

Premium Fliese Ø 125 mm

 � Pro opracování kovu/kovodílnu, stavbu/renovace,  
karosářské práce a montážní práce 

 � Počet otáček na prázdno 6000-11500/min
 � Upnutí nástroje M 14
 � Hmotnost 2,0 kg
 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti
 � Prachová ochrana motoru a převodovky
 � Extrémě lehká a příruční
 � Kompaktní, tenká a ergonomická konstrukce
 � Anti-Kick Back, vypne motor při zablokování kotouče
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
 � Aretovatelný kolébkový spínač
 � Aretace vřetene

Vyobrazené kotouče 
nejsou součástí 
dodávky stroje.

7 490,-KčAkce číslo S37

vč. DPH 9 062,90 Kč

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

SOUČÁSTÍ BALENÍ

2 diamantové kotouče
4 290,-KčAkce číslo S38

vč. DPH 5 190,90 Kč

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Ø 125

Odnímatelný okrajový 

segment

Pro použití diamantových 

brusných kotoučů

Připojení na externí 

odsávání

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Broušení 
& řezání
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Úhlové brusky - sady v kufrech

Úhlová bruska  
2 100 Wattů
L 21-6 230

Úhlová bruska  
2 600 Wattů
L 26-6 230  
nejsilnější FLEXka všech dob

OBJ. ČÍSLO 438.405

1x 2100 Wattů úhlová bruska L 2100 
 � Max. Ø brusného kotouče 230 mm
 � 2100 Wattů
 � 6500/min
 � 4,9 kg

1x 1010 Wattů úhlová bruska L 1001
 � 1010 Wattů
 � 10000/min
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � 2,2 kg

Vyobrazené kotouče nejsou součástí dodávky 
stroje.

OBJ. ČÍSLO 453.978

1x 2100 Wattů úhlová bruska L 2100 
 � Max. Ø brusného kotouče 230 mm
 � 2100 Wattů
 � 6500/min
 � 4,9 kg

1x 800 Wattů úhlová bruska L 810
 � 800 Wattů
 � 12000/min
 � Max. Ø brusného kotouče 125 mm
 � 2,0 kg

OBJ. ČÍSLO 466.239

Obsah dodávky 
 � 1x L 26-6 230 TK-S v praktickém přepravním kufru
 � 1x diamantový řezný kotouč  

Standard Beton Ø 230 mm

OBJ. ČÍSLO 471.267

Obsah dodávky 
 � 1x L 21-6 230 
 � 1x diamantový řezný kotouč 

Standard Beton Ø 230 mm

 � Motor 2600 Wattů: vysoce zatížitel-
ný s vysokým stupněm účinnosti, 
pro náročné aplikace

 � Antivibrační vložka mezi motorovou 
skříní a zadní rukojetí

 � Zadní štíhlá rukojeť s pogumova-
nou úpravou pro bezpečné 
uchopení 

 � Zadní rukojeť je o 90° otočná 
na každou stranu pro docílení 
pohodlné pozice obsluhy

 � Robustní konstrukce motoru a pře-
vodovky

 � Ochrana proti opětovnému spuštění
 � Pozvolný rozběh: pro bezpečný start 

bez přetížení sítě
 � Úzká motorová skříň zakončená 

štíhlou rukojetí
 � Antivibrační vložka
 � SoftVib-přídavná rukojeť s antivib-

rační vložkou
 � Zadní štíhlá rukojeť s pogumovanou 

úpravou pro bezpečné uchopení
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný 

kryt

V praktickém

kombi-kufru

2100 Wattů
+ 1010 Wattů

5 490,-KčAkce číslo S39

vč. DPH 6 642,90 Kč

V praktickém

kombi-kufru

2100 Wattů
+ 800 Wattů

4 990,-KčAkce číslo S40

vč. DPH 6 037,90 Kč

5 990,-KčAkce číslo S42

vč. DPH 7 247,90 Kč4 790,-KčAkce číslo S41

vč. DPH 5 795,90 Kč
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OBJ. ČÍSLO 452.327

Obsah dodávky
 � 1x CHE 2-28 SDS-plus  

s přídavnou rukojetí a hloubkovým dorazem
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136
 � 1x SDS-plus sada vrtáků

Univerzální vrtací kladivo  
CHE 2-28 SDS-plus 

 � Robustní, skelným vláknem   
zesílený obal

 � Příkon motoru 800 Wattů
 � Počet otáček na prázdno  

0-1300/min
 � Vrtání, vrtání s příklepem,   

sekání
 � Max. úderová energie 

(dle EPTA) 2,7 J
 � Hmotnost 2,65 kg

Vrtací a
sekací kladiva
Pro náročné nasazení 
na staveništi

4 490,-KčAkce číslo S46

vč. DPH 5 432,90 Kč SOUČÁSTÍ

V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Vrtací &  

sekací kladiva
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Kombi-vrtací kladivo 
CHE 5-40 SDS-max 

 � Vrtání a sekání silou 1050 Wattů 
v konstrukci tvaru D 

 � Přepínač se třemi funkcemi: vrtání s příkle-
pem, sekání, nastavení pozice sekáče

 � Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání při 
blokaci vrtacího nástroje

 � Max. úderová energie 
(dle EPTA) 10 J

 � Regulace ve spínači
 � Zastavení otáček pro sekání
 � Redukce vibrací
 � 12 pozic nastavení sekáče

OBJ. ČÍSLO 451.495 

Obsah dodávky
 � 1x CHE 5-40 SDS-max
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x přepravní kufr
 � 1x SDS-max sekáč špice 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč plochý 25 x 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč široký 50 x 400 mm

OBJ. ČÍSLO 451.932

Obsah dodávky
 � 1x DH 5 SDS-max 
 � 1x přepravní kufr
 � 1x SDS-max sekáč špice 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč plochý 25 x 400 mm
 � 1x SDS-max sekáč široký 50 x 400 mm

Sekací kladivo 
DH 5 SDS-max 

 � Zadní rukojeť s antivibrační vložkou
 � Postranní rukojeť stavitelná ve dvou 

osách
 � Příkon motoru 1050 Wattů
 � Počet úderů 3500/min
 � 12 pozic nastavení sekáče
 � Max. úderová energie  

(dle EPTA) 6,7 J
 � Hmotnost 5 kg

OBJ. ČÍSLO 452.335

Obsah dodávky
 � 1x kombi-vrtací kladivo CHE 4-32 SDS-plus  

s přídavnou rukojetí a hloubkovým dorazem
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x SDS-plus sada vrtáků/sekáčů

Kombi-vrtací kladivo
CHE 4-32 SDS-plus

 � Přepínač se čtyřmi funkcemi:  
vrtání, příklepové vrtání, sekání, 
nastavení pozice sekáče 

 � Příkon motoru 900 Wattů
 � Počet úderů 0-3700/min
 � Max. úderová energie  

(dle EPTA) 4,8 J
 � Hmotnost 4,6 kg

V praktickém 

přepravním kufru 10 990,-KčAkce číslo S49

vč. DPH 13 297,90 Kč SOUČÁSTÍ

V praktickém 

přepravním kufru 12 690,-KčAkce číslo S48

vč. DPH 15 354,90 Kč SOUČÁSTÍ

9 990,-KčAkce číslo S47

vč. DPH 12 087,90 Kč SOUČÁSTÍ V PRAKTICKÉM KUFRU 

L-BOXX ®!
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Samonivelační   
multi-liniový laser

Laserová 
měřící 
technika
Přesnost  
charakterizuje 
profesionály!

Bezpečnostní upozornění! Laserové měřící přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN 
EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání podle stanoveného účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacházení 
s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

OBJ. ČÍSLO 471.356

Obsah dodávky
 � 1x ALC 8
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x přperavní kufr
 � 1x stativ LKS 100-300 5/8 

- kompaktní 
- pracovní rozsah 1,01 až 3,00 m 
- jemné štelování kličkou 0,36 m 
- stavitelná horní tyčka 0,43 m 
- adaptér ⅝" na ¼" součástí dodávky

ALC 8
 � Samonivelační multi-liniový laser s jedním 360°horizontálním 

a se čtyřmi vertikálními paprsky v úhlu 90° plus funkce Lot. 
Ideální pro komplexní zaměření pracoviště.

 � Integrovaná podstava se třema nohama se stavitelnou výškou,  
pro perfektní a stabilní umístění

 � Otočný o 360° s přídavným jemným doladěním pro dokonalou 
pozici v souladu s opěrnými body bez ztráty Lot. 

 � Integrované Li-polymerové akumulátory pro provoz až 6 hod. 
USB-kabel pro snadné a rychlé nabíjení bez potřeby měnit 
akumulátory

 � Vysoký stativ pro laser stavitelný od 1,01 do 3,00 m výšky 13 990,-KčAkce číslo S50

vč. DPH 16 927,90 Kč

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
Laserová technika

32

Akční nabídka platná do 31.01.2019 · Pouze do vyprodání zásob

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



Samonivelační křížové lasery 

Laserový měřič vzdálenosti

ALC 3/1-G

OBJ. ČÍSLO 447.862

Obsah dodávky
 � 1x ADM 60 Li
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x přepravní brašna

ADM 60 Li
 � Rychlé určení vzdáleností a rozměrů na pracoviš-

ti do vzdálenosti 60 m
 � Funkce pro stavbaře a malíře. Celkovou plochu 

místností lze stanovit automaticky za předpo-
kladu, že výška místnosti je vždy stejná. Jednou 
změřit výšku místnosti a po té měřit libovolný 
počet délek. Na displeji se zobrazí součtová 
délka a aktuální celková plocha

 � Integrovaný Li-polymerový akumulátor pro až 
1000 měření na jedno nabití

 � Podsvícený, čtyřřádkový displej

OBJ. ČÍSLO 466.263

Obsah dodávky
 � 1x ALC 3/1-G
 � 1x přperavní brašna
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x stativ LKS 65-170 

- velmi lehký (1,4 kg)  
- 0,65-1,65 m 
- závit pro upevnění ¼"

Bezpečnostní upozornění! Laserové měřící přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy a nařízení. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2 resp. 2M dle DIN 
EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání podle stanoveného účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se při zacházení 
s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

 � Samonivelační křížový laser s jed-
nou vertikální a dvěma horizon-
tálními, samostatně spínatelnými 
liniemi, svírajícími úhel 90°, plus 
funkcí Lot (červený paprsek). Sa-
monivelace je vypínatelná. Ideální 
pro zaměření staveniště.

 � Leštěná skla pro dosažení přesné 
a čisté projekce paprsku.

 � Zelená dioda je jasnější v zobra-
zení i při zhoršených světelných 
podmínkách.

 � Integrované Li-polymerové aku-
mulátory pro provoz až 6 hod.

OBJ. ČÍSLO 466.255 

Obsah dodávky
 � 1x ALC 2/1-G
 � 1x přperavní brašna
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x stativ LKS 65-170 

- velmi lehký (1,4 kg)  
- 0,65-1,65 m 
- závit pro upevnění ¼“

 � Samonivelační křížový laser 
s jednou vertikální a jednou hori-
zontální, samostatně spínatelnou 
linií. Samonivelace je vypínatelná.

 � Leštěná skla pro dosažení přesné 
a čisté projekce paprsku.

 � Zelená dioda je jasnější v zobra-
zení i při zhoršených světelných 
podmínkách.

 � Integrované Li-polymerové aku-
mulátory pro provoz až 6 hod.

ALC 2/1-G 

7 990,-KčAkce číslo S52

vč. DPH 9 667,90 Kč

2 490,-KčAkce číslo S53

vč. DPH 3 012,90 Kč

Zelený
paprsek

6 490,-KčAkce číslo S51

vč. DPH 7 852,90 Kč

Zelený 
paprsek Ak
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OBJ. ČÍSLO 466.298 

Obsah dodávky
 � 1x 1-rychlostní míchadlo MXE 1200 
 � 1x spirálový míchací koš WR3R 140x600 M 14 
 � 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14

Základní přehled 
síťových míchadel

1-rychlostní míchadlo 
1 200 Wattů
MXE 1200 

 � Pro míchání hmot do 60 kg 
 � Celovlnná elektronika:  

pozvolný rozběh, monitoro-
vání teploty, ochrana proti 
přetížení a plynulá regulace 
otáček ve spínači 

 � Počet otáček na prázdno 
0-210 / 325 / 530/min

Ta se umí otáčet!

Míchadla

MXE 1000 MXE 1001 MXE 1002 MXE 1200 MXE 1202 MXE 1602

Míchané 
množství

až 40 kg až 40 kg až 40 kg až 60 kg až 60 kg až 90 kg

Jmenovitý 
příkon

1010 Wattů 1010 Wattů 1010 Wattů 1200 Wattů 1200 Wattů 1600 Wattů

Otáčky na 
prázdno
1. rychlost

0 - 530/min 0 - 780/min 0 - 530/min
0 - 210/min
0 - 325/min
0 - 530/min

0 - 210/min
0 - 325/min
0 - 530/min

0 - 210/min
0 - 325/min
0 - 530/min

Otáčky na 
prázdno
2. rychlost

– – 0 - 780/min –
0 - 320/min
0 - 490/min
0 - 780/min

0 - 320/min
0 - 490/min
0 - 780/min

Upnutí 
nástroje

M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Ø krčku 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm

Max. Ø 
metly

120 mm 120 mm 120 mm 140 mm 140 mm 160 mm

Hmotnost 
bez metly

4,5 kg 4,5 kg 4,6 kg 4,5 kg 4,6 kg 5,0 kg

5 990,-KčAkce číslo S54

vč. DPH 7 247,90 Kč

max. 140 mm

2 MÍCHACÍ 
NÁSTAVCE

Aku-program
Brusky s dlouhýn 
krkem

  Giraffe®
Bezpečnostní 

vysavače
Broušení
&

 řezání
Vrtací &

  
sekací kladiva

Laserová technika
M

íchadla
M

íchadla
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OBJ. ČÍSLO 465.887

Obsah dodávky
 � 1x 1-rychlostní míchadlo MXE 1001
 � 2x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14

OBJ. ČÍSLO 465.925

Obsah dodávky
 � 1x 2-rychlostní míchadlo MXE 1602
 � 2x spirálový míchací koš WR2 160x600 M 14

OBJ. ČÍSLO 446.483 

Obsah dodávky
 � 1x 2-rychlostní míchadlo MXE 1202 
 � 1x spirálový míchací koš WR3R 140x600 M 14 
 � 1x spirálový míchací koš WR2 140x600 M 14

2-rychl. míchadlo 
1 200 Wattů 
MXE 1202

1-rychl. míchadlo  
1 010 Wattů
MXE 1001

2-rychl. míchadlo  
1 600 Wattů
MXE 1602

 � Pro míchání hmot do 60 kg
 � Celovlnná elektronika:  

pozvolný rozběh, monitorování teploty, ochrana 
proti přetížení a plynulá regulace otáček ve 
spínači 

 � 3-stupňový přepínač / stupeň 1: čištění,  
stupeň 2: promísení, stupeň 3: promíchání

 � Počet otáček 1. rychlost 0-210 / 325 / 530/min
 � Počet otáček 2. rychlost 0-320 / 490 / 780/min

 � Pro míchání hmot do 40 kg 
 � Pozvolný rozběh, monitoro-

vání teploty, ochrana proti 
přetížení a plynulá regulace 
otáček ve spínači 

 � Počet otáček na prázdno 
0-780/min

 � Pro míchání hmot do 90 kg 
 � Robustní 2-rychlostní převodovka: vysoce 

dimenzovaná a přizpůsobena pro množ-
ství materiálu a vysoký točivý moment

 � Pozvolný rozběh, monitorování teploty, 
ochrana proti přetížení a plynulá regulace 
otáček ve spínači 

 � Komfortní 3-stupňový přepínač na 
pozici držadla pro ovládání bez přerušení 
práce, s gumovou ochranou proti prachu 
a nečistotám

OBJ. ČÍSLO 446.459

Obsah dodávky
 � 1x 1-rychlostní míchadlo MXE 1000
 � 2x spirálový míchací koš WR2 120x600 M 14

1-rychl. míchadlo   
1 010 Wattů 
MXE 1000

 � Pro míchání hmot do 40 kg 
 � Celovlnná elektronika:  

pozvolný rozběh, monitorování 
teploty, ochrana proti přetížení 
a plynulá regulace otáček ve 
spínači 

 � Počet otáček na prázdno 
0-530/min

7 490,-KčAkce číslo S57

vč. DPH  9 062,90 Kč

max. 140 mm

5 290,-KčAkce číslo S56

vč. DPH 6 400,90 Kč

9 990,-KčAkce číslo S58

vč. DPH  12 087,90 Kč

max. 120 mm

max. 160 mm

2 MÍCHACÍ 
NÁSTAVCE

2 MÍCHACÍ 
NÁSTAVCE2 MÍCHACÍ 

NÁSTAVCE

4 690,-KčAkce číslo S55

vč. DPH 5 674,90 Kč

max. 120 mm

2 MÍCHACÍ 
NÁSTAVCE
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Váš FLEX autorizovaný obchod:
CZ

 0
2-

20
18

 

Přehled míchacích nástavců

Obloukový koš 
RR2

Spirálový koš 
WR2

Spirálový koš 
WR3R

Spirálový koš 
WR3L

Omítkový koš 
PR3L

Lopatkový koš 
SR2

Míchací metla 
RB

VORTINOX
VR

Barvy na stěny •• •• •• ••
Disperzní barvy • •• •• ••
Laky/lazury •• •• •• ••
Lepidla • • ••
Pigmenty • • • ••
Vyrovnávací hmoty • • ••
Klihy • • ••
Lepící malty •• •
Lepidla na dlaždice •• •
Těsnící hmoty • ••
Lepidla • •• •
Tmelící hmoty •• • •
Spárovací hmoty • •• •
Vyrovnávací hmoty •• ••
Tenkovrstvé omítky •• •
Hotové omítky •• • • •
Silnovrstvé omítky • • • •
Bitumeny •
Vláknité materiály • •
Omítky • •• •
Renovační omítky • •• •
2-K syntetické omítky ••
Betony • ••
Estrich stěrky • ••
Cementové malty • •• ••
Vápenné omítky • •• ••
Lepidla na stěny • •• ••
Zateplovací hmoty • •• ••
Epoxidové pryskyřice •• ••

•• velmi vhodné       • vhodné                             tekoucí až pastovité / nízká viskozita              pastovité až tuhé / střední viskozita              tuhé až těžké / vysoká viskozita

Vhodný 
pouze pro 
aku-stroje!

Vyobrazené vybavení strojů odpovídá jejich obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

FLEX-Elektronářadí, s.r.o. · Víta Nejedlého 919 · 295 01 Mnichovo Hradiště · Telefon: +420 314 50 1922 · Servis: +420 314 50 1954 · www.flex-tools.cz
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