
L 21-6 230

Solidne i niezawodne !

Szlifierka kątowa 2100 Wat

FLEX Polska sp. z o.o., Niepodległości 13, 58-150 Strzegom, Polska, Telefon +48 (074) 8 555 999, Fax +49 (074) 8 555 996, biuro@flex-elektronarzedzia.pl, www.flex-elektronarzedzia.pl
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SoftVib rękojeść

Blokada wrzeciona Pierścień tłumienia drgań

Osłona

L 21-6 230                    391.514
Max. średnica tarczy 230 mm
Prędkość obrotowa  6500 rpm
Moc pobierana 2100 watt
Moc oddawana 1250 watt
Mocowanie narzędzia M 14
Średnica wewnętrzna podkładki 64 mm
Waga 5,2 kg

Standardowe wyposażenie:  
1 osłona tarczy 230 Ø
1 rękojeść SoftVib
1 klucz BL 5
1 kołnierz zaciskowy
1 nakrętka mocująca M14

Solidna obudowa silnika oraz obudowa przekładni

Ergonomiczna i bardzo smukła obudowa silnika. 
Powolny rozruch maszyny bez przeciążenia sieci.
Blokada  przed  ponownym  rozruchem  po 
przerwie w zasilaniu prądem.

Tylna rękojeść

Z miękką wyściółką dla bezpiecznego chwytu
oraz przełącznikiem z bląkadą on/off.

Dla zredukowania drgań, może być 
montowana w trzech pozycjach.

Łatwa wymiana narzędzia dzięki 
zintegrowanemu w obudowie przekładni 
przyciskowi blokującemu obrót wrzeciona.

pierścień tłumienia drgań pomiędzy
korpusem silnika i tylnym uchwytem 
zmniejsza wibracje.

Osłona przeciwpyłowa z możliwością 
zmiany położenia roboczej bez użycia 
dodatkowych narzędzi. Osłona tarczy,
 wyposażenie opcjonalne (389.625).

NOWOŚĆ !



L 24-6 230
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Solidne i niezawodne !

NOWOŚĆ !

Szlifierka kątowa 2400 Wat

Standardowe wyposażenie:  
1 osłona tarczy 230 Ø
1 rękojeść SoftVib
1 klucz BL 5
1 kołnierz zaciskowy
1 nakrętka mocująca M14

Twój dealer FLEX

L 24-6 230                    391.522
Max. średnica tarczy 230 mm
Prędkość obrotowa  6500 rpm
Moc pobierana 2400 watt
Moc oddawana 1450 watt
Mocowanie narzędzia M 14
Średnica wewnętrzna podkładki 64 mm
Waga 5,8 kg

Solidna obudowa silnika oraz obudowa 
przekładni

Ergonomiczna i bardzo smukła obudowa 
silnika. Powolny rozruch maszyny bez 
przeciążenia sieci. Blokada  przed  
ponownym  rozruchem  po przerwie w 
zasilaniu prądem.

Blokada wrzeciona

Z miękką wyściółką dla bezpiecznego 
chwytu oraz  przełącznikiem z  bląkadą
 on/off.

Tylna rękojeść

Osłona

SoftVib rękojeść

Dla zredukowania drgań, może być 
montowana w trzech pozycjach.

Osłona przeciwpyłowa z możliwością 
zmiany położenia roboczej bez użycia 
dodatkowych narzędzi. Osłona tarczy,
 wyposażenie opcjonalne (389.625).

Łatwa wymiana narzędzia dzięki 
zintegrowanemu w obudowie 
przekładni przyciskowi blokującemu 
obrót wrzeciona.


