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Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

PXE 80 10.8-EC Objednávkové číslo
469.068

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická

+ Inovativní, beznástrojový systém rychlé výměny nástrojů pro pohon rotační a excentrický
+ Pro rotační a excentrické aplikační využití se zdvihem 3 a 12 mm
+ Flexibilní a jednoduchý jako nikdy předtím, počínaje hvězdicovým brusem až po finiš -
odstraňování hologramů - vše s jedním strojem
+ Ideální doplňkové nářadí pro každého karosáře a oblast spotrepair
+ Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
+ Vybaveno udržováním konstantních otáček a 4 stupni regulace otáček s LED-ukazatelem
+ Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
+ Klidný běh díky optimalizaci vibrací
+ Speciální tlumený talíř na suchý zip pro leštění a broušení
+ S nárazuodolným pryžovým kroužkem na ochranu povrchů
+ Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
+ Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
+ LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
+ FLEX Aku-systém: provoz se všemi 10,8 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení
+ {Lieferbar ab Mitte Oktober / Available from mid October}

Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje 80 mm
 

Max. Ø unášecího kotouče 75 mm
 

Zdvih 3 + 12 mm

Počet otáček při chodu
naprázdno
 

400-2000/-300
0/-4000/-5800
ot/min

Počet zdvihů naprázdno
 
 

800-4000/-600
0/-8000/-1160
0 /min

Napětí akumulátoru 10,8 V

Kapacita akumulátoru
 

2,5 / 4,0 / 6,0
Ah

Rozměry (d x š x v)
 

265 x 65 x 95
mm

Hmotnost bez aku 0,63 kg
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Příslušenství

Speciální lepící talíř odhlučněný Objednávkové číslo
492.388

Technické atributy

Rozměr v mm 30 Ø 

Jednotka balení 1 

Odhlučněný lepící talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Speciální tlumený talíř na suchý zip Objednávkové číslo
492.353

Technické atributy

Rozměr v mm 30 Ø 

Jednotka balení 1 

Odhlučněný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Speciální tlumený talíř na suchý zip Objednávkové číslo
492.361

Technické atributy

Rozměr v mm 75 Ø 

Jednotka balení 1 

Odhlučněný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.
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Příslušenství

Adaptér rotační Objednávkové číslo
492.396

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip o 30 mm pro leštění i broušení tak jako s
lepícím talířem na hvězdicové broušení.

Excentrický adaptér, 3 mm zdvih Objednávkové číslo
492.418

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepícím talířem 30 mm pro lepící brusné hvězdice, s
talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení.
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Příslušenství

Excentrický adaptér, 12 mm zdvih Objednávkové číslo
492.426

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem
na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení.

Leštící houbička Objednávkové číslo
442.631

Technické atributy

Rozměr v mm 40 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Zelena velmi tvrda houba s hrubou strukturou pěny s inovativni upravou X-Cut na povrchu, ktera zajišťuje konstantni a rovnoměrny vykon uběru
materialu take při excentrickem zpracovani. Diky struktuře X-Cut vyrazně redukuje zahřivani opracovavaneho povrchu. Pěna je teplotně vysoce
odolna, pevna proti přetrženi a dosahuje dlouhe životnosti. Idealně vhodna pro opracovani vodnich kapek, pomerančove kůry, prachovych zrnek,
terovych skvrn, škrabanců a ptačiho trusu ve spojeni s P05/05 LDX.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
492.434

Technické atributy

Rozměr v mm 60 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Zelena velmi tvrda houba s hrubou strukturou pěny s inovativni upravou X-Cut na povrchu, ktera zajišťuje konstantni a rovnoměrny vykon uběru
materialu take při excentrickem zpracovani. Diky struktuře X-Cut vyrazně redukuje zahřivani opracovavaneho povrchu. Pěna je teplotně vysoce
odolna, pevna proti přetrženi a dosahuje dlouhe životnosti. Idealně vhodna pro opracovani vodnich kapek, pomerančove kůry, prachovych zrnek,
terovych skvrn, škrabanců a ptačiho trusu ve spojeni s P05/05 LDX.

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.264

Technické atributy

Rozměr v mm 80 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Zelena velmi tvrda houba s hrubou strukturou pěny s inovativni upravou X-Cut na povrchu, ktera zajišťuje konstantni a rovnoměrny vykon uběru
materialu take při excentrickem zpracovani. Diky struktuře X-Cut vyrazně redukuje zahřivani opracovavaneho povrchu. Pěna je teplotně vysoce
odolna, pevna proti přetrženi a dosahuje dlouhe životnosti. Idealně vhodna pro opracovani vodnich kapek, pomerančove kůry, prachovych zrnek,
terovych skvrn, škrabanců a ptačiho trusu ve spojeni s P05/05 LDX.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
442.658

Technické atributy

Rozměr v mm 40 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má
velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnek, térových skvrn, škrábanců a
ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Leštící houbička Objednávkové číslo
492.442

Technické atributy

Rozměr v mm 60 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má
velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnek, térových skvrn, škrábanců a
ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.442

Technické atributy

Rozměr v mm 80 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má
velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnek, térových skvrn, škrábanců a
ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Leštící houbička Objednávkové číslo
442.666

Technické atributy

Rozměr v mm 40 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P
03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
492.450

Technické atributy

Rozměr v mm 60 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P
03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.302

Technické atributy

Rozměr v mm 80 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P
03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábanců a stop po myčce.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
442.674

Technické atributy

Rozměr v mm 40 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou
vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování
hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.345

Technické atributy

Rozměr v mm 80 Ø x 25 

Jednotka balení 2 

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou
vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování
hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.
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Příslušenství

Leštící rouno Premium Objednávkové číslo
420.484

Technické atributy

Rozměr v mm 80 Ø 

Jednotka balení 1 

Leštici rouno z 90 % přirodni vlny a 10 % polyesteru. Diky teto kombinaci se dosahuje delši životnosti a lepši objemove stalosti. Kromě toho je
možne např. o 30 % rychleji vyleštit brusne ryhy než pomoci houbičky. Idealni pro UV- -laky a nejnovějši generaci laků, odolnych proti
škrabancům. Pro vysoke působeni při leštěni ve spojeni s brusnou pastou. Diky specialni PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přidavne pěnove
vrstvě ziska houbička lehke utlumeni a daleko vice tuhosti. Tim je možne houbičku i na problemovych mistech vždy perfektně přiložit a precizně
vest.

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.
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Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 10,8 V Objednávkové číslo
418.048

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 2,5 Ah

Napětí akumulátoru 10,8 V

Hmotnost (bez filtrů) 0,26 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 10,8 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.

Akumulátor Li-Ion 10,8 V Objednávkové číslo
439.657

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 4,0 Ah

Napětí akumulátoru 10,8 V

Hmotnost (bez filtrů) 0,42 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 10,8 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 10,8 V Objednávkové číslo
438.294

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 6,0 Ah

Napětí akumulátoru 10,8 V

Hmotnost (bez filtrů) 0,43 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 10,8 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.

Vložka do kufříku Objednávkové číslo
473.014

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.
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Příslušenství

Přepravní kufr L-BOXX® Objednávkové číslo
414.085

Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v 442 x 357 x 151 mm

Vnitřní rozměry d x š x v 378 x 311 x 107 mm

Hmotnost (bez filtrů) 2,2 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. S čelní rukojetí.
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