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Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem

RSP DW 18.0-EC C Objednávkové číslo
491.306

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem

+ Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
+ Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
+ Až o 40 % nižší vibrace díky dvojitě uloženému vedení hřídele pro práci bez únavy
+ Spínač pro pomalý a citlivý rozběh
+ Plynulá regulace otáček
+ Výměna pilového plátku bez nástrojů s funkcí vyskočení
+ Univerzální upnutí pilového plátku: k usnadnění výměny pilového plátku
+ Plynulé nastavení orbitálního pohybu v rozsahu 0-3 mm, speciálně pro rychlé řezy ve dřevě
+ Pilový plátek otočný o 180°
+ Doraz pily stavitelný a snímatelný bez použití nástrojů
+ Ochrana zdvihového ústrojí proti prachu a stříkající vodě
+ Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
+ Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné uchopení
+ Integrovaná LED dioda
+ FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího
zařízení

Technické atributy

Počet zdvihů naprázdno
 

0-3000 /min
 

Zdvih 32 mm

Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah

Max.tloušťka materiálu
dřevo

300 mm
 

Max.tloušťka materiálu kov 20 mm
 

Rozměry (d x š x v)
 

450 x 170 x
100 mm

Hmotnost bez aku 4,1 kg
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Příslušenství

Rychlonabíječka Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení.  Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5
Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory.  Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah.  Díky speciálnímu
procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a
přetížení.

Akumulátor Li-Ion 18,0 V Objednávkové číslo
445.886

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 2,5 Ah

Napětí akumulátoru 18,0 V

Hmotnost 0,42 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
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Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V Objednávkové číslo
445.894

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 5,0 Ah

Napětí akumulátoru 18,0 V

Hmotnost 0,72 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Přepravní kufr L-BOXX® Objednávkové číslo
414.093

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v 442 x 357 x 253 mm

Vnitřní rozměry d x š x v 378 x 306 x 209 mm

Hmotnost 2,8 kg

Jednotka balení 1 

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, přísušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícícm
vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro
uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40
kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.



 

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Šavlové pilové plátky pro kov a plech Objednávkové číslo
462.055

Technické atributy

Zubů na " 14 

Délka v mm 150 

Jednotka balení 5 

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na nerez ocel, ocelový plech, ocelové trubky, otevřené / uzavřené profily.

Šavlové pilové plátky pro kov a plech Objednávkové číslo
462.063

Technické atributy

Zubů na " 18 

Délka v mm 150 

Jednotka balení 5 

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily.

Šavlové pilové plátky pro kov a plech Objednávkové číslo
462.071

Technické atributy

Zubů na " 14 

Délka v mm 230 

Jednotka balení 5 

Plátek pro šavlovou pilu na řezy  2-8 mm na kov/ocel, ocelový plech, otevřené / uzavřené profily na palety řezy 3-180 mm.

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu Objednávkové číslo
462.098

Technické atributy

Zubů na " 6 

Délka v mm 150 

Jednotka balení 5 

Plátky pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámů, dřevovláknové
kompozity/obloukové řezy.
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Příslušenství

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu Objednávkové číslo
462.101

Technické atributy

Zubů na " 10 

Délka v mm 150 

Jednotka balení 5 

Plátek pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámů, dřevovláknité
kompozity/obloukové řezy.

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu Objednávkové číslo
462.128

Technické atributy

Zubů na " 10 

Délka v mm 230 

Jednotka balení 5 

Plátek na šavlovou pilu na řezy 3-190 mm pro dřevo s hřebíky, umělé hmoty, dřevovláknité desky, rovněž na řezy 3-12 mm pro kov/ocel, ocelové
trubky.

Plátek pro šavlovou pilu na demontáže Objednávkové číslo
462.136

Technické atributy

Zubů na " 10 

Délka v mm 230 

Jednotka balení 5 

Pilový plátek na demontážní řezy do 180 mm pro tvrdé dřevo, MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámů, dřevovláknité
kompozity, obloukové řezy.
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Příslušenství

Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty Objednávkové číslo
462.144

Technické atributy

Délka v mm 300 

Jednotka balení 2 

Pilový plátek pro řezání izolačních materiálů, minerální vaty, pěny, polystyren, styrodur, kůži, pryž, kartonový papír a koberce.

Plátky pro šavlovou pilu na dřevo Objednávkové číslo
462.152

Technické atributy

Zubů na " 10 

Délka v mm 230 

Jednotka balení 2 

Plátek pro šavlovou pilu na čisté řezy 6-150 mm na překližku, kuchyňské desky multiplex, polotvrdé vláknité desky, potahované desky

Plátek pro šavlovou pilu na palety Objednávkové číslo
462.160

Technické atributy

Zubů na " 10 

Délka v mm 230 

Jednotka balení 5 

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 30-100 mm na palety.

Sada plátků pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov Objednávkové číslo
462.179

Technické atributy

Jednotka balení 3 

Sada obsahuje: 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily. 1 plátek pro
šavlovou pilu na řezy 6-100 mm na polotvrdé vláknité desky, dřevo s hřebíky, na sanaci starých okenních rámů, kov/ocel, zpevněnou umělou
hmotu/epoxidy, řezy do oblouku. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 3-190 mm na dřevo s hřebíky, výrobu palet, zesílenou umělou
hmotu/epoxidy, na řezy 3-12 mm na kov/ocel, ocelové trubky.
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Příslušenství

Vložka do kufříku Objednávkové číslo
468.282

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Vhodná vložka pro RSP DW 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Power 55 R Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Power 22 Q Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.



 

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

Příslušenství

Přepravní vak Objednávkové číslo
502.561

Technické atributy

Rozměry (d x š x v) 570 x 290 x 330 mm

Hmotnost v kg 3,14 

Jednotka balení 1 

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protržení s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří
strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná
zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.
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