
Dokonalý systém
FLEX program leštění





Pro dosažení perfektních výsledků na nanášeném povrchu je potřeba tři 
věci: dovednosti, dokonalé znalosti a samozřejmě FLEX. Jak profesionál 
v lakovně, tak opravář v dílně nebo ambiciózní hobby uživatel, nikdo se 
neobejde bez systémového řešení, které se zkládá z leštičky, houby a leš-
těnky. FLEX systém za sebou zanechá vše lesklé. Na základě zkušeností je 
třeba zvolit ideální kombinaci stroje a příslušenství, odpovídající stavu 
lakovaného povrchu, které povede k dosažení požadovaného výsledku.

Kombinace pro dosažení perfektního povrchu

Systémové řešení

Leštička 
Není samo sebou, že FLEX leš-
tičky jsou jasnou volbou většiny 
profesionálů. Již více jak 80 let 
udává FLEX v této oblasti směr 
s vysokým technologickým stan-
dartem prémiových leštiček. Na 
první pohled jsou tyto stroje 
technicky na výši a přesvědčí 
především svým uživatelským 
komfortem. 

Houba
Pouze výběr ideálního leštícího 
materiálu přináší perfektní 
výsledek. Je třeba znát působení 
každé houby nebo kožešiny, vlny 
nebo materiálu z mikrovláken, 
pro dosažení očekávaného 
abrazivního efektu.  
V novém barevném systému FLEX 
houbiček se lze orientovat velmi 
snadno. 

Leštěnka
FLEX systém uzavírají vysoce 
kvalitní brusné, jemně 
brusné a konzervační poli-
tůry. Samozřejmě optimálně 
volené pro ucelenost celého 
systému a samozřejmě neob-
sahující žádné silikony.

NOVÉ



Vždy správný
pohon pro svůj cíl



FLEX nabízí široké spektrum pohoných technologií leštiček a tím také řešení pro každého 
uživatele, ať je to profesionál nebo začátečník. V zásadě platí: rotační leštičky patří díky 
své schopnosti vysokého úběru pouze do zkušených a šikovných rukou a zpravidla vyžadují 
následné finální práce s použitím excentrických leštiček.

Pohon

Rotační

Excenterický, nucený

Vlastnosti

Úkoly a zkušenosti 
určují volbu technologie

 � Vysoká úběrová schopnost
 � Rotační leštička vyžaduje zkušenosti
 � Nejrychlejší způsob odstranění poškrábání
 � Může způsobit hologramy

Abrazivita

Hologramy 2)

Rychlost 1)

Odstranění hologramů

Excentrický, volný 

 � Dobrá úběrová schopnost
 � Žádné způsobení hologramů
 � Vhodné pro odstranění škrábanců a na finální práce
 � Široký rozsah použití

Abrazivita

Hologramy 2)

Rychlost 1)

Odstranění hologramů

 � Vhodný pro všechny uživatele
 � Lehká obsluha
 � Žádné způsobení hologramů
 � Omezená úběrová schopnost
 � Optimální pro finální práce

Abrazivita

Hologramy 2)

Rychlost 1)

Odstranění hologramů

1)  Doba potřebná pro odstranění poškození
2)  Riziko způsobení hologramů
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Rotační
leštičky
 
Koncentrovaná síla a vyšší otáčky  
s vysokým výkonem v úběru
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PE 14-2 150
 
Špičková leštička pro perfektní renovaci lakovaných povrchů. 
Perfektní rozsah otáček a vysoký točivý moment. 

PE 14-2 150 Set
Obsah dodávky

 � 1x PE 14-2 150 + 1x postranní rukojeť
 � 1x unašeč na suchý zip, tlumený Ø 150 mm
 � Po 1-né houbičce PS-B 160 a PS-BL 160 
 � 1x leštící rouno TW-PT 160
 � 1x hadřík z mikrovlákna MW-P
 � 1x jemná politůra P 03/06-LD 250 ml
 � 1x brusná politůra P 05/04-LD 250 ml
 � 1x přepravní kufr + 2 x vložka

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PE 14-2 150 Set 376.175  13 490,- Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 200 mm

Max. Ø unašeče 150 mm

Počet otáček na prázdno 380 - 2100 /min

Jmenovitý příkon 1400 Wattů

Upevnění nástroje M 14

Hmotnost 2,3 kg

Technické vlastnosti
 � VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udr-

žování konstantních otáček tachogenerátorem, 
ochrana proti přetížení, opětovnému spuštění po 
výpadku proudu a kontrola teploty

 � Silný motor 1400 Wattů s výkonným ventilátorem 
pro optimální chlazení

 � Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší 
chlazení motoru a převodovky. Proud chladícího 
vzduchu usměrněn mimo obsluhu

 � Nová kombinace planetového a úhlového převodu 
přináší extrémní redukci hluku

 � Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem 
k povrchu. To přináší bezpečné vedení stroje 
v každé poloze

 � Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný s úpravou 
SoftGrip. Stroj je možné precizně vést a padne vždy 
příjemně a bezpečně do ruky

 � Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla 
minimalizuje chyby v obsluze

 � Pogumovaná plocha krytu pro jisté odložení
 � 4 metry PUR H05-BQF kabelu: odolný vůči opotře-

bení, flexibilní s vysokou pevností pláště
 � Rychlostní spínač pro pomalý a jemný start (rozbě-

hové otáčky na stupni 1 (380/min)) a aretace pro 
trvalý běh

Základní špičková leštička pro:
 � Renovace automobilů
 � Karosářské práce
 � Lakovny
 � Auto opravny
 � Smart Repair
 � Letectví
 � Opravy lodí
 � Nábytek
 � Acrylové sklo

PE 14-2 150
Obsah dodávky

 � 1x PE 14-2 150
 � 1x postranní rukojeť

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PE 14-2 150 373.680  10 990,- Kč

Škrábance

Stopy téru

Ptačí trusPrachové
částečky

Pomerančová
kůra

Kapky vody
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Speciální leštička na větší plochy  
a teplotně choulostivé materiály  
a pro potřebu použití velkého 
leštícího nástroje.

PE 8-4 80
 
Příruční leštička na malé plochy.  
Ideální jako doplňkový stroj.

Doplňková leštička pro:
 � Renovace automobilů
 � Karosárny
 � Smart Repair

Technické vlastnosti
 � VR-elektronika: udržování konstantních 

otáček tachogenerátorem, pozvolný rozběh, 
ochrana proti přetížení, a předvolba otáček

 � Lehká a kompaktní pro práci na menších 
plochách, v těsných místech

 � Aretace vřetene

Základní špičková leštička pro:
 � Lodní průmysl
 � Letectví
 � Renovace automobilů
 � Nábytek
 � Acrylové sklo

Technické vlastnosti
 � Jako PE 14-2 150
 � Rychlostní spínač pro pomalý a jemný start 

(rozběhové otáčky na stupni 1      (250/min) 
a aretace pro trvalý běh

 � Speciálně pro opracování větších vertikál-
ních i horizontálních ploch. Pro oblasti 
automotivu, lodního a leckého průmyslu

 � Leští v extrémně nízkých otáčkách s vysokým 
točivým momentem např. teplotně choulos-
tivé materiály

PE 14-1 180
Obsah dodávky

 � 1x PE 14-1 180 + 1x postranní rukojeť

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 250 mm

Max. Ø unašeče 180 mm

Počet otáček na prázdno 250 - 1350 /min

Jmenovitý příkon 1400 Wattů

Upnutí nástroje M 14

Hmotnost 2,3 kg

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PE 14-1-180 395.749  11 390,- Kč
ŠkrábanceStopy téru

Ptačí trus

Kapky vody

Prachové
částečky

Pomerančová
kůra

ŠkrábanceStopy téru

Ptačí trus

Kapky vody

Prachové
částečky

Pomerančová
kůra

PE 8-4 80
Obsah dodávky

 � 1x PE 8-4 80 + 1x postranní rukojeť

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 80 mm

Max. Ø unašeče 75 mm

Počet otáček na prázdno 1300 - 3900 /min

Jmenovitý příkon 800 Wattů

Upnutí nástroje M 14

Hmotnost 1,8 kg

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PE 8-4 80 405.817  5 290,- Kč

PE 14-1 180
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PE 14-3 125
 
Univerzální leštička pro menší a středně velké nástroje. 
S malými otáčkami a vysokým výkonem.

Technické vlastnosti
 � VR-mikroprocesorová elektronika: udržování 

konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný 
rozběh, rychlostní spínač, ochrana proti opětov-
nému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti 
přetížení, hlídání teploty a předvolba otáček

 � Rychlostní spínač pro pozvolný a plynulý start
 � Velmi široký rozsah otáček, díky jemuž je možné 

používat bez problémů leštící kotouče od Ø 80  
do max. Ø 160 mm

 � Doporučený Ø leštícího nástroje 140 mm
 � Ergonomická konstrukce
 � Úzká zadní rukojeť a optimálně tvarovaný držadlo-

vý kryt pro optimální vedení a práci bez únavy
 � 4 metry PUR H05-BQF kabelu: odolný vůči opotře-

bení, flexibilní s vysokou pevností pláště
 � Aretace vřetene

Doplňková leštička pro:
 � Autoopravny
 � Karosárny
 � Lakovny
 � Smart Repair

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 140 mm (160 mm)

Max. Ø unašeče 150 mm

Počet otáček na prázdno 1100 - 3700 /min

Jmenovitý příkon 1400 Wattů

Upevnění nástroje M 14

Hmotnost 2,2 kg

PE 14-3 125 Set
Obsah dodávky

 � 1x PE 14-3 125 + 1x postranní rukojeť
 � 1x unašeč na suchý zip 125 Ø
 � Po 1-né leštící houbičce  

PS-B 160 a PS-W 160
 � 1x hadřík z mikrovlákna MW-C
 � 1x jemná politůra 

P 03/06-LD 250 ml
 � 1x brusná politůra P 05/04-LD 250 ml

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PE 14-3 125 Set 407.569  9 990,- Kč

PE 14-3 125
Obsah dodávky

 � 1x PE 14-3 125
 � 1x postranní rukojeť

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PE 14-3 125 406.813  8 090,- Kč

Škrábance

Stopy téru

Ptačí trusPrachové
částečky

Pomerančová
kůra

Kapky vody
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Excentrické leštičky 
- nucený pohon
 
Vysoký výkon s kontinuálním pohybem
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XC 3401 VRG
 
Rotační a excentrický pohyb sjednocený v jedné leštičce. 
Opracování lakovaných povrchů efektivně a hospodárně. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 160 mm

Max. Ø unašeče 140 mm

Počet otáček na prázdno 160-480 /min

Počet zdvihů na prázdno 3200 - 9600 /min

Zdvih 8 mm

Jmenovitý příkon 1010 Wattů

Hmotnost 2,6 kg

XC 3401 VRG Set
Obsah dodávky

 � 1x XC 3401 VRG + 1x rámová rukojeť 
 � 1x speciální unašeč Ø 140 mm
 � 1x leštící houbička PS-W 160
 � 1x hadřík z mikrovlákna MW-C 
 � 1x jemná politůra P 03/06-LD 250 ml
 � 1x brusná politůra P 05/04-LD 250 ml
 � 1x přepravní brašna

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

XC 3401 VRG Set 334.081  12 190,- Kč

XC 3401 VRG
Obsah dodávky

 � 1x XC 3401 VRG
 � 1x rámová rukojeť 

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

XC 3401 VRG 322.008  10 290,- Kč

Technické vlastnosti
 � VR-mikroprocesorová elektronika: udržování 

konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný 
rozběh, rychlostní spínač, ochrana proti opětov-
nému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti 
přetížení, hlídání teploty a předvolba otáček

 � 8 mm leštící zdvih s vysokou účinností
 � Permanentní pohyb dvěma směry pro sjednocený 

obraz leštěného povrchu
 � Speciální měkčenný unašeč pro jemné leštění
 � Odnímatelný, ergonomická rámová rukojeť a dr-

žadlový kryt pro optimální vedení v každé pozici
 � Ideální pro teplotně citlivé laky díky omezenému 

zahřívání leštěné plochy
 � Klidný chod díky vyvažovacímu materiálu
 � Omezená konstrukční výška a omezená hmotnost
 � Aretace vřetene
 � Stroj lze objednat také ve variantě 110 V

Excentrická leštička pro:
 � Renovace automobilů
 � Obchod s automobily
 � Lakovny
 � Autoservisy
 � Smart Repair
 � Maritim

Škrábance

Stopy téru

Ptačí trus

Kapky vody

Prachové
částečky

Ochrana
laku

Poškození
od myčky

Hologramy Zmatnění
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Excentrické leštičky 
- volný pohon
 
Jemné k povrchu a lehká manipulace
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XFE 7-15 150
 
Ideální pro začátečníky nebo jako druhý krok leštících postupů.  
Excentrický stroj navazující na předcházející postupy rotačních leštičkek přináší efektivní  
odstranění hologramů a perfektní finální výsledek leštění.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 160 mm

Max. Ø unašeče 150 mm

Počet zdvihů na prázdno 2900 - 8600 /min

Zdvih 15 mm

Jmenovitý příkon 710 Wattů

Hmotnost 2,4 kg

Technické vlastnosti
 � VR-mikroprocesorová elektronika: udržování 

konstantních otáček tachogenerátorem, pozvolný 
rozběh, rychlostní spínač, ochrana proti opětov-
nému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti 
přetížení, hlídání teploty a předvolba otáček

 � Volný chod pohonu pro perfektní finiš bez holo-
gramů

 � 15 mm zdvih leštičky pro vysokou účinnost
 � Rychlostní spínač pro plynulý a pohodlný start 

a aretace pro dlouhodobý provoz
 � Speciální měkčený unašeč na suchý zip
 � Klidný chod díky vyvažovacímu materiálu
 � Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší 

chlazení motoru a převodovky. Proud chladícího 
vzduchu usměrněn mimo obsluhu

 � Plochá hlava převodovky snižuje těžiště směrem 
k povrchu. To přináší bezpečné vedení stroje 
v každé poloze

 � Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný s úpravou 
SoftGrip. Stroj je možné precizně vést a padne vždy 
příjemně a bezpečně do ruky

 � Ideální pro teplotně citlivé laky díky omezenému 
zahřívání leštěné plochy

Upozornění: používejte originální FLEX příslušenství. U modelů leštiček XFE/XCE mohou neschválené nástroje způsobit zvýšené vibrace, horší 
výsledky leštění, zvýšené opotřebení strojů i příslušenství nebo jejich poškození!

XFE 7-15 150 Set
Obsah dodávky

 � 1x speciální unašeč na suchý zip, 150 Ø 
 � 1x leštící houbička PS-O 160
 � 1x leštící houbička PS-R 160
 � 1x hadřík z mikrovlákna MW-C 
 � 1x politůra P03/06-LDX 250 ml
 � 1x leštěnka W02/04 250 ml
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 238  

+ vložka kufru

Označení Obj. číslo Cena
bez DPH 

XFE 7-15 150 Set 447.110  11 390,- Kč

XFE 7-15 150
Obsah dodávky

 � 1x XFE 7-15 150
 � 1x speciální unašeč na suchý zip, 150 Ø

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

XFE 7-15 150 418.080  9 390,- Kč

Ochrana
laku

Poškození
od myčky

Hologramy

Lehké
škrábance

Zmatnění

Excentrická leštička pro:
 � Renovace automobilů
 � Obchod s automobily
 � Lakovny
 � Autoservisy
 � Smart Repair
 � Opravy lodí
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XFE 7-12 80
 
Malá a kompaktní jako ideální doplněk větších leštiček.  
Perfektní pro oblast bodových oprav. Mnohostranné využití                                                         
v aplikacích na komplikovaně tvarovaném povrchu.

Upozornění: používejte originální FLEX příslušenství. U modelů leštiček XFE/XCE mohou neschválené nástroje způsobit zvýšené vibrace, horší 
výsledky leštění, zvýšené opotřebení strojů i příslušenství nebo jejich poškození!

Technické vlastnosti
 � VR-elektronika: udržování 

konstantních otáček tacho-
generátorem, pozvolný roz-
běh, ochrana proti přetížení 
a regulace otáček

 � Volný pohon  
pro finální práce bez holo-
gramů

 � 12 mm leštící zdvih  
s vysokou účinností

 � Držadlový kryt: ergonomic-
ky tvarovaný s úpravou Soft-
Grip. Stroj lze precizně vést 
při pohodlném a bezpečném 
uchopení

 � Lehká a příruční leštička pro 
použití na malých plochách 
a úzkých místech

 � Ideální pro teplotně citlivé 
laky díky omezenému zahří-
vání leštěné plochy

 
Doplňková leštička pro:

 � Renovace automobilů
 � Autoopravny
 � Smart Repair
 � Lodní průmysl
 � Acrylové sklo

XFE 7-12 80
Obsah dodávky
 

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

XFE 7-12 80 447.129  7 890,- Kč

XFE 7-12 80 Set

Obsah dodávky
 � 1x speciální unašeč, 75 Ø
 � 1x leštící houbička PSX-G 80
 � 1x leštící houbička PS-O 80
 � 1x leštící houbička PS-R 80
 � 1x hadřík z mikrovlákna MW-C
 � 1x brusná pasta P05/05-LDX 250 ml
 � 1x leštěnka W02/04 250 ml
 � 1x přepravní kufr L-BOXX® 136 + vložka

 

Označení Obj. číslo Cena 
bez DPH 

XFE 7-12 80 447.137  9 690,- Kč

Ochrana
laku

Poškození
od myčky

Hologramy

Lehké
škrábance

Zmatnění

TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. Ø leštícího nástroje 80 mm

Max. Ø unašeče 75 mm

Počet zdvihů na prázdno 1800 - 5500 /min

Zdvih 12 mm

Jmenovitý příkon 700 Wattů

Hmotnost 2,1 kg

Dodávané od 
8 / 2017

Dodávané od 
8 / 2017
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Bezpečný systém
 
Politůry a nástroje hrají v procesu leštění hlavní roli. Proto 
FLEX nabízí perfektně na sebe navazující systém nástrojů 
pro optimální výběr na každou aplikaci: Vždy ta správná 
barva pro jednoduchou a bezpečnou cestu k cíli.

Brusná pasta 
P 05/05-LDX
Vysoký úběr materiálu 
s maximálním leskem

Univerzální vysoce výkonná 
brusná pasta odstraňující 
materiál na povrchu 
zrnem P 1500.

 � Pro všechny druhy laku
 � Bez obsahu vosků, silikonů 

nebo zapáchajících rozpou-
štědel

 � Pro rotační i excentrické 
zpracování

 � Abrazivita 5 / stupeň lesku 5

Speciální politůra  
P 03/06-LDX
Odstranění škrábanců
s hlubokým leskem

Ideální pro leštění 
lakovaných povrchů zrnem  
P 2000 a pro oživení opotřebe-
ných laků.

 � Pro všechny druhy laku
 � Omezená tvorba prachu, bez 

silikonů
 � Pro jednokrokový excentrický 

i rotační proces
 � Abrazivita 3 / stupeň lesku 6

Leštěnka  
W 02/04
Tekutá
konzervace

Perfektní ochrana laku  
s karnaubským voskem

 � Pro nové nebo obnovené laky
 � Přelakovatelná
 � Bez brusných částic
 � Chrání, konzervuje a pečuje 

o vysoký lesk
 � Aplikovatelná ruční houbič-

kou nebo strojově pomocí 
oranžové houbičky

 � Stupeň ochrany 2 / stupeň 
hladkosti 4

Obj. číslo Cena
bez DPH 

443.271  414,- Kč

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

443.298  370,- Kč

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

443.301  370,-Kč
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Zelená – PSX-G
Velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut 
na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru ma-
teriálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně 
redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce 
odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. 

Brusný 
výkon

Brusný 
výkon

Brusný 
výkon

Brusný 
výkon

Brusný 
výkon

Brusný 
výkon

Brusný 
výkon

Fialová – PS-V
Tvrdá houba s hrubou strukturou pěny pro lepší chlazení s konstantním 
a vysokým výkonem v úběru materiálu. Je o něco méně abrazivní než 
zelená houba PSX-G a její použití je vhodnější na čerstvé laky. Pěna je 
teplotně odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. 

Oranžová – PS-0
Středně tvrdá houba s jemnější strukturou pěny.  
Pěna je teplotně odolná, velmi pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé 
životnosti.

Červená – PS-R
Velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. Je opatřena speciální sen-
dvičovou konstrukcí PerfectTouch s přidáním vrstvy pevnější bílé pěny, 
díky které je dosaženo větší tuhosti. Tato konstrukce výrazně prodlužuje 
její životnost.

Modrý leštící kotouč z mikrovlákna MC-PT 160 
Speciálně vyrobený pro excentrické leštičky, obzvláště pro volný pohon. 
S těmito stroji dosahuje kotouč z mikrovlákna v oblasti Heavy Cutting 
lepších výsledků než kotouče z jehněčiny. Kotouč z mikrovlákna je 
sendvičové konstrukce PerfectTouch. Ta přináší perfektní rozložení tlaku 
i při omezení excentrického pohybu bez vystředění. 

Leštící rouno z jehněčiny TW-PT
Kotouč TopWool je složen z 90% přírodní jehněčiny a 10% polyesteru. 
Díky této kombinaci je dosaženo delší životnosti při zachování stabilního 
objemu. Konstrukcí PerfectTouch s přidáním oranžové podložné pěny 
získává kotouč lehké utlumení a výrazně vyšší tuhost.

Červená houba pro ruční aplikace PUK-R 130
Ergonomicky tvarovaná velmi měkká houba s jemnou strukturou pěny. 
Je ideální pro ruční zapracování pečetí a ochrany laků a plastových 
součástí. Velmi pohodlné je její použití na místech pro leštičku těžko 
přístupných nebo na choulostivých podkladech tam, kde je strojové 
leštění vyloučeno. 

Typy houbiček

Označení
Ø-velikost 

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PSX-G 40 VE2 442.631  182,- Kč

PSX-G 80 VE2 434.264  238,- Kč

PSX-G 140 434.272  319,- Kč

PSX-G 160 434.280  400,- Kč

PSX-G 200 434.299  473,- Kč

Označení
Ø-velikost 

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PS-V 40 VE2 442.658  182,- Kč

PS-V 80 VE2 434.442  238,- Kč

PS-V 140 434.450  319,- Kč

PS-V 160 434.469  400,- Kč

PS-V 200 436.610  473,- Kč

Označení
Ø-velikost

Obj. číslo Cena 
bez DPH

PS-O 40 VE2 442.666  182,- Kč

PS-O 80 VE2 434.302  238,- Kč

PS-O 140 434.310  319,- Kč

PS-O 160 434.329  400,- Kč

PS-O 200 434.337  473,- Kč

Označení
Ø-velikost

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PS-R 40 VE2 442.674  182,- Kč

PS-R 80 VE2 434.345  238,- Kč

PS-R 140 434.353  319,- Kč

PS-R 160 434.361  400,- Kč

PS-R 200 434.426  473,- Kč

Označení
Ø-velikost 

Obj. číslo Cena 
bez DPH

MC-PT 160 434.434  361,- Kč

Označení
Ø-velikost 

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

TW-PT 80 420.484  165,- Kč

TW-PT 140 376.515  417,- Kč

TW-PT 160 376.523  487,- Kč

Označení
Ø-velikost

Obj. číslo Cena 
bez DPH 

PUK-R 130 442.682  238,- Kč
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Správná volba
 
FLEX základní přehled.  
Pro rozličné aplikace doporučení strojů a příslušenství 
pro perfektní výsledky.

Rotační

Rotační

Excentrický,  
volný pohyb

Excentrický,  
volný pohyb

Excentrický,  
nucený pohyb

Excentrický,  
nucený pohyb
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Politůra  
P 05/05-LDX

Politůra 
P 03/06-LDX

Zapečetění  
W 02/04

Oblasti použití nástrojů a politůr

Oblasti použití druhů opracování

Poškození
Zapečetění 
& ochrana Hologramy Matný povrch Lehké 

poškrábání
Střední

poškrábání
Silné

poškrábání
Hluboké

poškrábání
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Váš obdorný partner FLEX:

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Česká republika
www.flex-tools.cz

Příslušenství

Další informace k našemu leštícímu programu obdržíte 
od našich autorizovaných odborných prodejců nebo na 
www.flex-tools.cz

CZ
  0

8-
20
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Pohyb Popis Označení Rozměry Ks Obj. číslo Cena

Unášecí talíř na suchý zip, tlumený, M14 

12 mm buněčného kaučuku se stará o rovnoměrné rozložení tlaku při 
leštění i pečetění.

BP-M D35 M14 Ø 35 mm 1 446.254  266,- Kč

BP-M D75 M14 Ø 75 mm 1 420.492 333,- Kč

BP-M D115 M14 Ø 115 mm 1 240.311 367,- Kč

BP-M D125 M14 Ø 125 mm 1 350.737 417,- Kč

BP-M D150 M14 Ø 150 mm 1 350.745 507,- Kč

Adaptér pro BP-M D35 M14

Ve spojení s unašečem BP-M D35 M14 (obj. číslo 446.254) a leštícími 
houbičkami Ø 40 mm slouží jako pomoc při leštění těžko přístupných 
míst. 40 mm dlouhý, hliníkový adaptér je opatřen vnitřním závitem 
M 14 (upnutí ke stroji) a vnějším závitem M 14 (upnutí unašeče).  

BP-AD M14I/M14A 40 mm 1 446.270  238,- Kč

Speciální tlumený unášecí talíř na suchý zip

Tlumený unášecí talíř s vrstvou 10 mm PU střední tvrdosti. 
Díky speciálnímu uchycení je talíř výlučně použitelný pouze pro 
XFE 7-15 150.

BP-M D150 XFE/XCE Ø 150 mm 1 437.077 504,- Kč

BP-M D125 XFE/XCE Ø 125 mm 1 442.445 504,- Kč

Tlumený unášecí talíř s ozubeným kolem

Speciální tlumený unašeč na leštění. Díky speciálnímu uchycení je 
talíř výlučně použitelný pouze pro XC 3401 VRG.

BP-M D115 XC Ø 115 mm 1 386.715 980,- Kč

BP-M D140 XC Ø 140 mm 1 342.637 882,- Kč

Speciální tlumený unášecí talíř na suchý zip

Tlumený unášecí talíř s vrstvou 10 mm PU střední tvrdosti. 
Díky speciálnímu uchycení je talíř výlučně použitelný pouze pro  XFE 
7-12 80.

BP-M D75 XFE 7-12 Ø 75 mm 1 454.141 448,- Kč

Utěrky z mikrovlákna 

Leštící hadřík z mikrovlákna Classic
Bezešvý, pratelný. Pro citlivé odstranění leštících a konzervačních 
materiálů. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

MW-C 400 x 400 mm 1 317.098 330,- Kč

Leštící hadřík z mikrovlákna Premium
Velmi vysoké a měkké vlákno má schopnost extrémně jemně a spo-
lehlivě zachycovat nečistoty. Díky tomu je hadřík z mikrovlákna 
perfektní pro finální kosmetickou úpravu laku. Lze jej použít také na 
mytí automobilu. Dlouhá životnost, odolnost při praní v pračce (bez 
použití změkčovadla).

MW-P 400 x 400 mm 1 376.531 356,- Kč

Děkujeme firmám
Mechatronik GmbH  
(www.mechatronik.de) 
a Oldtimer Land GmbH 
(www.oldtimerland.com) 
za zapůjčení jejich vozidel.
(Strana 10, 12 a 15). 

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


