
3 stroje dle výběru

Vyber si,
co chceš!
FLEX Pack 
Nabídka strojů 18.0 V

Řezání
Nový sortimentní přírůstek 
– FLEX přímočará pila

   S T R A N A  4

   S T R A N A  6

Aku - nabídka
Nekonečný výběr strojů 
řady 18.0 V pro FLEX Pack

   S T R A N A  6

Broušení
Nově vyvinuto pro každou 
aplikaci

   S T R A N A  8

€ 799,-

Akční nabídka platná do 31.07.2020
Pouze u autorizovaných partnerů a do vyprodání zásob
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Prémiová řada 
aku-produktů

FLEX KEEP CONTROL technolo-
gie je jedinečný inteligentní 
systém aku-managementu, 
který ve spojení s KEEP COOL™ 
technologií permanentně mo-
nitoruje a chrání akumulátor, 
stroj i nabíjecí modul a udr-
žuje je v optimální provozní 
teplotě.

To umožňuje nesrovnatelný 
výkon a bezkonkurenční život-
nost akumulátorů FLEX.

Elektronika ve stroji řídí 
provoz a neustále moni-
toruje a chrání proti

 - přehřívání
 - vybíjení
 - přetížení

Baterie 
odesílá 
průběžný 
stav stroji

 - Indikace stavu nabití
 - Li-Ion články
 - Integrovaná ochrana 
proti vybíjení a přebíjení

 - Řízení zahřívání díky KEEP 
COOL™ technologii

 - KEEP CONTROL techno-
logie

Baterie 
odesílá 
průběž-
ný stav 
nabíjecímu 
modulu

 - Ochrana proti pře-
hřívání

 - Ochrana proti pře-
bíjení

 - Ochrana proti přepětí
 - LCD-displej

Vysoce výkonný systém – FLEX 
akumulátorového nářadí přesvědčí 
nejen svou životností

To umí pouze FLEX
Nejdelší životnost a nejdelší doba chodu díky 
KEEP CONTROL a KEEP COOL™ technologiím
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Rychloupínací 
sklíčidlo

Úhlový nástavec*
*Není součástí dodávky! 
Příslušenství (obj. č. 442.372).

Nástavec na bity 

+ sada bitů

Jsme přesvědčeni o tom, že kdo jednou vezme naše stroje 
do rukou, již je nechce vrátit zpět! Otestujte a zažijte 
v praxi vámi vybraný stroj! Nebudete-li spokojeni, můžete 
zakoupený stroj vrátit zpět prodejci - ručíme vám za to!*

*  Nebudete-li spokojeni na 100 %, můžete vámi zaregistrovaný, nepoškozený 
a lehce opotřebovaný 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 autorizovaného prodejce FLEX, vrátit.  
 
Z této nabídky jsou vyjmuty promo-sady, stejně jako LED aku-stavební 
svítilna CL 2000 18.0, aku-fukar BW 18.0-EC a aku-celospektrální svítilna 
DWL 2500 10.8/18.0.

Pro všechny aku-stroje 
30 dní testování bez rizika

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

OBJ. ČÍSLO 481.211

 � 1x 2-rychl. aku-vrtačka s příklepem 
PD 2G 10.8-EC 

 � 1x rychloupínací sklíčidlo
 � 1x držák bitů, 1x spona na opasek, 1x nástavec na bity
 � 1x akumulátor Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
 � 1x akumulátor Li-Ion AP 10.8/6.0 Ah
 � 1x nabíječka CA 10.8
 � 1x DB T-Box Set-1
 � 1x L-BOXX® 136

 � Malý, příruční stroj pro lehké šroubovací a vrtací 
práce v pevné látkové přepravní brašně

 � Electronic Management System (EMS) chrání stroj, 
prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu

 � LED-ukazatel stavu nabití akumulátoru

Nástavec na bity a 13 mm výměnné 
rychloupínací sklíčidlo zacílené na 
vysokou flexibilitu v použití

OBJ. ČÍSLO 450.561

 � 1x 2-rychlostní aku-vrtačka 
DD 2G 10.8-LD

 � 2x akumulátor Li-Ion  
AP 10.8/2.5 Ah

 � 1x nabíječka CA 10.8
 � 1x přepravní brašna

2-rychlostní aku-vrtačka 
s příklepem
PD 2G 10.8-EC Set

Akce číslo S01

€ 129,00
včetně DPH € 154,80

Akce číslo S02

€ 249,00
včetně DPH € 298,80

58 Nm - točivý moment!  

- nejsilnější ve své třídě!

34 Nm

ZÁ
RU

KA VRÁCENÍ PENĚZ

N
A VŠECHNO AKU-NÁŘAD

Í30
D N Í
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Nekonečná síla pro rozličné 
aplikace
4-rychlostní aku-vrtačka 
DD 4G 18.0-EC

 � Čtyři rychlosti pro rozličné aplikační použití
 � Nejvyšší počet otáček a nejvyšší točivý moment 

ve své třídě
 � Teleskopická přídavná rukojeť pro zajištění 

bezpečnosti obsluhy při maximálním výkonu

 � Nejvyšší rychlost řezání
 � Vysoká přesnost řezu
 � Omezené vibrace
 � Nové, inovativní pilové plátky

Teleskopická 
rukojeť

Pravý & levý chod

Rychlostní spínač

Vysoce ergonomická 
rukojeť s úpravou 
Softgrip

LED-osvětlení s funkcí 
dosvitu

4-rychlostní ovladač

Odnímatelná spona na opasek
vlevo & vpravo montovatelná
 

Elektronická 
rychlobrzda

Ergonomická konstrukce 
s úpravou Softgrip

Vypínatelné LED  

4-stupně nastave-
ní orbitu

Výměna pilových 
plátků bez nástrojů,
s funkcí “Open-Close”

Ochrana proti šponám 
pro viditelný, přesný řez

Plastová kluzná 
botka pro ochra-
nu choulostivých 
povrchů 

0 - 45° L/R nastave-
ní úhlu řezání

TECHNICKÉ ÚDAJE JS 18.0-EC
Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů naprázdno 0 - 3500/min
Zdvih 26 mm
Počet stupňů orbitu 4
Počet stupňů otáček 1 - 5 + A
Výkyv 0 - 45°
Max. hloubka řezání 120 mm
Max. tloušťka kovového materiálu 8 mm
Rozměry (D x Š x V) 275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2100 g

TECHNICKÉ ÚDAJE DD 4G 18.0-EC
Napětí akumulátoru 18,0 V
Počet otáček na prázdno 460 / 910 / 2100 / 4200 /min
Točivý moment měkký/tvrdý 64 / 135 Nm
Stupně utahovacího momentu 11+1
Průměr vrtání dřevo/kov 76 / 13 mm
Délka x šířka x výška 215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2200 g

Rychlost a nejvyšší  
uživatelský komfort
Aku-přímočará pila JS 18.0-EC

Variabilní nastavení 
rychlosti řezání 
s funkcí rozběhu “A”

OBJ. ČÍSLO 491.292

 � 1x DD 4G 18.0-EC
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x spona na opasek
 � 1x nástavec na bity
 � 1x držák bitů
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 485.403

 � 1x JS 18.0-EC
 � 1x kluzná botka
 � 1x vnitřní šestihranný klíč, SW4
 � 1x víčko proti odlétajícím šponám
 � 1x ochrana čistoty řezu
 � 1x odsávací adaptér
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136

Akce číslo S03

€ 209,00
včetně DPH € 250,80

Akce číslo S04

€ 219,00
včetně DPH € 262,80

Kompletní sortiment plátků pro přímočarou pilu naleznete v připoženém letáku!

od

od

Z E  S A D Y

Z E  S A D Y

Dodavatelné také jako holý stroj v kufru 
L-BOXX® (obj. č. 447.765) za 249,- € bez DPH 
nebo jako sada (obj. č. 482.757) s nabíječkou 
a dvěma akumulátory  5.0 Ah za 459,- € bez 
DPH!

Dodavatelné také jako holý stroj v kufru 
L-BOXX® (obj. č. 493.775) za 259,- € bez DPH 
nebo jako sada (obj. č. 489.778) s nabíječkou 
a dvěma akumulátory  5.0 Ah za 469,- € bez 
DPH!

3 speciální pilové plátky  
pro aku-přímočarou pilu v sadě  
(obj. číslo 489.778) v dodávce!

NOVINKA

NOVINKA
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Channel
presets

Praktická pomoc  
pro každý den
Aku-kompaktní vysavač 
VC 6 L MC 18.0

Chytré řešení, 
lepší viditelnost
LED aku-plnospektrální svítilna 
DWL 2500 10.8/18.0

 � Nejlehčí ve své třídě, mimořádně flexibilní 
 � Vysoký výkon díky silnému podtlaku a toku vzduchu
 � Kompaktní hadice - natahovatelná od 0,5 do 2,5 m
 � Včetně bohatého příslušenství s Clip přípojkou

 � Vhodné pro DAB+ a FM
 � Výkon reproduktorů 2 x 10 Wattů
 � Zvýraznění basů pro nejvyšší 

kvalitu zvuku
 � Podsvícený LCD displej
 � Barevné LED osvětlovací lišty
 � Digitální hodiny
 � Sklopná anténa

 � Max. 3000 Lumenů
 � Doba provozu až 30 hodin (300 lm)
 � Bluetooth-App pro ovládání osvětlení
 � All-Daylight-funkce pro nastavení teplotní 

barevnosti 2500 K - 6500 K
 � Integrovaná powerbanka

OBJ. ČÍSLO 486.728

 � 1x DWL 2500 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO 484.857

 � 1x RD 10.8/18.0/230
 � 1x síťový kabel 230 V 50/60 HZ
 � 1x AUX-kabel

Podtlak 120 mbar
přináší vysoký sací 
výkon

Objem průtoku vzdu-
chu 1400 l/min pro 
vysoký výkon sání

Ovladač Push & Clean
pro manuální čištění 
plochého filtru, zvyšuje 
dobu pracovního nasazení

Protiskluzné pady
pro bezpečné 
odstavení

Nosný popruh pro mobilní 
použití také na lešení 
nebo žebříku

FLEX Clip-systém
kompatibilní s FLEX  
odsávacím systémem

Plochý skládaný filtr 
L/M/OSHA
zvyšuje hladinu 
naplnění nádoby 
a optimalizuje 
čištění

Uložení příslušenství
díky držákům integrova-
ným na hlavě vysavače

OBJ. ČÍSLO 481.491

 � 1x VC 6 L MC 18.0
 � 1x sací hadice 32 mm Ø x 0,5 - 2,5 m
 � 1x plochý skládaný filtr třídy L
 � 1x vliesový filtrační sáček třídy L
 � 1x ruční hubice
 � 1x štěrbinová hubice
 � 1x kulatá hubice
 � 1x hubice na polstrování
 � 1x přepravní řemen

TECHNICKÉ ÚDAJE VC 6 L MC 18.0
Napětí akumulátoru 18,0 V
Objem sběrné nádoby 6 l
Eco mode 70 mbar
Boost mode 120 mbar
Délka x šířka x výška 240 x 200 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3300 g
Max. objemový proud vzduchu 1400 l/min
Max. podtlak 12000 Pa
Plocha filtru 3000 cm²

Muzika  
pro každého
Aku-stavební rádio 
RD 10.8/18.0/230

32 mm kompakní 
hadice od 0,5 m 
do 2,5 m nataho-
vatelná

Akce číslo S07

€ 159,00
včetně DPH € 190,80

Akce číslo S06

€ 149,00
včetně DPH € 178,80

Akce číslo S05

€ 159,00
včetně DPH € 190,80

Dodavatelné od 3/2020

Z E  S A D Y

Z E  S A D Y

Z E  S A D Y

6500K2500K

WARM COLD

ALL DAYLIGHT - 5 stupňů

Ovládání také  
díky FLEXApp

NOVINKA

NOVINKANOVINKA
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Vyberte si 3 nové stroje ze širokého 18-ti Voltového 
FLEX aku-programu* a výrazně ušetříte nejen na nářa-
dí: V každém FLEX PACKu obdržíte tři akumulátory, jed-
nu rychlonabíječku a přepravní brašnu zdarma. Vyberte 
si tedy, co opravdu potřebujete. Volba je na vás!

*  Nabídka platí pouze na stro-
je třídy 18 Voltů přehledně 
vyobrazených na straně 7

Zvol si, co potřebuješ!

3 stroje dle  
výběru

ZÁ
RU

KA VRÁCENÍ PENĚZ

N
A VŠECHNO AKU-NÁŘAD

Í30
D N Í
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

3x akumulátor Li-Ion 
AP 18.0/5.0 Ah 
1x rychlonabíječka 
CA 10.8/18.0 

1x praktická 
přepravní brašna 
z plastem zesíleného, 
protržení odolného 
textilního materiálu

3 stroje dle vlastního výběru
Více-násobná volba stejného stroje je možná

Aku-sada Brašna

2-rychlostní aku-vrtačka 
DD 2G 18.0-EC C

Aku-stavební šroubovák 
DW 45 18.0-EC C

2-rychlostní aku-vrtačka 
s příklepem PD 2G 18.0-
EC C

Aku-rázový utahovák 
IW 1/2" 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák  
ID 1/4" 18.0-EC C

Aku-kombinované kladivo  
CHE 18.0-EC C

Aku-kombinované kladivo  
CHE 2-26 18.0 EC C

Aku-šavlová pila 
RSP DW 18.0-EC C

4-rychlostní aku-vrtačka 
DD 4G 18.0-EC C

2-rychlostní aku-míchadlo 
MXE 18.0-EC

Aku-kotoučová pila 
CS 62 18.0-EC C

Aku-úhlová bruska  
L 125 18.0-EC C

Aku-stavební rádio           
RD 10.8/18.0/230

Aku-fukar  
BW 18.0-EC

Aku-přímočará pila
JS 18.0-EC C

Aku-kompaktní vysavač   
VC 6 L MC 18.0

OBJ. ČÍSLO 491.225OBJ. ČÍSLO 486.728 OBJ. ČÍSLO 491.276OBJ. ČÍSLO 491.233 OBJ. ČÍSLO 491.268 OBJ. ČÍSLO 491.241

OBJ. ČÍSLO 491.284OBJ. ČÍSLO 491.314 OBJ. ČÍSLO 491.306OBJ. ČÍSLO 491.292 OBJ. ČÍSLO 459.364 OBJ. ČÍSLO 491.322

OBJ. ČÍSLO 491.330OBJ. ČÍSLO 484.857 OBJ. ČÍSLO 472.913 OBJ. ČÍSLO 485.403 OBJ. ČÍSLO 481.491

LED aku-plnospektrální  
svítilna DWL 2500 
10.8/18.0

BIG WIN

€ 189,00
včetně DPH € 226,80

€ 159,00
včetně DPH € 190,80

€ 189,00
včetně DPH € 226,80

€ 189,00
včetně DPH € 226,80

€ 189,00
včetně DPH € 226,80

€ 189,00
včetně DPH € 226,80

€ 209,00
včetně DPH € 250,80

€ 209,00
inkl. MwSt. € 248,71

€ 249,00
včetně DPH € 298,80

€ 209,00
včetně DPH € 250,80

€ 209,00
včetně DPH € 250,80

€ 249,00
včetně DPH € 298,80

€ 209,00
včetně DPH € 250,80

€ 209,00
včetně DPH € 250,80

€ 149,00
včetně DPH € 178,80

€ 99,00
včetně DPH € 118,80

€ 219,00
včetně DPH € 262,80

€ 159,00
včetně DPH € 190,80
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Šetřete na ceně  
nikoli na výkonu

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC 
Excentrické brusky 

První bezuhlíkové excentrické brusky s integrovaným  
odsáváním jsou nejen lehké a komfortní pro obsluhu, 
ale díky univerzálnímu Multi-Loch-systému odsávání, 
také jediné na trhu kompatibilní pro všechny výrobce 
brusných kotoučů.

 � Univerzální Multi-Loch 
odsávací systém

 � Jedinečná kotoučová brzda 
s dlouhou životností bez 
opotřebení

OBJ. ČÍSLO 447.706 

 � 1x ORE 5-150 EC
 � 1x unášecí talíř na suchý zip středně tvrdý
 � 1x PES-filtrační patrona s mikrofiltrem
 � 1x vnitřní šestihranný klíč, SW 5

OBJ. ČÍSLO 447.684 

 � 1x ORE 3-150 EC
 � 1x unášecí talíř na suchý zip středně tvrdý
 � 1x PES-filtrační patrona s mikrofiltrem
 � 1x vnitřní šestihranný klíč, SW 5

ORE 3-150 EC ORE 5-150 EC

Akce číslo S08

€ 279,00
včetně DPH € 334,80

Akce číslo S09

€ 279,00
včetně DPH € 334,80

Dodavatelné také jako varianta v sadě       
(obj. číslo 486.809) v přepravním kufru           
L-BOXX® 238 za 319,- € bez DPH!

Dodavatelné také jako varianta v sadě       
(obj. číslo 486.817) v přepravním kufru           
L-BOXX® 238 za 319,- € bez DPH!

Na trhu nejlepší poměr 
cena - výkon - kvalita

NOVINKA
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Kufr L-BOXX®

Kufr L-BOXX®

Kufr L-BOXX®

Excentrická bruska
ORE 125-2 Set – zdvih 2 mm

 � Talířová brzda – žádné brusné rýhy,  
žádné drahé vícepráce

 � Regulace otáček 8000-13000/min
 � Počet zdvihů naprázdno 16000-26000/min
 � Obzvlášť lehká, vynikající ergonomie,  

téměř bez vibrací
 � Vyměnitelná PES-filtrační kazeta s funkcí cyklonu  

pro bezprašnou práci v čistém prostředí 
 � Bez potřeby filtračních sáčků
 � Jednoduché čištění filtru

Vibrační bruska
OSE 80-2 Set –  
s regulací otáček

 � Regulace otáček 8000-13000/min
 � Počet zdvihů naprázdno 16000-26000/min
 � Zdvih 2 mm
 � Obzvlášť lehká, vynikající ergonomie,  

téměř bez vibrací
 � Vyměnitelná PES-filtrační kazeta s funkcí cyklonu  

pro bezprašnou práci v čistém prostředí 
 � Bez potřeby filtračních sáčků
 � Jednoduché čištění filtru

OBJ. ČÍSLO 481.246 

 � 1x ORE 125-2 Set
 � 1x PES-filtrační kazeta  

s mikrofiltrem
 � Brusné papíry

 - 1x D125-8 SE-P80 VE50
 - 1x D125-8 SE-P120 VE50
 - 1x D125-8 SE-P180 VE50
 - 1x D125-8 SE-P320 VE50

 � 1x L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 481.254 

 � 1x OSE 80-2 Set
 � 1x PES-filtrační kazeta 

s mikrofiltrem
 � Brusné papíry

 - 1x 80x133 SE-P80 VE50
 - 1x 80x133 SE-P120 VE50
 - 1x 80x133 SE-P180 VE50
 - 1x 80x133 SE-P320 VE50

 � 1x L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 497.452 

 � 1x ODE 100-2 Set
 � 1x PES-filtrační kazeta 

s mikrofiltrem
 � Brusné papíry

 - 1x 100x150 SE-P80 VE50
 - 1x 100x150 SE-P120 VE50
 - 1x 100x150 SE-P180 VE50
 - 1x 100x150 SE-P320 VE50

 � 1x L-BOXX® 136

Delta bruska
ODE 100-2 Set –  
s regulací otáček

 � Regulace otáček 8000-13000/min
 � Počet zdvihů na prázdno 16000-26000/min
 � Zdvih 2 mm
 � Obzvlášť lehká, vynikající ergonomie,  

téměř bez vibrací
 � Vyměnitelná PES-filtrační kazeta s funkcí cyklonu  

pro bezprašnou práci v čistém prostředí 
 � Bez potřeby filtračních sáčků
 � Jednoduché čištění filtru

Akce číslo S12

€ 249,00
včetně DPH € 298,80

Akce číslo S11

€ 249,00
včetně DPH € 298,80

Akce číslo S10

€ 249,00
včetně DPH € 298,80
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1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák žirafy VCE-GE Fix
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M

1x bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC-Set
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 44 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák žirafy VCE-GE Fix
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M

1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC-Set
 � 1x bezpečnostní vysavač VCE 33 L AC 
 � 1x L-BOXX® 102
 � 1x úklidová sada
 � 1x držák žirafy VCE-GE Fix
 � 1x 4 m antistatická sací hadice
 � 5x vliesový filtrační sáček FS-F VCE L/M

Odpovídající příslušenství pro brusky s dlouhým krkem i vysavače naleznete v přiloženém letáku!

Digitální aku-stavební rádio 10,8 V / 18,0 V / 230 V
RD 10.8/18.0/230

Giraffe® GE 7  
+ průmyslový vysavač L

Giraffe® GE 7  
+ průmyslový vysavač L

Giraffe® GE 5 R  
+ průmyslový vysavač L

 � Robustní stavební rádio, vhodné pro příjem DAB+ a FM
 � Výkon reproduktorů 2 x 10 Wattů a Bass-Boost pro top kvalitu zvuku
 � Podsvícený LCD displej, barevné LED osvětlení, digitální hodiny,   

sklopná anténa
 � LED ukazatel stavu nabití akumulátoru
 � FLEX aku-systém: provoz se všemi 10,8 V a 18,0 V akumulátory. 
 � Dodávka bez akumulátorů, bez nabíječky

Power'n'BeatAKU-RÁDIO 
ZDARMA

Robustní FLEX aku-rádio udává takt na každé stavbě. Kom-
binace silných a účinných FLEX strojů s výkonnými repro-
duktory 2 x 10 Wattů spolu se systémem Bass-Boost při-
náší do každodení práce sílu a rytmus - Power'n'Beat. 

OBJ. ČÍSLO 498.491

Giraffe® GE 7
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excentrická hlava MH-X
 � 1x segmentová hlava MH-R
 � 1x balení (25 ks) brusiva    

na suchý zip K 100
 � 1x přepravní brašna

OBJ. ČÍSLO 498.505

Giraffe® GE 7
 � 1x Giraffe® GE 7 
 � 1x excentrická hlava MH-X
 � 1x segmentová hlava MH-R
 � 1x balení (25 ks) brusiva    

na suchý zip K 100
 � 1x přepravní brašna

OBJ. ČÍSLO 498.513

Giraffe® GE 5 R
 � 1x Giraffe® GE 5 R 
 � 1x přepravní brašna
 � 1x balení (25 ks)  

brusiva na suchý zip 
perforovaného D225  
PF-P100 VE25

Akce číslo S13C

€ 1549,00
včetně DPH € 1 858,80

Akce číslo S14C

€ 1579,00
včetně DPH € 1 894,80

Akce číslo S15C

€ 1259,00
včetně DPH € 1 510,80

RÁDIO 
ZDARMA+ RÁDIO 

ZDARMA+ RÁDIO 
ZDARMA+ 
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Odpovídající diamantové kotouče pro naše sanační brusky naleznete v přiloženém letáku!

OBJ. ČÍSLO 497.150

 � 1x Kombi-vrtací kladivo 
CHE 4-32 R SDS-plus  
včetně přídavné rukojeti 
a hloubkového dorazu

 � 1x přepravní kufr  
L-BOXX® 238

 � 1x SDS-plus sada         
vrtáky/sekáče

OBJ. ČÍSLO 497.169

 � 1x CHE 5-40 SDS-max
 � 1x přídavná rukojeť
 � 1x přepravní kufr
 � 1x SDS-max sekáč špice 

400 mm
 � 1x SDS-max sekáč plochý 

25 x 400 mm

OBJ. ČÍSLO 497.193

 � 1x LD 24-6 180
 � 1x odsávací kryt s gumovým kroužkem
 � 1x upínací matice M 14
 � 1x upínací příruba SW 17
 � 1x rámová rukojeť
 � 3x kabelový držák
 � 1x vnitřní šestihranný klíč, SW 6
 � 1x povolovací klíč
 � 1x přepravní kufr
 � 1x diamantový brusný kotouč Turbo-Jet

OBJ. ČÍSLO 497.177

 � 1x DH 5 SDS-max 
 � 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
 � 1x přepravní kufr

OBJ. ČÍSLO 497.185

 � 1x odsávací kryt s kartáčovým lemem
 � 1x rámová rukojeť
 � 3x kabelový držák
 � 1x vnitřní šestihranný klíč, SW 4
 � 1x sací adaptér SAD-C D32 AS
 � 1x povolovací klíč
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238
 � 1x diamantový brusný kotouč Turbo-Jet

Kombi-vrtací kladivo  
CHE 4-32 R SDS-plus

Kombi-vrtací kladivo  
CHE 5-40 SDS-max 

Sanační bruska  
LD 24-6 180

Sekací kladivo 
DH 5 SDS-max

Sanační bruska  
LD 15-10 125 R

Akce číslo S19

€ 699,00
včetně DPH € 838,80

Akce číslo S17

€ 499,00
včetně DPH € 598,80

Akce číslo S20

€ 499,00
včetně DPH € 598,80

Akce číslo S18

€ 459,00
včetně DPH € 550,80

Akce číslo S16

€ 429,00
včetně DPH € 514,80

RÁDIO 
ZDARMA+ RÁDIO 

ZDARMA+ 

RÁDIO 
ZDARMA+ RÁDIO 

ZDARMA+ 

RÁDIO 
ZDARMA+ 
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+ 90°

- 90°

- 60 %

2600 Wattů úhlová bruska
L 26-6 230 TK-S – špičkový výkon, špičková technologie

Úhlové brusky FLEX - akční sady

Jednoduchá výměna uhlíků
Díky odděleným, velkým 
víčkům na boku stroje

Mikroprocesorová elektronika
 � Ochrana proti restartu 

zabraňuje nežádoucímu 
spuštění po nečekaném 
výpadku proudu

 � Pozvolný rozběh zajišťuje 
bezpečný start plynulým 
náběhem

 � Ochrana proti přetížení

 � CDC: Constant Drive Control   
(konstantní elektronika)  
udržuje konstantní otáčky 
při zatížení

 � Anti-Kick Back zabraňuje 
zpětnému rázu při zabloko-
vání nástroje

Antivibrační vložka  
Měkčená, mezi moto-
rovou skříní a zadní 
rukojetí

Ochranný kryt
Beznástrojové nastavení 
díky upínací sponě

Aretace vřetene 
+ SDS-Clic matice
Jednoduchá výměna nástro-
jů díky vestavěné aretaci 
a beznástrojové rychlový-
měnné matici

Silný motor 2600 Wattů
Dlouhá životnost, dosta-
tečná rezerva ve výkonu 
pro náročné aplikace

Postranní rukojeť M 14
FLEX SoftVib-Griff redukuje
vibrace až o 60 %

Štíhlá zadní rukojeť
Bezpečné držení stroje v každé pozici. Rukojeť 
vlevo i vpravo otočitelná v rozsahu 90° pro 
optimalizaci pracovní polohy

Bez tlumení vibrací S FLEX SoftVib 
rukojetí

L 2100-230 +  
L 810-125

L 2100-230 +  
L 1001-125 L 26-6 230 TK-S

OBJ. ČÍSLO 453.978 OBJ. ČÍSLO 438.405 OBJ. ČÍSLO 466.239

 � 1x L 2100-230
 � 1x L 810-125 
 � V praktickém 

kombi-kufru

 � 1x L 2100-230 
 � 1x L 1001-125
 � V praktickém 

kombi-kufru

 � 1x L26-6 230 TK-S v praktickém 
přepravním kufru

 � 1x diamantový kotouč 
Standard na beton Ø 230 mm

 � 1x SDS-Clic rychloupínací matice 
M 14

Max. Ø brusného kotouče [mm] 230 / 125 230 / 125 230

Počet otáček naprázdno [/min] 6500 / 12000 6500 / 10000 6500

Jmenovitý příkon [Watt] 2100 / 800 2100 / 1010 2600

Jmenovitý výkon [Watt] 1250 / 460 1250 / 600 1800 

Hmotnost [kg] 4,9 / 2,0 4,9 / 2,2 6,35

Akce číslo S21

€ 185,00
včetně DPH € 222,00

Akce číslo S22

€ 199,00
včetně DPH € 238,80

Akce číslo S23

€ 229,00
včetně DPH € 274,80
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800 Wattů úhlová bruska
L 810-125

1000 Wattů úhlová bruska
L 1001-125

Odsávací kryt
SG-R D125

1400 Wattů úhlové brusky
L 14-11 125

 � Pozvolný rozběh, ochrana proti 
restartu, CDC-konstantní elektro-
nika

 � Počet otáček naprázdno 11500/min
 � Kompaktní, štíhlá a ergonomická 

konstrukce
 � Anti-Kickback, vypne motor při 

 � Pozvolný rozběh, ochrana proti restartu
 � Počet otáček naprázdno 10000/min
 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti 

pro náročné aplikace
 � Extrémně lehká a příruční
 � Kompaktní, štíhlá a ergonomická konstrukce
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

 � Pozvolný rozběh, ochrana proti restartu
 � Počet otáček naprázdno 11500/min
 � Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm 

účinnosti pro náročné aplikace
 � Extrémně lehká a příruční
 � Kompaktní, štíhlá a ergonomická konstrukce
 � Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt

OBJ. ČÍSLO 452.572 

1x odsávací kryt  
SG-R D 125 s  
odnímatelným  
okrajovým segmentem

OBJ. ČÍSLO 438.340 

 � 1x L 1001-125
 � 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x upínací příruba
 � 1x upínací matice M14
 � 1x povolovací klíč

OBJ. ČÍSLO 450.820 

 � 1x L 810-125
 � 1x ochranný kryt 125 Ø broušení
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x upínací příruba
 � 1x upínací matice M14
 � 1x povolovací klíč

blokaci kotouče
 � Bez nástrojů stavitelný  

ochranný kryt
 � SoftVib-rukojeť s integrova-

ným, patentovaným  
povolovacím klíčem a antivib-
rační vložkou

AKCE
AKCE

OBJ. ČÍSLO 497.207

 � 2x L 14-11 125
 � 2x ochranný kryt 125 Ø broušení
 � 2x SoftVib-rukojeť
 � 2x upínací příruba
 � 2x upínací matice M 14

AKCE
AKCE

Akce číslo S26

€ 54,90
včetně DPH € 65,88

Akce číslo S25

€ 79,00
včetně DPH € 94,80

Akce číslo S24

€ 239,00
včetně DPH € 286,80

Akce číslo S27

€ 54,00
včetně DPH € 64,80

2x2x
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Šavlová pila 
s orbitálním zdvihem RSP 13-32

 � Udržování konstantního zdvihu, pozvolný rozběh,    
rychlostní spínač

 � Univerzální upnutí pilových plátků: pro jednoduchou    
výměnu pilek

 � Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyhození
 � Pilový plátek otočný o 180°
 � Odnímatelná opora pily, výkyvná a beznástrojově    

hloubkově stavitelná
 � Ergonomicky tvarovaná, nárazu odolná, pogumovaná rukojeť
 � Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné a pohodlné držení
 � Prachu a stříkající vodě odolný kryt
 � Integrované LED-osvětlení

Šavlová pila
RS 11-28

 � Udržování konstantního zdvihu, pozvolný rozběh,  
rychlostní spínač

 � Univerzální upnutí pilových plátků: pro jednoduchou 
výměnu pilek

 � Beznástrojová výměna pilových plátků s funkcí vyhození
 � Pilový plátek otočný o 180°
 � Odnímatelná opora pily, výkyvná a beznástrojově hloub-

kově stavitelná
 � Ergonomicky tvarovaná, nárazu odolná, pogumovaná 

rukojeť
 � Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné a pohodlné 

držení
 � Prachu a stříkající vodě odolný kryt
 � Integrované LED-osvětlení

Kombi-vrtací kladivo
CHE 2-28 SDS-plus

 � Lehké vrtací a sekací kladivo 800 Wattů  
pistolové konstrukce, s funkcí pravý/levý chod

 � Vrtání s příklepem
 � Hloubkový doraz: pro precizní práci
 � Vyřazení rotace pro sekání
 � Max. oblast vrtání až 28 mm v betonu
 � S regulací ve spínači a aretací

OBJ. ČÍSLO 497.258

 � 1x RS 11-28 
 � 2x sada pilových plátků RS/Bi Set VE3
 � 3x pilový plátek 

na plast/kov/dřevo
 � 1x přepravní kufr

OBJ. ČÍSLO 452.327

 � 1x CHE 2-28 SDS-plus
 � 1x postranní rukojeť
 � 1x hloubkový doraz
 � 1x SDS-plus sada sekáče/vrtáky
 � 1x přepravní kufr 

L-BOXX® 136

OBJ. ČÍSLO 497.266

 � 1x RSP 13-32
 � 2x sada pilových plátků RS/Bi Set VE3
 � 3x pilový plátek 

na plast/kov/dřevo
 � 1x přepravní kufr

TECHNICKÉ ÚDAJE CHE 2-28 SDS-PLUS
Počet otáček naprázdno 0 - 1300/min
Počet úderů naprázdno 0 - 4000/min
Max. úderová energie (dle EPTA) 2,7 J
Max. Ø vrtání do betonu / oceli / dřeva 28 / 13 / 30 mm
Jmenovitý příkon 800 Wattů
Upnutí nástroje SDS-plus
Rozměry (d x š x v) 360 x 85 x 200 mm
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 2650 g

Akce číslo S29

€ 129,00
včetně DPH € 154,80

Akce číslo S30

€ 259,00
včetně DPH € 310,80

Akce číslo S28

€ 159,00
včetně DPH € 190,80

2x2x

2x2x

AKCE
AKCE

AKCE
AKCE

AKCE
AKCE
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Bezpečnostní upozornění! Laserové měřící přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní 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 návodu a účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné. Přesto se 
při zacházení s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!

DIGITÁLNÍ 
VODOVÁHA+ DIGITÁLNÍ 

VODOVÁHA+ 

Laserový měřič 
vzdálenosti
ADM 60 Li

 � Rychlé určování vzdáleností a rozměrů na pracovišti do vzdálenosti 60 m
 � Pro malíře: automaticky lze stanovit celkovou plochu místnosti  

(při konstantní výšce) 
 � Integrovaný Li-polymerový akumulátor pro až 1000 měření na jedno nabití
 � Podsvícený, čtyřřádkový displej

Samonivelační  
křížový laser
ALC 3/1-G

Preciznost na celé čáře

OBJ. ČÍSLO 497.274

 � 1x ALC 8
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x přepravní kufr
 � 1x stativ  

LKS 100-300 5/8
 � 1x ADL 60-P

Samonivelační  
multi-liniový laser 
ALC 8

 � Samonivelační multi-liniový laser s jedním plným paprskem 
360°-horizontálním a čtyřmi paprsky vertikálními v úhlu  
90° plus Lot. Ideální pro komplexní zaměření staveniště

 � Integrovaná trojnohá podstava
 � Otočný o 360° s přídavným jemným doladěním přesné polohy 
 � Integrovaný akumulátor pro provoz až 6 hod.

Odděleně uložená laserová jednotka 
Pro optimální a bezpečnou přepravu je jednotka 
laserové diody samostatně uložena v gumových 
pouzdrech.

Odděleně uložená laserová jednotka
Pro optimální a bezpečnou přepravu je jednotka 
laserové diody samostatně uložena v gumových 
pouzdrech.

Integrovaný Li-polymerový akumulátor  
s USB-nabíjením
S ukazatelem stavu nabití akumulátoru ve formě  
3-barevné LED-diody   
(červená- prázdná/ žlutá ~ 50% / zelená - plná).

Obsluha jedním tlačítkem
Všechny funkce lze ovládat pouze jediným tlačít-
kem. Chyby v obsluze jsou vyloučeny.

 � Samonivelační křížový laser s jednou horizontální a dvěma 
vertikálními, samostatně spínatelnými linkami, svírajícími 
úhel 90° plus Lot (červená). Samonivelace je vipínatelná. 
Ideální pro zaměření staveniště.

 � Leštěná skla pro dosažení přesné a čisté projekce  
laserového paprsku

 � Zelená dioda je jasnější v zobrazení i při zhoršených světel-
ných podmínkách 

 � Integrovaný akumulátor pro provoz až 6 hod.

OBJ. ČÍSLO 497.282

 � 1x ALC 3/1-G
 � 1x magnetický držák
 � 1x přepravní brašna
 � 1x USB-kabel
 � 1x USB-nabíječka
 � 1x stativ LKS 65-170 F 1/4
 � 1x ADL 60-P

OBJ. ČÍSLO 447.862

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

Akce číslo S31

€ 499,00
včetně DPH € 598,80

Akce číslo S32

€ 299,00
včetně DPH € 358,80

Akce číslo S33

€ 89,00
včetně DPH € 106,80

Zelený 
paprsek

15Vybavení strojů odpovídí jejich obvykle dodávanému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, omyly a chyby v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

www.flex-tools.czAkční nabídka platná do 31.07.2020 · Pouze do vyprodání zásob

uzivatel
Obdélník



1010 Wattů  
1-rychl. míchadlo 
MXE 1000

1200 Wattů  
2-rychl. míchadlo  
MXE 1202

1600 Wattů  
2-rychl. míchadlo 
MXE 1602

OBJ. ČÍSLO 497.290

 � 1x 1-rychlostní míchadlo  
MXE 1000

 � 1x spirálový míchací koš  
WR2 120x600 M 14

 � Pro míchání směsí do 40 kg 
 � Celovlnná elektronika:  

s pozvolným rozběhem, monitorováním teploty,  
ochranou proti přetížení a s plynulou regulací 
otáček rychlostním spínačem

 � Počet otáček naprázdno 0 - 530/min

OBJ. ČÍSLO 497.304 

 � 1x 2-rychlostní míchadlo 
MXE 1202 

 � 1x spirálový míchací koš   
WR2 140x600 M 14

 � Pro míchání směsí do 60 kg
 � Celovlnná elektronika:  

s pozvolným rozběhem, monitorováním teploty,  
ochranou proti přetížení a s plynulou regulací 
otáček rychlostním spínačem

 � 3-polový přepínač / stupeň 1: čištění,  
stupeň 2: promísení, stupeň 3: míchání

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

OBJ. ČÍSLO 497.312

 � 1x 2-rychlostní míchadlo 
MXE 1602

 � 1x spirálový míchací koš  
WR2 160x600 M 14

 � Pro míchání směsí do 90 kg 
 � Robustní 2-rychlostní převodovka: špičkově di-

menzovaná a optimalizovaná pro přenos výkonu  
a otáček odpovídající materiálu při zachování 
vysokého točivého momentu

 � Pozvolný rozběh, monitorování teploty,  
ochrana proti přetížení a s plynulá regulace 
otáček rychlostním spínačem

 � Komfortní 3-polový přepínač umístěný v pozici 
držení pro ovládání bez přerušení práce,  
chráněmý gumovou manžetou

Zbavte se starého vysloužilého míchadla a ušetře při 
koupi nového míchadla FLEX až 90 €  – to jde pouze 
u FLEX - staré za nové - akce - Cashback.

Využijte šanci u svého prodejce FLEX nahradit vaše staré míchadlo (nezávisle na 
značce) strojem novým, 1- nebo 2-rychlostním míchadlem FLEX a ušetřete - podle 
toho, jaké míchadlo si vyberete - až 90,- EUR.

Akce číslo S36

€ 379,00
včetně DPH € 454,80

Akce číslo S35

€ 269,00
včetně DPH € 322,80

Akce číslo S34

€ 169,00
včetně DPH € 202,80

max. 120 mm max. 140 mm max. 160 mm

20 €20 €
CashbackCashback

Cash-
back
Cash-
back

60 €60 €
CashbackCashback

90 €90 €
CashbackCashback
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Stavební čistička 
vzduchu VAC 800-EC
Stavební prach je v interiérové výstavbě stále palčivější, 
byť častěji více opomíjené téma. Prach nejen obtěžuje 
řemeslníky a jejich okolí, ale je také vysoce zdraví poškozu-
jící. Zejména neviditelné částice představují velmi vysoké, 
podceňované riziko ohrožení našeho (vašeho) zdraví.

Kompaktní vzduchová hadice
Přípojka pro sání nebo odvod vzduchu.
Teleskopická do 5 m, průměr připojení D125

Funkce nočního provozu
Aby byl udržován podtlak v kabinách 
také přes noc, průtok vzduchu je 
snížen na přibližně 25 %

„Boot-Funktion“
Elektronika po spuštění průtok vzdu-
chu monitoruje a niveluje, náběhový 
čas ca. 5 - 10 sek.

Optická LED signalizace průtoku vzduchu
Zelená Stroj je v pořádku připraven na
 provoz, průtok vzduchu je  
 dostatečný
Červená Předepsaný průtok vzduchu  
 není dosahován, nutná kontrola  
 filtrů, případná výměna

EC-průtoková turbína 
(„Made in Germany“)
- Vysoká doba provozu
- Dlouhá životnost
- Omezené servisní náklady
- Omezená hlučnost

Usměrňovač vzduchu, VAC-AT D315
Pro odsávání prachu, který nelze bezpeč-
nostním vysavačem přímo v místě vzniku 
zachytit.
- Bourací práce
- Míchání suchých maltových směsí
- Odstraňování omítek

Beznástrojová výměna filtrů   
„Top-Change“ 
Snadné ovládání spojovacích spon. Za-
braňuje zbytečnému kontaktu s použitými 
filtračními kazetami.

Plastová rukojeť pro přenášení
Pro bezpečnou přepravu extrémně lehké VAC 800-EC, 
11,2 kg včetně filtračních prvků

Držák kabelu
Usnadňuje přepravu 
a omezuje poškození 
kabelového vstupu.

OBJ. ČÍSLO 477.745 

 � 1x stavební čistička vzduchu 
VAC 800-EC

 � 1x předfiltr G3
 � 1x hrubý filtr G4
 � 1x HEPA filtr H13
 � 1x SH Ø 125 x 5 m C
 � 1x DC 2,3 x 1,3 m PP

Mobilní čistička vzduchu FLEX je v mžiku a bez  
komplikované montáže připravena pro každé pracoviště

 � Použití pro čištění vzduchu cirkulací nebo podtlakem  
(do 9 m² až 15-násobná hodinová výměna vzduchu)

 � Pro jemný prach do třídy HEPA 13
 � Plynule regulovatelný průtok vzduchu s optickou kontrolou
 � Max. průtok vzduchu  

při použití filtru G3 + G4 + H13: 544 m3/h
 � Jmenovitý příkon: 170 Wattů
 � Hlučnost: 58 dB(A)
 � Rozměry (d x š x v): 373 x 400 x 508 mm
 � Hmotnost (bez filtru): 7200 g

Akce číslo S37

€ 1269,00
včetně DPH € 1522,80

EC-Motor
Technology
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Perfektní 
pro každou 
aplikaci
Komfort, kontrola a vždy propracované v kaž-
dém detailu – to umí jen FLEX: Nová generace 
bezpečnostních vysavačů VCE zaujme svou 
technologickou převahou, výrazně sníženým 
provozním hlukem a robustním a kompaktním 
designem,  větší stabilitou a snadnou manipu-
lací s maximálním výkonem proti prachu, ne-
čistotám a zdraví nebezpečným látkám.

Spolehlivé v pracovním nasazení, snadné  
ovládání a pohodlné použití.

VC 21 L MC
OBJ. ČÍSLO 409.979 

 � 1x VC 21 L MC
 � 1x FS-F VC/E 21-26 L VE5
 � 1x úklidová sada

Bezpečnostní vysavač  
s manuálním čištěním filtru 

Akce číslo S38

€ 185,00
včetně DPH € 222,00

 � Suché i mokré vysávání
 � Vestavěný plovoucí senzor pro přerušení odsávání 

při maximálním naplnění tekutinou
 � „Malý“, ale šikovný. Lehký a kompaktní - velká 

výhoda při přepravě. Pro pohodlný transport je  
VC 21 L MC vybaven výlisky pro upevnění sacích 
trubic.
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Odpovídající příslušenství 
pro naše vysavače nalez-

nete v přiloženém letáku!

VCE 26 L MC
OBJ. ČÍSLO 471.143

 � 1x VCE 26 L MC
 � 1x FS-F VC/E 21-26 L VE5
 � 1x úklidová sada

VCE 33 L AC
OBJ. ČÍSLO 471.186

 � 1x VCE 33 L AC
 � 5x vliesový filtrační sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x bohaté úklidové  

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® TK-L 102

VCE 33 M AC
OBJ. ČÍSLO 471.194

 � 1x VCE 33 M AC
 � 5x vliesový filtrační sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x bohaté úklidové  

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr   

L-BOXX® TK-L 102

VCE 44 L AC
OBJ. ČÍSLO 471.208

 � 1x VCE 44 L AC
 � 5x vliesový filtrační sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x bohaté úklidové  

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr  

L-BOXX® TK-L 102

VCE 44 M AC
OBJ. ČÍSLO 471.216

 � 1x VCE 44 M AC
 � 5x vliesový filtrační sáček 

FS-F VCE L/M
 � 1x bohaté úklidové  

příslušenství
 � 1x 4 m antistatická sací 

hadice
 � 1x přepravní kufr   

L-BOXX® TK-L 102

Bezpečnostní vysavač  
s manuálním čištěním filtru  

Bezpečnostní vysavače  
s automatickým čištěním filtru

Akce číslo S39

€ 269,00
včetně DPH € 322,80

Akce číslo S40

€ 549,00
včetně DPH € 658,80

Akce číslo S42

€ 699,00
včetně DPH € 838,80

Akce číslo S41

€ 589,00
včetně DPH € 706,80

Akce číslo S43

€ 729,00
včetně DPH € 874,80

 � Montovatelná deska adaptéru pro fixaci L-BOXXů 
a Tanos systainerů na hlavě vysavače

 � Vysoce výkonná sací turbína s vysokým výkonem 
sání a podtlakem. To znamená vždy vynikající 
výsledek odsávání

 � Konstantní, vysoký výkon sání díky průběžnému 
automatickému čištění filtru

 � Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou 
umožňuje optimální využití objemu nádoby

 � Permanentní zástrčka a elektronická automatika 
zapínání a vypínání

 � Regulace toku vzduchu pomocí otočného ovlada-
če redukuje možné přisátí k povrchu broušených 
ploch při jemném broušení

 � Pro mokré odsávání: s elektronickým hlídáním 
hladiny kapaliny

 � Pozvolný rozběh zabraňuje přetížení v síti. Zpož-
dění po vypnutí připojeného stroje (15s) odsaje 
zbytky prachu ze sací hadice

 � Robustní nádoba s dvojitou stěnou a integrova-
ným úchopem pro jednoduché vyprázdnění

 � Příruční kompaktní vysavač, jednoduchý na  
manipulaci a lehký pro přepravu

 � Manuální čištění filtru
 � Zástrčka pro připojení elektronářadí se spínací 

automatikou
 � Regulace sání, nástrojům přizpůsobená síla sání 

díky plynulé regulaci
 � Možnost odložení nástrojů na hlavě vysavače 

a úložný systém pro příslušenství na zadní straně
 � Vybaveno velkými koly a dvěma malými otočnými 

vodícími kolečky
 � Vyhovuje vyššímu zatížení dle EN 60335-2-69 pro 

profesionální využití. Vhodný pro úklid kanceláří, 
skladových prostor, dílen a automobilů. Vhodný 
pro odsávání menšího množství prachu od elektro-
nářadí, např. vibračních a excentrických brusek, 
t.j. nástrojů s malým množstvím   
prachového odpadu

 � Bezpečnostní vysavač třídy L, vhodný pro všechny 
druhy prachu s hodnotami AGW > 1 mg/m³

 � Antistatické provedení , zabraňuje ulpívání 
prachu na sací hadici

 � Vybaveno velkými koly a dvěma kovovými  
vodícími kolečky

 � Separátní kanál na chlazení motoru s filtrem 
na větší nečistoty. Chrání turbínu před vstupem 
vzduchu z okolí a zvyšuje tím její životnost.  
(Filtr PES na jemný prach jako příslušenství)

 � Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti  
demontáže hlavy vysavače

 � Držáky hadice a expandér pro jednoduchou, 
rychlou fixaci síťového kabelu

 � 4 úchytná oka (2 na každé straně) pro upevnění 
upínacích pásů nebo držáku žirafy

19Vybavení strojů odpovídí jejich obvykle dodávanému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, omyly a chyby v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

www.flex-tools.czAkční nabídka platná do 31.07.2020 · Pouze do vyprodání zásob

uzivatel
Obdélník



FLEX Service-App 

FLEX servisní aplikace je dalším jasným plusem pro uživatele FLEX elektronářadí. 
S registrací* vašeho nářadí prodlužujete záruku na každý stroj. To vás chrání před 
neočekávanými náklady na opravy po dobu až tří let - a to i po uplynutí zákonné 
záruční doby. Záruka je prodloužena na skryté vady, chyby z výroby a nečekané 
poruchy na součástkách strojů. Je ale třeba brát v úvahu míru běžného nebo nad-
měrného opotřebení a běžnou životnost stroje. Je třeba doržovat návod k použití, 
užívat stroj na práce k tomu určené. Pak vám bude FLEX nářadí dlouhou dobu 
sloužit.
Důležité je, aby byl váš stroj do 30-ti dnů od jeho zakoupení zaregistrován.   
FLEX servisní aplikace přináší následující výhody:

 � Prodloužení záruční doby na tři roky
 � Servisní certifikát v případě opravy
 � Nahrazuje záruční list pro případ potřeby opravy

Přístup do aplikace naleznete přímo na https://warranty.flex-tools.cz nebo na 
www.flex-tools.com. Pro mobilní využití ja aplikace FLEX Registrierungs-App  
zdarma ke stažení na Apple Store (iOS) nebo na Google Play Store (Android).

3-letá záruka FLEX
Jednoduše se zaregistrujte  
a využívejte 3-letou záruku.

Platí také pro akumulátory a nabíječky!

Váš FLEX odborný obchod:
SV

K 
/ 

1-
20

20
 

Najdete nás na
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