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Polijst- en automotive-producten

3 jaar garantie*
Gewoon registeren en meteen gebruiken.

https://warranty.flex-tools.com
* Geldt ook voor accupacks en laadapparaten.
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Voor de perfecte oppervlakteafwerking zijn drie zaken nodig: Vaardigheid, fijnge-
voeligheid en natuurlijk FLEX. Of het nu de professional in de spuiterij is, de allround 
automonteur of de detailer: met het optimale systeem bestaande uit polijstmachine, 
pad en polijstmiddel laat FLEX iedereen schitteren. In dat geval komt het vooral aan 
op de geschikte combinatie, want afhankelijk van ervaring, materiaal en toestand van 
de lak behaalt u met de juiste componenten gegarandeerd schitterende resultaten.

De combinatie voor perfecte oppervlakken

Veilig in het systeem

Polijstmachine
Niet voor niets zijn FLEX polijstmachines 
de eerste keuze van professionals. FLEX 
bepaalt al meer dan 90 jaar de hoge 
technologische norm voor premium po-
lijstmachines en beschikt zo over unieke 
knowhow die onze machines merkbaar 
beter maakt. 

Pad
De keuze van het polijstmedium zorgt 
voor het juiste slijpresultaat. Men moet 
bekend zijn met de uiteenlopende 
werkingswijzen van schuimsoorten of 
vezelproducten, zoals vel-, wol- en mi-
crovezels, om het gewenste schuureffect 
te bereiken. De FLEX pads met kleurco-
deringssysteem bieden daarvoor een 
duidelijke leidraad. 

Polijstmiddel
Het FLEX systeem wordt gecompleteerd 
door perfect afgestemde slijp-, fijnslijp- 
en verzegelingspolijstmiddelen. Natuur-
lijk optimaal aangepast aan ons systeem 
en natuurlijk siliconenvrij.
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Met de 
juiste drive 
naar de 
eindbe-
stemming
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FLEX biedt het gehele spectrum aan aandrijftechnologie voor polijstmachines en daarmee 
oplossingen voor elke gebruiker, ongeacht of het een vakman of een beginner is met gerin-
ge basiskennis. In principe geldt: Rotatiepolijstmachines moeten vanwege de hoge afname-
prestaties uitsluitend door ervaren vakkrachten worden gehanteerd. Gewoonlijk moet daar-
na met een excentrische polijstmachine het oppervlak worden afgewerkt.

Aandrijving Eigenschappen

Ervaring en taak  
bepalen de techniek

Roterend

 Hoogste afnameprestaties
 Roterende polijstmachines vereisen ervaring
 Snelste manier om krassen te verwijderen
 Hologramvorming mogelijk

Schuurgraad

Hologrammen ²

Snelheid ¹

Hologramverwijdering

Excentrische machine, gekoppelde aandrijving

 Goede afnameprestaties
 Geen hologramvorming
 Voor het verwijderen van krassen 

en geschikt voor afwerking
 Groot toepassingsgebied

Schuurgraad

Hologrammen ²

Snelheid ¹

Hologramverwijdering

Excentrische machine, vrijlopend 

 Geschikt voor alle toepassingstypes
 Gemakkelijk hanteerbaar
 Geen hologramvorming
 Gering afnameprestaties
 Optimaal geschikt voor afwerking

Schuurgraad

Hologrammen ²

Snelheid ¹

Hologramverwijdering

1 Tijdsduur om een beschadigd oppervlak te herstellen
2 Risico van hologramvorming



6

Krachtige  
prestaties, 
hoge  
afname

Roterende polijstmachine
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PE 14-2 150
De hoogwaardige polijstmachine voor de professionele auto-
detailling. Perfect toerentalbereik plus hoog draaimoment. 

PE 14-2 150 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 handgreep
 · 1 klittenband-steunschijf gedempt  

Ø 150 mm
 · 1 polijstvacht TW-PT 160
 · 1 microvezeldoek MW-P
 · 1 kofferinzetelement
 · 1 polijstspons PS-O 160
 · 1 polijstspons PS-V 160
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 238

Bestelnr. Prijs excl. btw 
376175 € 559,00

Technische kenmerken
 Microprocessor-elektronica: traploze toerentalin-

stelling, toerentalconstanthouding door tacho-
generator, overbelastingsbeveiliging, herstartbe-
veiliging en temperatuurbewaking

 Krachtige 1400 watt-motor met krachtige venti-
lator voor optimale koeling

 Toerentalschakelaar voor een langzame en ge-
voelige start (starttoerental in stand 1 (380/min)) 
en vergrendeling voor continu-inschakeling

 Geoptimaliseerde luchtstroom voor het beste 
koelingseffect van motor en transmissie. Geen 
storende afvoerlucht voor de gebruiker

 Innovatieve combinatie van planetaire en haakse 
overbrenging zorgt voor extreme geluidsreduc-
tie

 Vlakke overbrengingskop verkleint de afstand 
tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine 
veilig in elke positie worden gehanteerd

 Kopgreep: ergonomisch gevormd met SoftGrip. 
De machine kan nauwkeurig worden gehanteerd 
en ligt altijd aangenaam en stevig in de hand

 Spindelvergrendeling: is ideaal geplaatst om 
verkeerde bediening te voorkomen en het 
greepgedeelte niet te beïnvloeden

 Met rubberen steunvlak voor veilig wegleggen
 4 meter PUR H05-BQF-kabel: slijtvast, flexibel 

met hoge slijt- en kerfslagvastheid

Hoogwaardige basispolijstmachine voor:
 Autodetailing
 Carrosseriebouw

 Spuiterij
 Autowerkplaats
 Smart repair

 Luchtvaart
 Maritiem
 Meubilair
 Acrylglas

PE 14-2 150
Basisuitrusting
 · 1 handgreep

Bestelnr. Prijs excl. btw 
373680 € 449,00 

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 200 mm

Max. steunschijf-Ø 150 mm

Stationair toerental 380-2100/min

Opgenomen vermogen 1400 W

Gereedschapsopname M 14

Gewicht 2,3 kg
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PE 14-1 180
De specialist voor grote oppervlakken en 
hittegevoelige materialen of wanneer grote 
polijstopzetstukken vereist zijn.

PE 8-4 80
De handzame hulp voor kleine op-
pervlakken. Ideaal als aanvullend 
apparaat.

Technische kenmerken
 VR-elektronica: met toerentalconstanthouding 

door middel van tachogenerator, zachte aan-
loop, overbelastingsbeveiliging en toerentalin-
stelling

 Licht en handzaam voor gebruik op kleinere 
oppervlakken, krappe ruimtes

 Spindelvergrendeling

Aanvullende polijstmachine voor
 Autodetailing
 Carrosseriebouw

 Smart repair

Technische kenmerken
Als PE 14-2 150

 Toerentalschakelaar voor een langza-
me en gevoelige start (starttoerental 
in stand 1 (250/min)) en vergrende-
ling voor continu-inschakeling

 Speciaal bedoeld voor het bewerken 
van grote horizontale en verticale 
oppervlakken. Voor de sectoren auto-
motive, maritiem en luchtvaart

 Polijst met extreem lage toeren en 
een hoog draaimoment, bijv. voor 
warmtegevoelige oppervlakken

Hoogwaardige basispolijstmachine 
voor:

 Maritiem
 Luchtvaart
 Autodetailing
 Meubilair
 Acrylglas

PE 14-1 180
Basisuitrusting
 · 1 handgreep

Bestelnr. Prijs excl. btw 
395749 € 485,00 

PE 8-4 80
Basisuitrusting
 · 1 zijhandgreep

Bestelnr. Prijs excl. btw 
405817 € 234,00 

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 250 mm

Max. steunschijf-Ø 180 mm

Stationair toerental 250-1380/min

Opgenomen vermogen 1400 W

Gereedschapsopname M 14

Gewicht 2,3 kg

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 80 mm

Max. steunschijf-Ø 75 mm

Stationair toerental 1300-3900/min

Opgenomen vermogen 800 W

Gereedschapsopname M 14

Gewicht 1,8 kg
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PE 14-3 125
De allrounder voor kleine tot middelgrote polijstop-
zetstukken.
Technische kenmerken

 VR-microprocessorelektronica: met 
toerentalconstanthouding door 
middel van tachogenerator, zach-
te aanloop, toerentalschakelaar, 
herstartbeveiliging na stroomuitval, 
overbelastingsbeveiliging, tempera-
tuurbewaking en toerentalinstelling

 Toerentalschakelaar voor een langza-
me en gevoelige start

 Door het grote toerentalbereik uitste-
kend geschikt om perfect te werken 
met polijstopzetstukken van Ø 80 tot 
max. Ø 160 mm

 Aanbevolen polijstopzetstukken Ø 
140 mm

 Ergonomische bouwvorm
 Slanke steelgreep en ergonomisch 

gevormde kopgreep voor optimale 
hantering en polijsten zonder ver-
moeidheid

 4 meter PUR H05-BQF-kabel: slijtvast, 
flexibel met hoge slijt- en kerfslag-
vastheid

 Spindelvergrendeling

PE 14-3 125
Basisuitrusting
 · 1 zijhandgreep

Bestelnr. Prijs excl. btw 
406813 € 339,00 

PE 14-3 125 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 zijhandgreep
 · 1 klittenband-steunschijf Ø 125 
 · 1 microvezeldoek MW-C
 · 1 polijstspons PS-O 160
 · 1 polijstspons PS-V 160
 ·  1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml

Bestelnr. Prijs excl. btw 
407569 € 415,00

Aanvullende polijstmachine voor
 Werkplaatsen
 Carrosseriebouw

 Spuiterij
 Smart repair

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 160 mm

Max. steunschijf-Ø 125 mm

Stationair toerental 1100-3700/min

Opgenomen vermogen 1400 W

Gereedschapsopname M 14

Gewicht 2,2 kg
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Volledige con-
trole bij elke 
omwenteling

Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving
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XCE 10-8 125
Roterende en excentrische bewegingen gecombineerd 
in één polijstmachine. Zo wordt oppervlakbewerking 
effectief en efficiënt uitgevoerd. 

Technische kenmerken
 VR-microprocessorelektronica: met toerentalcon-

stanthouding door middel van tachogenerator, 
zachte aanloop, toerentalschakelaar, herstartbe-
veiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveili-
ging, temperatuurbewaking en toerentalinstel-
ling

 Een slag van 8 mm, gekoppelde aandrijving voor 
een hoge schuurgraad, hologramvrij

 Gedempte speciale klittenband-steunschijf voor 
het polijsten

 Zeer rustige loop door compensatiemassa
 Basisapparaat voor het hologramvrij bewerken 

van de meest voorkomende oppervlakteproble-
men tot en met de afwerking

 Vlakke overbrengingskop verkleint de afstand 
tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine 
veilig in elke positie worden gehanteerd

 Kopgreep: ergonomisch gevormd met SoftGrip. 
De machine kan nauwkeurig worden gehanteerd 
en ligt altijd aangenaam en stevig in de hand

 Geoptimaliseerde luchtstroom voor het beste 
koelingseffect van motor en transmissie. Geen 
storende afvoerlucht voor de gebruiker

 Bij uitstek geschikt voor temperatuurgevoelige 
lakken vanwege de geringe warmteontwikkeling 
aan het oppervlak

Excentrische polijstmachine 
voor:

 Autodetailing
 Autohandel
 Spuiterij
 Autowerkplaats
 Smart repair

 Maritiem

XCE 10-8 125 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf  

Ø 125

 · 1 polijstspons PS-O 140
 · 1 polijstspons PSX-G 140
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
 · 1 microvezeldoek MW-C
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement

Bestelnr. Prijs excl. btw 
447269 € 489,00

XCE 10-8 125
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf, 125 Ø

Bestelnr. Prijs excl. btw 
418072 € 405,00 

Technische gegevens 

Max. polijstopzetstuk-Ø 160 mm

Max. steunschijf-Ø 150 mm

Stationair toerental 140-430/min

Onbelast slagtal 2900-8600/min

Slag 8 mm

Opgenomen vermogen 1010 W

Gewicht 2,6 kg
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Altijd in goede 
handen

Vrijlopende excentrische polijstmachine
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XFE 7-15 150
Ideaal voor beginners of voor het werken in 2-traps processen. Als aan-
vullend apparaat op de roterende polijstmachine zorgt hij voor een snel-
le verwijdering van hologrammen en een perfecte afwerking.

Technische kenmerken
 VR-microprocessorelektronica: met toerentalcon-

stanthouding door middel van tachogenerator, 
zachte aanloop, toerentalschakelaar, herstartbe-
veiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveili-
ging, temperatuurbewaking en toerentalinstelling

 Vrijlopende aandrijving voor hologramvrij afwerken
 Een slag van 15 mm voor hoge efficiëntie
 Toerentalschakelaar voor een langzame en ge-

voelige start en vergrendeling voor continu-in-
schakeling

 Gedempte speciale klittenband-steunschijf voor 
het polijsten

 Zeer rustige loop door compensatiemassa
 Geoptimaliseerde luchtstroom voor het beste 

koelingseffect van motor en transmissie.
 Vlakke overbrengingskop verkleint de afstand 

tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine 
veilig in elke positie worden gehanteerd

 Kopgreep: ergonomisch gevormd met SoftGrip.
 Bij uitstek geschikt voor temperatuurgevoelige 

lakken vanwege de geringe warmteontwikkeling 
aan het oppervlak

Opmerking: Als de originele FLEX-toebehoren niet met de XFE/XCE-modellen worden gebruikt, kan dit leiden tot verhoogde 
trillingen, een slechter eindresultaat of verhoogde slijtage, of zelfs tot beschadiging van de apparaten!

Excentrische polijstma-
chine voor:

 Autodetailing
 Autohandel
 Spuiterij
 Autowerkplaats
 Smart repair

 Maritiem

XFE 7-15 150 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 150
 · 1 polijstspons PS-O 160
 · 1 polijstspons PS-R 160
 · 1 microvezeldoek MW-C 
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 verzegelingsmiddel  

W02/04 250 ml
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement

Bestelnr. Prijs excl. btw 
447110 € 480,00

XFE 7-15 150
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 150

Bestelnr. Prijs excl. btw 
418080 € 399,00 

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 160 mm

Max. steunschijf-Ø 150 mm

Stationair toerental 1500-4500/min

Onbelast slagtal 3000-9000/min

Slag 15 mm

Opgenomen vermogen 710 W

Gewicht 2,4 kg
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XFE 7-12 80
De kleine handzame machine als ideale aanvulling op grotere 
polijstmachines. Perfect voor spotrepair. Bij moeilijke vormen  
is hij geschikt voor een breed scala van toepassingen.

Technische kenmerken
 VR-elektronica: met toerentalconstanthouding 

door middel van tachogenerator, zachte aan-
loop, overbelastingsbeveiliging, temperatuurbe-
waking en toerentalinstelling

 Vrijlopende aandrijving voor hologramvrij afwer-
ken

 Kopgreep: ergonomisch gevormd met SoftGrip. 
De machine kan nauwkeurig worden gehanteerd 
en ligt altijd aangenaam en stevig in de hand

 Een slag van 12 mm voor hoge efficiëntie
 Licht en handzaam voor gebruik op kleinere 

oppervlakken, krappe ruimtes
 Bij uitstek geschikt voor temperatuurgevoelige 

lakken vanwege de geringe warmteontwikkeling 
aan het oppervlak

 Perfect voor spotrepair en bij lastige vormen. 
Ideale aanvulling voor grotere polijstmachines

Aanvullende polijstmachine 
voor:

 Autodetailing
 Autowerkplaats
 Smart repair

 Maritiem
 Acrylglas

XFE 7-12 80 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 75
 · 1 polijstspons PSX-G 80
 · 1 polijstspons PS-O 80
 · 1 polijstspons PS-R 80
 · 1 microvezeldoek MW-C
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
 · 1 verzegelingsmiddel W02/04 250 ml
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 136
 · 1 kofferinzetelement

Bestelnr. Prijs excl. btw 
447137 € 405,00

XFE 7-12 80
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 75

Bestelnr. Prijs excl. btw 
447129 € 330,00 

Opmerking: Als de originele FLEX-toebehoren niet met de XFE/XCE-modellen worden gebruikt, kan dit leiden tot verhoogde 
trillingen, een slechter eindresultaat of verhoogde slijtage, of zelfs tot beschadiging van de apparaten!

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 80 mm

Max. steunschijf-Ø 75 mm

Stationair toerental 1800-5500/min

Onbelast slagtal 3600-10800/min

Slag 12 mm

Opgenomen vermogen 700 W

Gewicht 2,1 kg
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FLEX is en blijft de maatstaf voor professionele kwaliteit op het gebied van polijsten 
- zelfs met 18V-accuvoeding. Hoogwaardige oppervlaktebewerking wordt zo onafhan-
kelijker en flexibeler dan ooit. Het spreekt voor zich: Er zijn geen compromissen wat be-
treft prestaties en veiligheid in het systeem. Gewoon goede professionele prestaties.
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 Aandrijftechniek excentrisch of roterend 
 Voor alle gebruikers van polijstmachines, van de vakman tot en met de beginner
 Voor alle gelakte oppervlakken, van auto's, caravans, luchtvaart of scheepvaart
 Werken zonder onderbreking met twee accu's afwisselend
 Voor perfecte resultaten 

Perfecte balans

Maximale bewegingsvrijheid en ergonomie voor de gebruiker. 
De doordachte plaatsing van de accu zorgt niet alleen voor een 
optimale gewichtsverdeling, maar maakt het ook mogelijk de 
polijstmachine met gevoel te leiden zonder storende elemen-
ten en zonder mogelijk contact met het te spuiten voorwerp. 
Het hanteren van de polijstmachine is nog nooit zo betrouw-
baar geweest!

Accupolijstmachine - het volledige programma

Therma-Tech™-technologie
Geïntegreerde koeling – het innovatieve 
warmtemanagement zorgt voor volledig 
vermogen dat duidelijk langer kan worden 
gehandhaafd!

POWER BATTERY
Krachtige accucellen - de krachtige FLEX-ac-
cucellen benutten de volledige accucapaci-
teit en maken zo langere accugebruiksdu-
ren mogelijk!

Krachtige accutechnologie

KEEP CONTROL-technologie
Intelligent accubeheersysteem – continue 
gegevensuitwisseling tussen accupack, 
gereedschap en snellaadapparaat.

Blijvend onderhoudsvrij door EC-tech-
nologie

 Tot 65% langere gebruiksduur
 Tot 10 x langere levensduur
 Tot 30% meer vermogen
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Polijsten met 
professionele 
prestaties

Roterende accupolijstmachine
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PE 150 18.0-EC
Basisuitrusting
 · 1 klittenband-steunschijf Ø 150 mm
 · 1 handgreep
 · 1 transportkoffer  

L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
459062 € 449,00

PE 150 18.0-EC/5.0-Set
Basisuitrusting
 · 1 klittenband-steunschijf Ø 150 mm
 · 1 handgreep
 · 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 laadapparaat CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
447153 € 586,00

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 polijstspons PS-0 160
 · 1 polijstspons PS-V 160
 · 1 polijstvacht TW-PT 160
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
 · 1 microvezeldoek MW-P 
 · 1 klittenband-steunschijf Ø 150 mm
 · 1 handgreep
 · 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 laadapparaat  

CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer  

L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
461229 € 635,00

PE 150 18.0-EC C
Levering in een doos
Basisuitrusting
 · 1 klittenband-steunschijf Ø 150 mm
 · 1 handgreep

Bestelnr. Prijs excl. btw 
493856 € 410,00

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 160 mm

Max. steunschijf-Ø 150 mm

Gereedschapsopname M14

Stationair toerental 150-1450/min

Accuspanning 18 V

Accucapaciteit 2.5 / 5.0 Ah

Gemidd. accugebruiksduur 2,5 Ah tot 15 min

Gemidd. accugebruiksduur 5,0 Ah tot 35 min

Gewicht zonder accu 1,9 kg

Gewicht met accu 5.0 Ah 2,7 kg

PE 150 18.0-EC
Geconcentreerd vermogen met hoog toerental  
voor hoge afnameprestaties

Technische kenmerken
 Intelligent Electronic Management 

System

 Het centraal geplaatste toerentalwiel 
kan van beide zijden worden bediend

 Spindelvergrendeling
 Ergonomische handgreep  

met SoftGrip
 Krachtige EC-motor  

met lange levensduur
 Toerentalschakelaar  

met vergrendeling
 Ergonomische kopgreep  

met SoftGrip
 M14-gereedschapsopname

Roterende accupolijstmachine voor:
 Autodetailing
 Autowerkplaatsen
 Smart repair

 Luchtvaart
 Maritiem
 Acrylglasindustrie
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Voorzichtig 
vooruit

Excentrische accupolijstmachine met vrijloop
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XFE 15 150 18.0-EC
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 150
 · 1 transportkoffer  

L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement

Bestelnr. Prijs excl. btw 
459089 € 449,00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0-Set
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 150
 · 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 laadapparaat CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
418099 € 586,00

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 150
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 verzegelingsmiddel W02/04 250 ml
 · 1 microvezeldoek MW-C
 · 1 polijstspons PS-0 160
 · 1 polijstspons PS-R 160
 · 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 laadapparaat  

CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer  

L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
461237 € 635,00

XFE 15 150 18.0-EC C
Levering in een doos
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 150

Bestelnr. Prijs excl. btw 
493864 € 394,00

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 160 mm

Max. steunschijf-Ø 150 mm

Slag 15 mm

Stationair toerental 2300-3800/min

Onbelast slagtal 4600-7600/min

Accuspanning 18 V

Accucapaciteit 2.5 / 5.0 Ah

Gemidd. accugebruiksduur 2,5 Ah tot 20 min

Gemidd. accugebruiksduur 5,0 Ah tot 45 min

Gewicht zonder accu 2,1 kg

Gewicht met accu 5.0 Ah 2,8 kg

XFE 15 150 18.0-EC
Excentrische polijstmachines creëren betrouwbare resultaten door 
zorgvuldige afname. Ze zijn dus ook geschikt voor beginners.

Technische kenmerken
 Electronic Management System (EMS) 

beschermt de machine, verlengt de 
levensduur en verhoogt de efficiëntie

 Borstelloze motor met hogere effici-
entie en langere levensduur

 Indicatieleds voor accucapaciteit
 Vrijlopende aandrijving voor holo-

gramvrij afwerken
 Een slag van 15 mm voor hoge effici-

entie

 Toerentalschakelaar voor een langza-
me en gevoelige start

 Gedempte speciale klitten-
band-steunschijf voor het polijsten

 Zeer rustige loop door compensatie-
massa

 Vlakke overbrengingskop verkleint de 
afstand tot het oppervlak.

 Kopgreep: ergonomisch gevormd 
met SoftGrip.

 Bij uitstek geschikt voor tempera-
tuurgevoelige lakken vanwege de 
geringe warmteontwikkeling aan het 
oppervlak

Excentrische accupolijstmachine voor:
 Autodetailing
 Autowerkplaatsen
 Smart repair

 Luchtvaart
 Autohandel
 Maritiem
 Acrylglasindustrie
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Die heeft de  
razendsnelle 
omschakeling 
onder de knie

Excentrische/roterende accupolijstmachine

Om te bouwen in 
slechts 10 seconden - 
zonder gereedschap, 
zonder stress.
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PXE 80 10.8-EC
Levering in een doos
Bestelnr. Prijs excl. btw 
469068 € 223,00

PXE 80 10.8-EC/2.5-Set
Basisuitrusting
 · 1 adapter roterend DT-P
 · 1 adapter excentrisch, slag: 3 mm DT-XF3
 · 1 adapter excentrisch 12 mm slag DT-XF12
 · 1 plaksteunschijf 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 · 1 klittenband-steunschijf 30 Ø BP-M D30 PXE
 · 1 klittenband-steunschijf 75 Ø BP-M D75 PXE
 · 2 accu's 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 · 1 laadapparaat CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer  

L-BOXX® 136
 · 1 kofferinzetelement 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
418102 € 399,00

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 adapter roterend DT-P
 · 1 adapter excentrisch, slag: 3 mm DT-XF3
 · 1 adapter excentrisch 12 mm slag DT-XF12
 · 1 plaksteunschijf 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 · 1 klittenband-steunschijf 30 Ø BP-M D30 PXE
 · 1 klittenband-steunschijf 75 Ø BP-M D75 PXE
 · 2 polijstsponzen PSX-G 40
 · 2 polijstsponzen PS-V 40
 · 2 polijstsponzen PS-V 60
 · 2 polijstsponzen PS-O 60
 · 2 polijstsponzen PS-R 80
 · 1 microvezeldoek MW-C
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
 · 2 accu's 2.5 Ah AP 10.8/2.5
 · 1 laadapparaat CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 136
 · 1 kofferinzetelement 

 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
469076 € 480,00

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 80 mm

Max. steunschijf-Ø 75 mm

Slag 3 + 12 mm

Stationair toerental 400-2000/-3000/-4000/-5800/min

Onbelast slagtal 800-4000/-6000/-8000/-11600/min

Accuspanning 10,8 V

Accucapaciteit 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah

Gewicht zonder accu 0,63 kg

PXE 80 10.8-EC
Het multitalent voor spotrepair en autodetailing is opgewassen tegen elke taak,  
van voorpolijsten tot hologramvrij afwerken.

Technische kenmerken
 Borstelloze motor
 Electronic Management System (EMS)
 Innovatief, gereedschapsloos snelwisselsysteem 

voor het vervangen van de aandrijftypes rote-
rend en excentrisch

 Voor roterende en excentrisch vrijlopende werk-
zaamheden met een slag van 3 en 12 mm

 Flexibel en eenvoudiger dan ooit van voorpolijsten 
tot een hologramvrije afwerking met één apparaat

 Toerentalschakelaar voor een langzame en 
gevoelige start en vergrendeling voor continu-in-
schakeling

 Uitgerust met een toerentalconstanthouding 
en 4 toerentalniveaus, indicatie door leds goed 
herkenbaar

 Zeer rustige loop door trillingsoptimalisatie
 Gedempte speciale klittenband-steunschijf
 Met stootbeschermring ter bescherming van 

oppervlakken
 Het ideale apparaat als aanvulling voor alle werk-

zaamheden op het gebied van detailing, spuiten 
en spotrepair

Excentrische accupolijstmachine voor:
 Autodetailing
 Smart repair

 Spuiterij
 Carrosserieherstelbedrijven
 Autowerkplaatsen
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Flexibele as FS 140 
Nieuw, slim en snel klaar voor gebruik zonder ge-
reedschap. Spotrepair op lastige plaatsen is nog 
nooit zo makkelijk geweest. De 140 cm lange as 
maakt het gebruik flexibel en optimaal op moei-
lijk bereikbare plaatsen.

Technische kenmerken
 Gereedschapsloze montage op PXE. 

Dankzij het innovatieve snelwisselme-
chanisme van de PXE kan de as snel 
en gemakkelijk worden gemonteerd

 Snel verwisselen van toebehoren 
zonder gereedschap dankzij de 
bitopname. Daardoor kunnen de po-
lijstopzetstukken snel en gemakkelijk 
worden verwisseld.

 De vormsluitende zeskantopname 
verhindert bovendien een door-
slippen van het polijstopzetstuk. 
Daarmee is altijd een gelijkmatig en 
perfect polijstresultaat gegarandeerd.

 De 140 cm lange as kan gemakke-
lijk en comfortabel worden geleid 
zonder dat de polijstmachine kantelt 
of continu in de hand moet worden 
houden.

 De meest hoogwaardige materialen 
staan garant voor een extreem lange 
levensduur.

Toepassingen
 Lakvoorbereiding & krasverwijdering
 Portiergreepuitsparingen & radiatorg-

rille
 Buitenspiegelbehuizing
 Voertuigemblemen, logo's & belette-

ring

 Velgen
 Spotrepair

 Interieur (pianolak, armaturen enz.)

FS 140
Basisuitrusting
 · 1 FS 140 in een doos

Aanduiding Bestelnr. Prijs excl. btw 
FS 140 506605  € 181,00

FS 140 Set
Basisuitrusting
 · 1 FS 140
 · 6 polijstkegels (2 van elk type: zacht, 

medium en hard)
 · 6 polijstcilinders (2 van elk type: zacht, 

medium en hard)
 · 1 diepgetrokken inzetstuk
 · 1 L-Boxx (TK-L 102)

Aanduiding Bestelnr. Prijs excl. btw 
FS 140 Set 516112  € 277,00
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Polijstcilinders
 · Bijv. voor lijsten, spotrepair enz

Productvariant Bestelnr. Prijs excl. btw 
Groen PZ-G 35 HEX VE5 517755  € 41,20
Paars PZ-V 35 HEX VE5 517763  € 41,20
Oranje PZ-O 35 HEX VE5 517771  € 41,20

Polijstkegels
 · Bijv. voor portiergreepuitsparingen, radiatorgrille, velgen, 

interieur enz.
Productvariant Bestelnr. Prijs excl. btw 
Groen PK-G 35 HEX VE5 517798  € 41,20
Paars PK-V 35 HEX VE5 517801  € 41,20
Oranje PK-O 35 HEX VE5 517828  € 41,20

Innovatieve snelwissel
Gereedschapsloze montage op PXE

Wisselen van toebehoren zonder  
gereedschap 
 · Bithoudermechanisme
 · Geen doorslippen van het toebehoren  

in de bitopname
 · Vormsluitend voor constante voortgang
 · Met rubber beklede bitopname voor maxi-

male bescherming van het oppervlak

Hoogste levensduur
Hoogwaardige materialen voor een 
lange levensduur. Perfecte flexibili-
teit van de asmantel.

Maximaal comfort
 · Perfecte ergonomie door uiterst 

slank greepgedeelte
 · Veilige grip bij het werken
 · Ideale greeppositie voor leiden 

tijdens de fijnste werkzaamheden

Maximale FLEXibiliteit
140 cm lengte voor ultieme vrijheid 
bij het polijsten

Groen (hard) 
voor diepere 
krassen

Groen (hard) 
voor diepere 
krassen

Paars (medium) 
allrounder

Paars (medium) 
allrounder

Oranje (zacht) voor af-
werking & hoogglans

Oranje (zacht) voor af-
werking & hoogglans
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Excentrische accupolijstmachine met gekoppelde aandrijving

Maximale 
bewegings-
vrijheid
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XCE 8 125 18.0-EC
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf  

Ø 125 mm

 · 1 transportkoffer  
L-BOXX® 238

 · 1 kofferinzetelement 
 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
459070 € 449,00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0-Set
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf  

Ø 125 mm

 · 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 laadapparaat CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
438413 € 586,00

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
Basisuitrusting
 · 1 polijstspons PS-0 140
 · 1 polijstspons PSX-G 140
 · 1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml
 · 1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml
 · 1 microvezeldoek MW-C
 · 1 speciale klittenband-steunschijf  

Ø 125 mm

 · 2 accu's 5.0 Ah AP 18.0/5.0
 · 1 laadapparaat  

CA 10.8/18.0
 · 1 transportkoffer  

L-BOXX® 238
 · 1 kofferinzetelement 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
461245 € 635,00

XCE 8 125 18.0-EC C
Levering in een doos
Basisuitrusting
 · 1 speciale klittenband-steunschijf Ø 125 mm

Bestelnr. Prijs excl. btw 
493872 € 399,00

Technische gegevens

Max. polijstopzetstuk-Ø 160 mm

Max. steunschijf-Ø 150 mm

Slag 8 mm

Stationair toerental 280-430/min

Onbelast slagtal 5600-8600/min

Accuspanning 18 V

Accucapaciteit 2.5 / 5.0 Ah

Gemidd. accugebruiksduur 2,5 Ah tot 20 min

Gemidd. accugebruiksduur 5,0 Ah tot 45 min

Gewicht zonder accu 2,1 kg

Gewicht met accu 5.0 Ah 2,8 kg

XCE 8 125 18.0-EC
Voor het hologramvrij verwijderen van diverse soorten lakschade. 
Ideale aanvulling voor iedereen die een mobiele excentrische po-
lijstmachine nodig heeft.

Technische kenmerken
 Electronic Management System (EMS)
 Borstelloze motor
 Indicatieleds voor accucapaciteit
 Een slag van 8 mm, gekoppelde aan-

drijving voor een hoge schuurgraad, 
hologramvrij

 Gedempte speciale klittenband-steun-
schijf

 Zeer rustige loop door compensatie-
massa

 Ideaal voor het hologramvrij bewerken 
van de meest voorkomende oppervlak-
teproblemen tot en met de afwerking

 Vlakke overbrengingskop verkleint 
de afstand tot het oppervlak

 Kopgreep: ergonomisch gevormd 
met SoftGrip

 Geoptimaliseerde luchtstroom voor 
het beste koelingseffect van motor en 
transmissie. Geen storende afvoer-
lucht voor de gebruiker

 Bij uitstek geschikt voor temperatuur-
gevoelige lakken vanwege de geringe 
warmteontwikkeling aan het oppervlak

Excentrische accupolijstmachine voor:
 Autodetailing
 Autowerkplaatsen
 Smart repair

 Luchtvaart
 Autohandel
 Maritiem
 Acrylglasindustrie
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Veilig in het  
systeem
Het polijstmiddel en de pad spelen een grote rol bij de polijstbe-
werking. Daarom biedt FLEX een perfect op elkaar afgestemd sys-
teem met een optimale selectie van sponzen voor elk gebruik: Met 
de juiste kleur wordt het doel gemakkelijk en betrouwbaar bereikt.

Polijstmiddel  
P 05/05-LDX
Hoge afname bij maximale 
glans

De universele slijppasta voor 
maximaal slijpvermogen 
verwijdert slijpgroeven van 
de korrel P 1500 in enkele 
seconden.
 · Geschikt voor alle laksoorten
 · Vrij van was, siliconen of 

sterk geurende oplosmid-
delen

 · Voor roterende en excentri-
sche verwerking

 · Schuurgraad 5 
 · Glansgraad 5 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
443271 € 19,90

Speciaal polijstmiddel  
P 03/06-LDX
Krasverwijdering  
met intensieve glans

Ideaal voor het polijsten van 
schuurplekken met korrel P 
2000 en voor het opfrissen van 
de kleur van oude laklagen.
 · Geschikt voor alle laksoorten
 · Stofarm en vrij van siliconen
 · Voor het eentraps excentri-

sche proces of roterend
 · Schuurgraad 3 
 · Glansgraad 6 

 

 

 

 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
443298 € 17,60

Verzegeling  
W 02/04
De vloeibare conservering

De perfecte lakbescherming 
met carnaubawas
 · Voor nieuwe of eerder 

gepolijste lakken
 · Overspuiten mogelijk
 · Zonder slijpdeeltjes 
 · Bescherming, verzorging 

en behoud van hoogglans
 · Aan te brengen met de 

rode handapplicatiespons 
of machinaal met de oranje 
spons.

 · Beschermend effect 2 
 · Gladheid 4 

Bestelnr. Prijs excl. btw 
443301 € 17,60

Verder toebehoren vindt u op www.flex-tools.com
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De groene – PSX-G
Een zeer hard, netvormig schuim met een innovatief X-Cut-oppervlak dat 
zorgt voor constante en zeer hoge afnameprestaties, zelfs excentrisch. 
Verder vermindert de X-Cut-structuur de warmteontwikkeling. Het schuim 
is hittebestendig, scheurvast en heeft een zeer goede standtijd. 

Cutting Power

De paarse – PS-V
Een hard, netvormig schuim voor de beste koeling en met constante en 
hoge afnameprestaties. Het is iets minder abrasief dan de groene spons 
PSX-G en is uitstekend geschikt voor nieuwe lakken. Het schuim is hittebe-
stendig, scheurvast en heeft een hoge standtijd. 

De oranje – PS-0
Een middelhard, netvormig schuim met een fijne schuimstructuur. Het is 
hittebestendig, heeft een hoge scheursterkte en een hoge standtijd. 

De rode - PS-R
Een zeer zachte, netvormige spons met een fijne schuimstructuur. Deze is 
voorzien van een speciale PerfectTouch Sandwich-opbouw met een extra, 
stevigere, witte schuimlaag die de pad stijver maakt. Ook de standtijd van 
de polijstschijf wordt door deze speciale opbouw verlengd.

De blauwe – microvezel-polijstpad MC-PT 160 
Speciaal voor excentrische polijstmachines, met name voor degene met 
vrijlopende steunschijf. Bij deze apparaten is een microvezelpad met Heavy 
Cutting-bereik efficiënter dan een standaard polijstpad. Ook de microve-
zelpad is voorzien van de beproefde PerfectTouch-sandwichvoering. Deze 
zorgt voor een goede drukverdeling zonder de excentrische beweging te 
dempen. 

De witte – lamswolpolijstpad TW-PT
Topwool-pad van 90% natuurwol en 10% polyester. Door de combinatie 
wordt een betere standtijd en een beter volume bereikt. Door de speciale 
PerfectTouch-opbouw met de extra oranje schuimlaag beschikt de pad 
over een geringe demping en meer stevigheid.

De kleine rode – handpolijstspons PUK-R 130
Hij is ergonomisch gevormd en heeft een zeer zacht, netvormig schuim 
met een fijne schuimstructuur. Hij is perfect geschikt voor het met de hand 
aanbrengen van verzegelings- en onderhoudsmiddelen op gelakte en 
kunststofoppervlakken. Een ideale aanvulling voor bijv. moeilijk bereikbare 
plaatsen of gevoelige oppervlakken die moeilijk machinaal te bewerken 
zijn. 

Sponssoorten

PSX-G 40 VE2 442631 € 8,80

PSX-G 60 VE2 492434 € 9,80 

PSX-G 80 VE2 434264 € 11,40

PSX-G 140 434272 € 15,30

PSX-G 160 434280 € 18,80

PSX-G 200 434299 € 22,40

Aanduiding 
Ø-maten 

Bestelnr. Prijs 
excl. btw 

PS-V 40 VE2 442658 € 8,80

PS-V 60 VE2 492442 € 9,80 

PS-V 80 VE2 434442 € 11,40

PS-V 140 434450 € 15,30

PS-V 160 434469 € 18,80

PS-V 200 436410 € 22,40

PS-O 40 VE2 442666 € 8,80

PS-O 60 VE2 492450 € 9,80 

PS-O 80 VE2 434302 € 11,40

PS-O 140 434310 € 15,30

PS-O 160 434329 € 18,80

PS-O 200 434337 € 22,40

PS-R 40 VE2 442674 € 8,80

PS-R 80 VE2 434345 € 11,40

PS-R 140 434353 € 15,30

PS-R 160 434361 € 18,80

PS-R 200 434426 € 22,40

MC-PT 160 434434 € 17,20

TW-PT 80 420484 € 8,00

TW-PT 140 376515 € 19,50

TW-PT 160 376523 € 23,10

PUK-R 130 442682 € 11,40
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De juiste keuze
Met FLEX behoudt u het overzicht. Zodat 
toepassing, machine en toebehoren het  
perfecte resultaat opleveren.

Roterend

Roterend

Excentrische ma-
chine, vrijlopend 

Excentrische ma-
chine, vrijlopend 

Excentrische ma-
chine, gekoppel-
de aandrijving

Excentrische ma-
chine, gekoppel-
de aandrijving

Verder toebehoren vindt u op www.flex-tools.com
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Polijstmiddel  
P 05/05-LDX

Polijstmiddel  
P 03/06-LDX

Verzegeling  
W 02/04

Toepassingsgebieden van de pads en polijstmiddelen

Toepassingsgebieden van de aandrijftypes

Schadegevallen
Verzegeling 

en onderhoud
Hologrammen

Matte 
afwerking

Lichte 
krassen

Gemiddelde 
krassen

Zware 
krassen

Diepe 
krassen
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Automotive-producten

Alles voor de 
werkplaats
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Bestelnr. Prijs excl. btw 
463302 € 58,90

DWL 2500 10.8/18.0
Krachtige full-spectrum-acculedlamp met max. 3000 lumen  
en extreem lange gebruikstijd tot 30 uur (300 lm).

SF 150-P Swirl Finder
Ideale ledlamp om de toestand van 
oppervlakken te controleren. 

Technische kenmerken
 Met Bluetooth-app voor de ver-

lichtingsregeling voor maximaal 4 
lampen inclusief de instelling van de 
helderheid in 5 standen

 Met de all-daylight-functie kan de 
kleurtemperatuur in 5 stappen van 
2500 K - 6500 K worden ingesteld. 
Daarmee is een nauwkeurige aanpas-
sing aan de taak mogelijk

 Ideaal voor de controle van gelakte 
oppervlakken, voor de kleurbepa-
ling en het herkennen van lakfouten, 
hologrammen, krassen

 Geïntegreerde powerbank, USB-aan-
sluiting en oplaadmogelijkheid voor 
smartphones, tablets

 Robuust en duurzaam voor de hoog-
ste belasting

 Aansluitschroefdraad voor statieven
 Indicatieleds voor accucapaciteit

Vanwege de kleurtemperatuur en 
-weergave kunnen beschadigingen 
aan oppervlakken, zoals hologrammen, 
krassen enz. beter zichtbaar worden 
gemaakt. Lichtsterkte van 140 lumen en 
een instelbare scherpstelling met een 
uitstralingshoek van 10°-70°, brandtijd 
van ca. 2 uur incl. batterijen.

Toebehoren
 · Magneethouder WB-M/DWL

Bestelnr. Prijs excl. btw 
491195 € 34,20

DWL 2500 10.8/18.0

Bestelnr. Prijs excl. btw 
486728 € 185,00

Bestelnr. Prijs excl. btw 
506648 € 109,00

CI 11 18.0 / 12V
Accucompressor 12,0/18,0 V

Technische kenmerken
 Drukvoorinstelling met automatische 

uitschakeling bij het bereiken van de 
gewenste druk

 Perfecte flexibiliteit dankzij 18V-accu-
vermogen en 12V-boordspanning via 
sigarettenadapter. Voor het oppom-
pen van auto- en fietsbanden

Bestelnr. Prijs excl. btw 
472913 € 109,00

BW 18.0-EC
Accu-blazer/bladblazer 18,0 V

Technische kenmerken
 18V-accuvermogen, perfect voor het 

drogen van gelakte oppervlakken 
 Dankzij de compacte constructie ide-

aal voor moeilijk bereikbare plaatsen 

Wordt geleverd 
zonder accupack

Met de FLEX Light-
Control-app kunt u 
de DWL heel eenvou-
dig via uw smartpho-
ne bedienen.

All daylight - 5 standen
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Bestelnr. Prijs excl. btw 
481513 € 125,00

ORE 3-150 EC
Bestelnr. Prijs excl. btw 
447684 € 319,00

Bestelnr. Prijs excl. btw 
481491 € 180,00

ORE 5-150 EC
Bestelnr. Prijs excl. btw 
447706 € 319,00

VC 6 L MC
Compacte stofzuiger met hand-
matige filterreiniging, 6 l, klasse L

Technische kenmerken
 Klein, compact, megakrachtig – 

de kleine stofzuiger met stekker
 Zeer compacte, handzame en 

lichte stofzuiger met  
draagriem voor het mobiele 
gebruik. Past door de compacte 
bouwwijze in elk voertuig

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC
Krachtige excentrische schuurmachine met toerentalregeling, 150 mm

VC 6 L MC 18.0
Compacte stofzuiger met 
handmatige filterreiniging, 6 l, 
klasse L

Technische kenmerken
 Klein, compact, mobiel - met 

krachtig 18V-accuvermogen 
 Perfect voor de professione-

le reiniging van voertuigen, 
werkplaatsen, magazijnruim-
tes, eindmontage, kantoren 
enz.

Technische kenmerken
 Schuursnelheid aanpassen aan het materiaal met 

behulp van het regelbare toerental
 Slagvaste filterpatroon met verwisselbaar PES-fil-

ter maakt een eenvoudig afvoeren van het stof 
mogelijk of het reinigen van het filter bij  
hoogste gebruiksduur

 Machines zijn ook verkrijgbaar in L-BOXX®

Wordt geleverd 
zonder accupack

Bestelnr. Prijs excl. btw 
484857 € 175,00

RD 10.8/18.0/230
Digitale accu-bouwplaatsradio 10,8 / 18,0 V

Technische kenmerken
 Accubouwplaatsradio met een geweldig geluid en ledlicht-

strook 

 Met geïntegreerde Bluetooth®-technologie, AUX-ingang, 
USB-aansluiting en laadmogelijkheid voor smartphones, 
tablets
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Bestelnr. Prijs excl. btw 
418005 € 180,00

DD 2G 10.8-EC
Accuboorschroefmachine 10.8 V met 2 snelheden 

Technische kenmerken
 De krachtige alleskunner 
 Met snelwisselsysteem dat een eenvoudig gereedschaps-loos 

vervangen van haaks opzetelement, boorhouder en bithouder 
mogelijk maakt

 Machine is ook verkrijgbaar als set met laadapparaat en twee 
4.0Ah-accupacks in een L-BOXX®

Bestelnr. Prijs excl. btw 
492612 € 288,00

IW 3/4" 18.0-EC C
Accuslagschroefmachine 18,0 V

Technische kenmerken
 Vierkantopname voor 3/4"-slagmoeren
 Krachtig slagwerk: hoogste prestaties maken het losmaken 

van vastzittende, bijv. vastgeroeste schroefverbindingen 
mogelijk, ook in extreme toepassingen

 Machine is ook verkrijgbaar als set met snellaadapparaat en 
twee 5.0Ah-accupacks in een L-BOXX®

IW 1/2" 18.0-EC C
Accuslagschroefmachine 18,0 V

Technische kenmerken
 Speed command: instelmogelijkheid voor drie verschil-

lende toerentalbereiken voor verschillende toepassingen. 
Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid

 Geïntegreerde ledlamp met nachtlichtfunctie
 Machine is ook verkrijgbaar als set met snellaadapparaat en 

twee 5.0Ah-accupacks in een L-BOXX®

Bestelnr. Prijs excl. btw 
491268 € 209,00

Wordt geleverd 
zonder accupack

Wordt geleverd 
zonder accupack

Wordt geleverd 
zonder accupack



of onder  
 
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH     
Bahnhofstrasse 15   71711 Steinheim   Germany
www.flex-tools.com

De uitrusting van de machines komt overeen met de gebruikelijke basisuitrusting. Btw-wijzigingen, technische wijzigin-

gen, prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden. Alle vetgedrukte prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen excl. btw.

at is roformance. at is LE . 

Onze producten worden grondig getest, want FLEX staat voor de 
hoogste kwaliteit. Met 3 jaar garantie bieden wij je daarom een gra-
tis allround zorgeloos pakket aan – voor alle elektrische machines, 
li-ion accu‘s, bijbehorende laders en lasermeetapparatuur. 

Registreer de machine gewoon binnen 30 dagen na aankoop en 
profiteer van:

  Verlengde garantieperiode tot drie jaar
  Servicecertificaat als een reparatie noodzakelijk wordt
  Volgen van de reparatiestatus bij een garantiegeval

3 jaar garantie
Eenvoudig registreren en de 3 jaar garantie on-
middellijk gebruiken.  warrant .flex-tools.com 

il je jouw garantiecertificaten altijd op je 
smartphone hebben en mobiel beheren  

een probleem  met de LE  arantie pp 
kun je comfortabel gebruikmaken van de  
jaar garantie, terwijl je onderweg bent.

ownload de app gratis en gebruik de 
service:

*Geldt niet voor zuigers van de H-Klasse.

Meer informatie over ons automotive-programma kunt u opvragen bij uw dealer
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FLEX POWER TOOLS BV
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tel. +32 (0)14/220 569
Fax +32 (0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com


