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Excentrická leštička s permanentním pohybem

XCE 10-8 125 P-Set Objednávkové číslo
447.269

Excentrická leštička s permanentním pohybem

+ VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržovaním konstantních otáček pomocí
tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, ochranou proti opětovnému spuštění po
výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
+ 8 mm permanentní zdvih leštičky s vysokým abrazivním výkonem, bez vzniku hologramů
+ Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
+ Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
+ Základní stroj pro opracování nejběžnějších poškození povrchů až po finišování bez
hologramů
+ Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé
poloze
+ Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne
příjemně a bezpečně do ruky
+ Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu
směřující mimo obsluhu
+ Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu

Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
 

Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
 

Zdvih 8 mm

Otáčky při chodu
naprázdno

140-430
ot/min

Počet zdvihů naprázdno
 

2900-8600
/min

Příkon 1010 W

Výkon 590 W

Délka kabelu. 4,0 m

Hmotnost 2,6 kg

základní vybavení

1 speciální talíř na suchý
zip, 125 Ø

442.445 
 

1 leštící houba  PS-O 140 434.310 
 

1 leštící houba  PSX-G 140 434.272 
 

1 leštěnka P03/06-LDX 250
ml

443.298 
 

1 leštěnka P05/05-LDX 250
ml

443.271 
 

1 hadřík z mikrovláken MW-
C

317.098 
 

1 přepravní kufřík L-BOXX®
238

414.093 
 

1 vložka do kufru 437.093 
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Příslušenství

Leštěnka Objednávkové číslo
443.271

Technické atributy

Obsah 250 ml 

Jednotka balení 1 

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitostí P 1500 se
dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel,
trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně
zapáchající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštidlem P
03/06 LDX spolu s oranžovou leštící houbičkou PS-O. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

Leštěnka Objednávkové číslo
443.298

Technické atributy

Obsah 250 ml 

Jednotka balení 1 

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitosti P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně
vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se
dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Lesk je bez silikonů,
prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.
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Příslušenství

Zapečetění Objednávkové číslo
443.301

Technické atributy

Obsah 250 ml 

Jednotka balení 1 

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeti, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává
vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační leštící houbičkou PS-R nebo ručně s
červenou aplikační leštící houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

Leštící hadřík z mikrovlákna Classic Objednávkové číslo
317.098

Technické atributy

Rozměr v mm 400 x 400 

Jednotka balení 1 

Bezešvý, pratelný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.
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Příslušenství

Leštící hadřík z mikrovláken Premium Objednávkové číslo
376.531

Technické atributy

Rozměr v mm 400 x 400 

Jednotka balení 1 

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální
finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

Leštící houbička Objednávkové číslo
442.682

Technické atributy

Rozměr v mm 130 Ø 

Jednotka balení 1 

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko
přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají
velice těžko mechanicky aplikovat.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.272

Technické atributy

Rozměr v mm 135 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

Zelená houbička má velice tvrdou pěnu s inovativním povrchem X-Cut, který zaručuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Struktura X-Cut
redukuje vytváření tepla. Pěna je odolná vůči teplu, potrhání, s dlouhou životností. Ideálně vhodná na opracování vodních kapek, pomerančové
kůry, prachových zrnek, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu spolu s P05/05-LDX.

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.280

Technické atributy

Rozměr v mm 160 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

Zelená houbička má velice tvrdou pěnu s inovativním povrchem X-Cut, který zaručuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Struktura X-Cut
redukuje vytváření tepla. Pěna je odolná vůči teplu, potrhání, s dlouhou životností. Ideálně vhodná na opracování vodních kapek, pomerančové
kůry, prachových zrnek, térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu spolu s P05/05-LDX.
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Příslušenství

Leštící houbička Objednávkové číslo
434.450

Technické atributy

Rozměr v mm 135 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

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
434.469

Technické atributy

Rozměr v mm 160 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

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
434.310

Technické atributy

Rozměr v mm 135 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

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
434.329

Technické atributy

Rozměr v mm 160 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

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
434.353

Technické atributy

Rozměr v mm 135 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

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
434.361

Technické atributy

Rozměr v mm 160 Ø x 25 

Jednotka balení 1 

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 pad z mikrovláken Objednávkové číslo
434.434

Technické atributy

Rozměr v mm 160 Ø x 10 

Jednotka balení 1 

Leštící pad z mikrovláken na vysoký úběr při využití excentrických leštiček, speciálně s volně uloženým talířem. Tento pad v oblasti Heavy Cutting
je výkonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje
padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnek,
térových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

Leštící rouno Premium Technické atributy

Rozměr v mm
 

Jednotka balení
 

Objednávkové číslo

140 Ø 1 376.515

160 Ø 1 376.523

Leštící rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepšího objemu. Kromě toho je možné
např. o 30 % rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro
vysoké působení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciálnímu PerfectTouch Sandwich-sestavě a přídavné pěnové vrstvě získá
houbička lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné houbičku i na problémových místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.
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Příslušenství

Leštící beránčí rouno Classic Objednávkové číslo
342.521

Technické atributy

Rozměr v mm 150 Ø 

Jednotka balení 1 

Leštící jehněčina z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnost a lepší  objem. Pro vysoký leštící účinek
ve spojení se speciální brusnou směsí.

Speciální tlumený talíř na suchý zip Objednávkové číslo
437.077

Technické atributy

Rozměr v mm 150 Ø 

Jednotka balení 1 

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE/XCE.
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Příslušenství

Speciální tlumený talíř na suchý zip Objednávkové číslo
442.445

Technické atributy

Rozměr v mm 125 Ø 

Jednotka balení 1 

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE/XCE.

Inspekční svítilna Objednávkové číslo
463.302

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Rozměry (d x š x v) 190 x 58 x 43 mm

Hmotnost 0,056 kg

LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako
hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko  paprsku s úhlem rozevření  10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně
baterií.
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Příslušenství

Rukojeť SoftVib Objednávkové číslo
325.376

Technické atributy

Typ M 8 

Jednotka balení 1 

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

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.
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Příslušenství

Vložka do kufříku Objednávkové číslo
437.093

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a přílušenství.

Taška pro leštičku Objednávkové číslo
333.573

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.
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