
המומחים לליטוש מגרמניה
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Handy-Giraffe®

מערכת Vario של FLEX. הכל בקליק.
עם מערכת Vario של FLEX אתה מוכן לכל עבודות הליטוש בפינות,

תקרות וקירות, בגבס ,טייח ועוד.
Handy- Giraffe®  WSE 7 Vario - מיועדת לעבודה במשטחים קטנים

יותר אך קשים לגישה לא פחות. 
לכל זה נוספת מערכת הראש הכפולה החכמה - עגולה ומשולשת,

המאפשרת להחליף ראשים בקליק.

מערכת WSE 7 Vario של FLEX. כמה קטן, ככה חכם.
Handy-Giraffe® WSE 7 Vario הינו חלק ממערכת ייחודית עבור ליטוש קירות ותקרות.

עבודה קלה, נוחה ומתאימה לשטחים קטנים. עם מערכת שינוי הראש החכמה,
וויסות ®Handy-Giraffe של FLEX מאפשרת ליטוש גם בגבס הצמוד לפינות.

מהירות אלקטרוני 
VR עם שליטה במהירות בקרה אלקטרונית 
עגול( ליטוש  )לראש  סל"ד   600-1,800 בין 
מבטיחה מהירות מתאימה עבור המלטשת.
קבועה למהירות  המהירות  ווסת  שליטת 

והגנת הפעלה מחדש. 

 FLEX מערכת שאיבה של
צינור שאיבה מתחבר בקלות למערכות 

.FLEX של WSE 7 Vario

חופשי יותר 
צינור הפליטה מחובר למכשיר ומאפשר 

פעולה נקייה ונוחה.

בפינות הקטנות ביותר 
על ידי ידית פשוטה מחליפים ראש עגול

או משולש לעבודה קלה בפינות.

מערכת החלפת ראשים 
בלחיצה פשוטה משני צידי הראש,

תחלץ ראש אחד ותחליף עם אחר בקליק.
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!Made in Germany – 2014 מלטשת קירות הגבס הטובה מסוגה זוכת פרס מוצר השנה
עיצוב ארגונומי במיוחד המשלב משקל נמוך וצורות אחיזה רבות לעבודה נוחה, מיקום מנוע

ייחודי ומוט חיבור חזק וקל מאלומיניום מאפשר איזון מושלם של המלטשת בכל זמן
אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת – ויסות מהירות ליטוש אלקטרונית, מערכת לשמירה על

כוח מנוע תחת עומס, הגנת עומס ייתר והגנת מפני התחממות
 Flexible Shaft Drive – מעבר כוח בין המנוע לראש הליטוש בעזרת גיר יחודי
מערכות אלקטרוניקה ממוגנות מאפשרות עבודה עם אבק הכולל מפסק ממוגן

ליטוש אפקטיבי במיוחד דרך 10 חורים בפד הליטוש יש לחבר את המלטשת לשואב אבק
חיבור FLEX CLIP מהיר לשואב אבק של פלקס

פד הליטוש מותקן על ראש גמיש ייחודי המאפשר ליטוש גם במשטחים שאינם חלקים
לחלוטין ובעל זווית משתנה של עד 100 מעלות

שימוש בראש המתאים לפינות מאפשר עבודה רצופה גם בתקרות חיבורי קירות ופינות
קל משקל וקל לשימוש

ניתן לרכוש בנפרד – ידית הארכה באורך של 500 מ"מ, לליטוש תקרות - בחיבור פשוט
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WSE 7 VARIO PLUS

HANDY GIRAFFE – מלטשת קירות גבס  ידנית
מק״ט: 385.166 

ערכה במזוודה - מלטשת 
vario set עם ראש עגול

₪4,650

מק״ט: 385.190 
ערכה במזוודה - מלטשת עם ראש 

vario set plus עגול וראש משולש

₪5,690

317
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תמיד יש פיתרון
עם סדרת הליטוש 

SELECTFLEX

SELECTFLEX

קוטר
מחירמק"טגרעיןיעודבמ"מ כמות

בחבילה

225 Ø

225 Ø

290 Ø

225 Ø

225 Ø

D225 PF-P40 VE25

D225 PF-P60 VE25

D225 PF-P80 VE25

D225 PF-P100 VE25

D225 PF-P120 VE25

D225 PF-P150 VE25

D225 PF-P180 VE25

D225 PF-P220 VE25

D225-10 SE-P16 VE10

D225-10 SE-P40 VE20

D225-10 SE-P60 VE25

D225-10 SE-P80 VE25

D225-10 SE-P100 VE25

D225-10 SE-P120 VE25

D225-10 SE-P150 VE25

D225-10 SE-P180 VE25

D225-10 SE-P220 VE25

D225-10 SE-P80-180 VE25

290-12 SE-P16 VE10

290-12 SE-P40 VE20

290-12 SE-P60 VE25

290-12 SE-P80 VE25

290-12 SE-P100 VE25

290-12 SE-P120 VE25

290-12 SE-P150 VE25

290-12 SE-P180 VE25

290-12 SE-P220 VE25

290-12 SE-P80-180 VE25

D225 GT-K80 VE25

D225 GT-K100 VE25

D225 SU-S320 VE10

D225 SU-S1200 VE10

P 40

P 60

P 80

P 100

P 120

P 150

P 180

P 220

P 16

P 40

P 60

P 80

P 100

P 120

P 150

P 180

P 220

5X P 80/100/120/150/180

P 16

P 40

P 60

P 80

P 100

P 120

P 150

P 180

P 220

5X P 80/100/120/150/180

K 80

K 100

S 320

S 1,200

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10

10

10

20

25

25

25

25

25

25

25

25

10

20

25

25

25

25

25

25

25

25

₪840

₪840

₪840

₪840

₪840

₪840

₪840

₪840
₪395

₪375

₪375

₪375

₪375

₪375

₪375

₪375

₪375

₪375

₪520

₪585

₪585

₪585

₪585

₪585

₪585

₪585

₪585

₪585
₪860

₪860

₪440

₪440

280.739

260.233

260.234

260.235

282.405

311.995

311.987

260.236

350.079

370.924

348.503

348.511

348.538

349.216

349.224

349.232

348.546

370.932

350.095

370.940

348.554

348.562

348.570

349.240

349.259

349.267

348.589

370.959

260.237

260.230

281.026

281.018

נייר ליטוש צהוב פרימיום
Velcro )מחורר(

Velcro נייר ליטוש עגול
עם חורים

Velcro נייר ליטוש משולש
עם חורים

רשת
Velcro

נייר
לגימור
מושלם

SELECTFLEX

SELECTFLEX
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שואב אבק רטוב יבש – תעשייתי 20 ליטר
כולל מצב נשיפה, מותאם לעבודה עם מלטשת קירות

  VC 21 L MC

ציוד נלווה
צינור 3.5 מטר עם חיבור 32 מ“מ, פילטר, ידית שאיבה באורך חצי מטר לשאיבה. אביזרי 
שאיבה: לניקוי רצפה, מברשת, 2 יציאות נוספות. שק פילטר, מחזיק צינור, תפס לכבל. 

ומתאם 27-32 מ“מ.

שואב אבק חובט אוטומטי – תעשייתי 35 ליטר
מותאם לעבודה עם מלטשת קירות

 VCE 35 L AC

ציוד נלווה

4 מטר צינור שאיבה אנטיסטטי, חיבור 32  מ“מ עם נעילה לשואב כולל חיבור אוניברסלי אנטיסטטי, 1 פילטר מתקפל בדרגה L, 1 שקית לפילטר, 1 שקית לפסולת, 1 ערכת שאיבה
לניקיון ביתי )כמופיע בתמונה(

מק״ט: 405.418

₪1,850

מק״ט: 375.349

₪5,190
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שואב אבק חובט אוטומטי – תעשייתי 45 ליטר
מותאם לעבודה עם מלטשת קירות

VCE 45 L AC

ציוד נלווה

4 מטר צינור שאיבה אנטיסטטי, חיבור 32  מ“מ עם נעילה לשואב כולל חיבור אוניברסלי
אנטיסטטי, 1 פילטר מתקפל בדרגה L, 1 שקית לפילטר, 1 שקית לפסולת, 1 ערכת

שאיבה לניקיון ביתי  )כמופיע בתמונה(

מק״ט: 375.357

₪5,520

320
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מלטשת אקסצנטרית עגולה אלקטרונית ''6
ORE 150-3

מק״ט: 379.441

₪2,450

ציוד נלווה
1 פד לליטושים קשים, מיקרופילטר+מחסנית פילטר,

1 פד SELECTFLEX לתיקון ליטושים, 1 מפתח משושה

מלטשת אקסצנטרית עגולה אלקטרונית "5

ORE 125-2

מק״ט: 429.872

₪1,950

ציוד נלווה
1 פד לליטושים קשים, מיקרופילטר, מחסנית פילטר

הספק מנוע

מהירות

קוטר תנודה

קוטר דיסק

מהירות סיבוב אקסצנטרי

משקל

200W

8,000-13,000 סל"ד

 2.0  מ"מ

 "125/5 מ"מ

16,000-26,000 סל"ד 

1.2 ק"ג
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מלטשת אקסצנטרית עגולה ''5 לגבס, עץ ומתכת

XS 713

ציוד נלווה
שק לאיסוף אבק, מתאם לשואב אבק חיצוני, נייר ליטוש

מק״ט: 334.111

₪1,100

מלטשת מרובעת רוטטת – אלקטרונית

  ויסות המהירות האלקטרוני - אפשרות ליטוש של חומרים שונים
    במהירות משתנה מאפשרת התאמת ליטוש מושלמת בכל עבודה

  קלה במיוחד ! רק 2.1 ק"ג לתפעול נוח ביד אחת 
  שאיבת אבק מעולה הודות לשואב המובנה לעבודה נקיה מאבק 

  עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה ובטיחותית
  תא מיוחד עם בולם זעוזעים למסנן, עם אפשרות להחלפת הפילטר מאפשרת

    הסרה קלה של האבק. או ניקוי של הפילטר לאורך חיים מקסימלי
  המלטשת הנוחה ביותר בקטגוריה!

    עם מערכת איזון מופחתת זעזועים אשר מספקת תנאי עבודה נוחים ביותר
  אפשרות לחיבור שואב אבק חיצוני

  מותאמת במיוחד לעבודה "מעל הראש" גם בעבודה בגבס ותקרות
  מלטשת קומפקטית,מאוזנת וקלת משקל לעבודה עם יד אחת למשך זמן ללא מאמץ

200W – הספק מנוע  
  קצב תנודות – 16,000-26,000 פל"ד
  מהירות סיבוב – 8,000-13,000 סל"ד

  קוטר תנודה – 2 מ"מ
  מידות נייר ליטוש - 130x80 מ"מ

  משקל – 1.2 ק"ג

OSE 80-2

נתונים טכניים:

ציוד נלווה:
ידית צד, 2 מפתחות, כיסוי פלסטיק לאחיזה, פד ליטוש "6 קשה, 5 ניירות ליטוש

מק״ט: 429.821

₪0000

  קוטר תנודה – 2 מ"מ
  מידות נייר ליטוש - 150x100 מ"מ

  משקל – 1.2 ק"ג

מלטשת רוטטת דלתא )משולש( - אלקטרונית

  פד ליטוש משולש מאפשר גישה נוחה לפינות בין אם בעבודה בקירות גבס
    ותקרות וכן בעבודה בעץ ומתכת.

  ויסות המהירות האלקטרוני - אפשרות ליטוש של חומרים שונים במהירות משתנה
    המאפשרת התאמת ליטוש מושלמת בכל עבודה
  קלה במיוחד! רק 1.2 ק"ג לתפעול נוח ביד אחת 

  שאיבת אבק מעולה הודות לשואב המובנה לעבודה נקיה מאבק 
  עיצוב ארגונומי לאחיזה נוחה ובטיחותית

  תא מיוחד עם בולם זעוזעים למסנן, עם אפשרות להחלפת הפילטר מאפשרת הסרה
    קלה של האבק או ניקוי של הפילטר לאורך חיים מקסימלי

  המלטשת הנוחה ביותר בקטגוריה! עם מערכת איזון מופחתת זעזועים אשר
    מספקת  תנאי עבודה נוחים ביותר
  אפשרות לחיבור שואב אבק חיצוני

  מותאמת במיוחד לעבודה "מעל הראש" גם בעבודה בגבס ותקרות
  מלטשת קומפקטית,מאוזנת וקלת משקל לעבודה עם יד אחת למשך זמן ללא מאמץ

ODE 100-2

נתונים טכניים:
200W – הספק מנוע  

  קצב תנודות – 16,000-26,000 פל"ד
  מהירות סיבוב – 8,000-13,000 סל"ד

ציוד נלווה
4 סוללות AAA, נרתיק נשיאה

מק״ט: 429.856

₪0000
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מלטשת מרובעת רוטטת לגבס, עץ ומתכת

MS 713

ציוד נלווה
שק לאיסוף אבק, מתאם לשואב אבק חיצוני, נייר ליטוש

מק״ט: 332.380

₪1,100

 SUPRAFLEX

מלטשת רב שימושית לליטוש שיש, אבן מתכת ועץ עם שאיבת אבק

ציוד נלווה
מגן, יציאת אבק, ידית צד, פד גמיש,

מספר ניירות ליטוש, 2 מפתחות,
מזוודה נשיאה

מק״ט: 391.174
ערכה במזוודה.

המומחה בליטוש אבן, שיש, מתכת, עץ וצבע

₪4,490
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LD 15-10 125 R

1,450W מלטשת בטון “5 עם חיבור שואב אבק

ציוד נלווה
דיסק יהלום TH לליטוש, חיבור 
שואב אבק,ידית אחיזה, מזוודה 

קשיחה

מק״ט: 405.922
ערכה במזוודה הכולל מלטשת + דיסק 

יהלום TH לליטוש
₪5,490

710W  מלטשת אקצנטרית "6  טורבו

  מלטשת "6 אקסצנטרית טורבו לליטוש עם מנוע 017W החזק בקטגוריה
    לליטוש משטחי עבודה גדולים ביעילות מרבית
  מהירויות משתנות עם הדק הפעלה אלקטרוני

  מנוע עצמתי עמיד במיוחד
  אפשרות לחיבור שואב אבק עם מחבר 28 מ"מ

  מתאים לעבודה במשטחי עץ גסים או גימורים עדינים, מתאים לליטוש
    צבע של מכוניות ולעבודות פחחות שונות

  מנגנון איזון פנימי מאפשר תפעול נוח וחלק
  ידית אחיזה ארגונומית לעבודה ללא ויברציות

  פד 150 מ"מ, עם 6 חורים לשאיבת אבק 

710W – הספק מנוע  
  קוטר המלטשת – "6 

  מהירות סיבוב – 4,300-13,000 סל"ד
  קוטר תנודה – 8.8 מ"מ

  משקל – 2.7 ק"ג

X 1107 VE

נתונים טכניים:

ציוד נלווה:
ידית צד, 2 מפתחות, כיסוי פלסטיק לאחיזה, פד ליטוש "6 קשה, 5 ניירות ליטוש

מק״ט: 418.669

₪0000
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1800W  6" מלטשת בטון

  מלטשת המיועדת לליטוש סוגים שונים של קירות,תקרות ובעיקר רצפות. 
  מנוע 1800W עוצמתי במיוחד מתאים לעבודות הליטוש הקשות ביותר

  שילוב אופטימלי בין המכשיר לפד הליטוש יוצר ליטוש אפקטיבי
  אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת:

    שמירה על כוח תחת עומס, התנעה רכה, הגנת עומס יתר והגנת התחממות
  פינוי אבק – מותאמת לעבודה יחד עם שואב אבק לסביבת עבודה נקייה ובריאה

    יותר, מפתיחה שחיקה של דיסק הליטוש ומאפשרת לבטון להיות מוכן בצורה
    טובה יותר לציפוי החדש

  מגן הפלה בטיחותי המונע הפעלה בלתי רצונית
  מגן ייחודי עם חלק קדמי שטוח מאפשר ליטוש קרוב לקצה הקיר, ניתן לכוונן את

    גובה דיסק היהלום לשאיבת אבק אופטימלית
  ידית אחיזה מתכווננת בולמת זעזועים וארגונומית לשליטה אופטימלית במלטשת

  חיבור קבוע לשואב האבק יחד עם מחבר FLEX CLIP 23 מ"מ

1,800W – הספק מנוע  
  קוטר הדיסק – 150 מ"מ / "6
  מהירות ליטוש - 7,000 סל"ד

M14 – תבריג  
  משקל –4.3 ק"ג

ציוד נלווה:
  דיסק יהלום HT לליטוש פלקס 

  מגן עם סיבי מברשת מסביב
  חיבור שואב אבק

  ידית אחיזה
  מזוודה קשיחה

LD 18-7 150 R
KIT TH JET

נתונים טכניים:

מק״ט: 418.773

₪0000

LD 24-6 180

2,400W מלטשת בטון “7 עם חיבור שואב אבק

ציוד נלווה
דיסק יהלום פרמיום TH מגן, ידית, 

טבעת שאיבה, 3 מפתחות, 2 אומים, 
מזוודת נשיאה קשיחה.

מק״ט: 418.870 
ערכה במזוודה הכולל מלטשת + דיסק 

יהלום TH לליטוש
₪6,450
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ערכת משחזת "4.5 נטענת  18V BRUSHLESS – עם חיבור לשואב אבק

משחזת "800W 5 עם חיבור לשואב אבק

  משחזת זווית נטענת היחידה המגיעה עם חיבור לשואב אבק – המאפשר חיתוך ללא אבק
    בעיקר לתחום הבטון האבן והשיש – מומלץ לרכוש יחד עם שואב אבק חובט של פלקס

  מערכת EMS – מערכת אלקטרונית אשר שומרת על אורך חיי הכלי, מאריכה את הזמן
    בין טיפול לטיפול ומגדילה את היעילות

  מנוע BRUSHLESS עוצמתי עם אורך חיים משודרג ויעילות מרבית
  מערכת התנעה רכה, הגנה מפני עומס יתר והגנה מפני הפעלה מחודשת

  המנוע מוגן מפני אבק ומונע שחיקה למנוע. כתוצאה מכך המנוע שומר על אורך חייו גם
    בעבודות הקשות ביותר

  מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח
  נעילת ציר

  ידית AVS לבלימת זעזועים– ניתן לחבר לימין או לשמאל
  ניתן להסיר את החיבור לשואב אבק ולהשתמש במשחזת לכל עבודות הליטוש חיתוך והשחזה

  משחזת זווית "5 המגיעה עם חיבור לשואב אבק – המאפשר חיתוך ללא אבק בעיקר
    לתחום הבטון האבן והשיש – מומלץ לרכוש יחד עם שואב אבק חובט של פלקס

  ניתן להסיר את החיבור לשואב אבק ולהשתמש במשחזת לכל עבודות הליטוש
    חיתוך והשחזה

  מנוע יעיל ועצמתי ביותר
  שומר על אורך חייו הודות למערכת קירור חדשנית והגיאומטריה של הפחמים

  הגנת הפעלה מחודשת – הכלי לא ימשיך לעבוד לאחר הפסקת חשמל
  מערכת הגנה מפני אבק מתקדמת השומרת על הגיר והמנוע

  קלת משקל, קומפקטית וצרה עם עיצוב אגרונומי לאחיזה נוחה 
  מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח

  ניתן לנעול את מתג ההפעלה
  נעילת ציר

  ידית אחיזה – ניתן לחבר ל2  הצדדים

L 125 18.0-EC

L 8-11 + DUST

נתונים טכניים:
18V – מתח עבודה  

  מהירות חיתוך – 8,500 סל"ד
  קוטר דיסק – "115/4.5 מ"מ
14M – קוטר קדח סטנדרטי  

  משקל ללא סוללה – 1.7 ק"ג

800W – הספק  
  קוטר דיסק – "125/5 מ"מ

  מהירות סיבוב – 11,500 סל"ד
  משקל – 2 ק"ג

ציוד נלווה:
2 סוללות 5 אמפר, מטען מהיר, מגן צד, ידית צד,

חיבור שואב אבק לחיתוך, מזוודה נשיאה

ציוד נלווה:
מגן חיתוך עם חיבור לשואב אבק, מגן צד, ידית צד, 

אום נעילה

נתונים טכניים:

מק״ט: 000.000

₪0000

מק״ט: 458.333-1

₪1,490

מק״ט: 447.587

₪1,690 1,400W 5" משחזת זווית אלקטרונית

  משחזת זווית עם מנוע יעיל ועוצמתי לעבודות הקשות ביותר
  אורך חיים עד פי 3  - בזכות מערכות קירור וטכנולוגיית פחמים מתקדמת

  מערכות: ויסות מהירות אלקטרוני, התנעה רכה, הגנה מפני עומס יתר ושמירה על כוח תחת עומס  
  הגנה מפני הפעלה מחודשת

  מערכת הגנה מפני אבק וגראדים למנוע ולגיר
  עיצוב ארגונומי וקומפקטי 

  Anti-Kickback – מערכת הגנה מתקדמת אשר מכבה את הכלי ברגע שהדיסק נתקע
  מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח

  כפתור הפעלה עם אפשרות לנעילה לעבודה נוחה וממושכת
  נעילת ציר

  משחזת זווית אוניברסלית למגוון רחב של עבודות כמו ליטוש מתכות, ליטוש שיש, עבודות בתחום 
הרכב ועבודות תשתית.

  קוטר דיסק – 125 מ"מ / "SoftVib   5 - ידית אחיזה עם פטנט נעילה ייחודי והפחתת ויברציות
  מהירות – 2,800-11,800 סל"ד

 1,400W – הספק מנוע  
  אורך כבל – 4 מטר

  משקל – 2.4 ק"ג
  ידית צד

LE 14-11 125

ציוד נלווה:

נתונים טכניים:



328

משחזת "2,100W 9 עם חיבור לשואב אבק

משחזת "2,400W 9 עם חיבור לשואב אבק

משחזת "2,600W 9 עם ידית מסתובבת וחיבור לשואב אבק

  משחזת זווית "9 עם מנוע 2,100W המגיעה עם חיבור לשואב אבק – המאפשר חיתוך
    ללא אבק בעיקר לתחום הבטון האבן והשיש – מומלץ לרכוש יחד עם שואב אבק

    חובט של פלקס
  ניתן להסיר את החיבור לשואב אבק ולהשתמש במשחזת לכל עבודות

    הליטוש חיתוך והשחזה
  בית מנוע ובית גיר עמידים במיוחד, תיבת גיר מתכתית וכמו כן מיסבים מחוזקים

    לעמידות מירבית לאורך זמן
  עיצוב ארגונומי עם בית מנוע צר לכוונן נוח בעבודה. מערכת אנטי ויברציה בין הידית

    למכסה מנוע להפחתת ויברציות במהלך העבודה
  ידית SoftVib – ניתן לחבר אותה לשמאל, לימין או בראש המשחזת

  ידית אחיזה עם מעטפת רכה ונוחה לאחיזה בטיחותית
  הדק הפעלה עם אפשרות נעילה

  הגנת הפעלה מחודשת – הכלי לא ימשיך לעבוד לאחר הפסקת חשמל
  מערכת התנעה רכה

  נעילת ציר
  מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח

  משחזת זווית "9 עם מנוע 2,400W המגיעה עם חיבור לשואב אבק – המאפשר חיתוך
    ללא אבק בעיקר לתחום הבטון האבן והשיש – מומלץ לרכוש יחד עם שואב אבק

    חובט של פלקס
  ניתן להסיר את החיבור לשואב אבק ולהשתמש במשחזת לכל עבודות

    הליטוש חיתוך והשחזה
  בית מנוע ובית גיר עמידים במיוחד, תיבת גיר מתכתית וכמו כן מיסבים מחוזקים

    לעמידות מירבית לאורך זמן
  עיצוב ארגונומי עם בית מנוע צר לכוונן נוח בעבודה. מערכת אנטי ויברציה בין הידית

    למכסה מנוע להפחתת ויברציות במהלך העבודה
  ידית SoftVib – ניתן לחבר אותה לשמאל, לימין או בראש המשחזת

  ידית אחיזה עם מעטפת רכה ונוחה לאחיזה בטיחותית
  הדק הפעלה עם אפשרות נעילה

  הגנת הפעלה מחודשת – הכלי לא ימשיך לעבוד לאחר הפסקת חשמל
  מערכת התנעה רכה

  נעילת ציר
  מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח

  משחזת זווית "9 עם ידית מסתובבת ועם מנוע 2,600W המגיעה עם חיבור לשואב
    אבק – המאפשר חיתוך ללא אבק בעיקר לתחום הבטון האבן והשיש – מומלץ

    לרכוש יחד עם שואב אבק חובט של פלקס
  ניתן להסיר את החיבור לשואב אבק ולהשתמש במשחזת לכל עבודות

    הליטוש חיתוך והשחזה
  בית מנוע ובית גיר עמידים במיוחד, תיבת גיר מתכתית וכמו כן מיסבים

    מחוזקים לעמידות מירבית לאורך זמן
  עיצוב ארגונומי עם בית מנוע צר לכוונן נוח בעבודה. מערכת אנטי ויברציה בין

    הידית למכסה מנוע להפחתת ויברציות במהלך העבודה
  ידית SoftVib – ניתן לחבר אותה לשמאל, לימין או בראש המשחזת

  ידית אחיזה עם מעטפת רכה ונוחה לאחיזה בטיחותית
  הדק הפעלה עם אפשרות נעילה

  הגנת הפעלה מחודשת – הכלי לא ימשיך לעבוד לאחר הפסקת חשמל
  מערכת התנעה רכה

  נעילת ציר
  מגן חיתוך בטיחותי לכוונון ללא מפתח

L 21-6 230 + DUST

LD 24-6 230 + DUST

LD 26-6 230

נתונים טכניים:
2,100W – הספק  

  קוטר דיסק – "230/9 מ"מ
  מהירות סיבוב – 6,500 סל"ד

 14M – תבריג סטנדרטי  
  משקל – 4.9 ק"ג

נתונים טכניים:

נתונים טכניים:

2,400W – הספק  
  קוטר דיסק – "230/9 מ"מ

  מהירות סיבוב – 6,500 סל"ד
 14M – תבריג סטנדרטי  

  משקל – 5.8 ק"ג

2,400W – הספק  
  קוטר דיסק – "230/9 מ"מ

  מהירות סיבוב – 6,500 סל"ד
 14M – תבריג סטנדרטי  

  משקל – 5.8 ק"ג

ציוד נלווה:
מגן חיתוך עם חיבור לשואב אבק, מגן צד, ידית צד, אום נעילה

ציוד נלווה:
מגן חיתוך עם חיבור לשואב אבק, מגן צד, ידית צד, אום נעילה

ציוד נלווה:
מגן חיתוך עם חיבור לשואב אבק, מגן צד, ידית צד, אום נעילה

מק״ט: 391.514

₪1,470

מק״ט: 391.522-1

₪2,920

מק״ט: 436.704-1

₪3,590

מק״ט: 391.514-1

₪2,590

מק״ט: 436.704-1

₪3,590

משחזת "9 + שואב

משחזת "9 + שואב

משחזת "9 בלבד

משחזת "9 בלבד
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מלטשת שיש "4.5 עם חיבור למים

Made in Germany מלטשת השיש הטובה בעולם  
  מנוע 1,150W עוצמתי במיוחד לעבודה רצופה וליטוש אחיד

  אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירה על
    כוח תחת עומס, התנעה רכה הגנת עומס יתר והגנת התחממות

  מומנט גבוה לליטושים הקשים ביותר להסרה מהירה של החומר 
  כבל חשמל עם מפסק בטיחות מיוחד המאושר על ידי מכון התקנים

    לעבודה עם מים

  פד 115 מ"מ / "4.5 
  מהירות ליטוש – 3,700-1,200 סל"ד

1,150W – הספק מנוע  
M14 – תבריג ציר  

  אורך 4 מטר
  משקל 2.4 ק"ג

  ידית צד
ציוד נלווה: נתונים טכניים:

LE 12-3 100 WET, PRCD

מק״ט: 378.461

₪4,290

מק״ט: 293.768

₪2,950 1,500W - 7" מלטשת פחחים

!1,500W מלטשת פחחים העוצמתית ביותר בקטגוריה לשימוש ביד אחת  
  מנוע יעיל ועצמתי לעבודות הקשות ביותר עם גיר מסיבי לעבודה ממושכת
  אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירה על כוח

    תחת עומס, התנעה רכה הגנת עומס יתר והגנת התחממות
  נעילת ציר

  אחיזה נוחה בראש המשחזת מאפשרת עבודה מדויקת 

  קוטר דיסק – 178 מ"מ / "7 
  מהירות – 4,200-1,400 סל"ד

1,500W – הספק מנוע  
  אורך כבל – 4 מטר

  משקל – 2.7 ק"ג

  ידית צד

LG 1704 VR

ציוד נלווה:נתונים טכניים:

RETECFLEX - מלטשת טייח

RE 14-5 115

מק״ט: 369.217

₪5,490
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פולישר לליטוש עם פרווה עד “6
PE 14-3 125

POLISHF X - 8“ פולישר לליטוש עד פרווה
PE 14-2 150

פולישר לליטוש עד פרווה “10
PE 14-1 180

ציוד נלווה
1 ידית צד

ציוד נלווה לכלי
1 ידית צד

ציוד נלווה
1 ידית צד

מק״ט: 406.813

₪2,720

מק״ט: 373.680

₪3,580

מק״ט: 395.749

₪3,850

PE 14-2 150  סט
מק״ט: 375.175

₪4,470

ציוד נלווה לסט
1 ידית צד, פד ליטוש רך, 2 ספוגים לפוליש, פרווה, מטלית 

מיקרופיבר, 2 בקבוקי פוליש 250 מ"ל, מארז נשיאה

פולישר חשמלי זעיר "3
PE 8-4 80

מק״ט: 405.817

₪2,040

הספק מנוע

קוטר פרווה מקסימלי

קוטר פד ליטוש מקסימלי

מהירות התנודות

משקל

800W

 80  מ"מ

 75  מ"מ

1,300-3,900 סל"ד

1.8 ק"ג
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מסור סרט חשמלי עם בסיס נשלף

SBG 4910

מק״ט: 390.518

₪4,050

פולישר אלקטרוני אורביטלי "6

  פולישר אורביטלי – המתאים לליטוש עם פרווה/ספוג עד קוטר 160 מ"מ
  ייחודי ל FLEX – פולישר אורביטלי עם תנודת סיבוב של 15 מ"מ!!

  אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת:
    ויסות מהירות אלקטרוני, הדק אלקטרוני, שמירה על כוח תחת עומס, התנעה רכה,
    הגנת עומס יתר, הגנת התחממות והגנת התחלה מחודשת לאחר הפסקת חשמל

  סיבוב מדויק לליטוש ופוליש אחיד ללא הולוגרמות
  כרית ליטוש רכה לתפיסת הפרווה/ספוג בסקוטש

  גריפ אחיזה ארגונומי ומגן לליטוש בנוחות הניתנים להסרה
  כוון שאינה מפיקה חום גבוה בחלק התחתון, מותאמת המלטשת לליטוש צבעים

    הרגישים לשינויי חום
  מנגנון זרימת אוויר לקירור המנוע והגיר

  מנגנון איזון פנימי מאפשרת פעולה נוחה וחלקה
  שילוב של משקל נמוך וגובה נמוך לתפעול נוח לאורך זמן

  הדק הפעלה עם אפשרות נעילה לשימוש ממושך

XFE 7-15 150

 710W – הספק מנוע  
  קוטר פרווה מקסימלי – 160 מ"מ

  קוטר פד ליטוש מקסימלי – 150 מ"מ
  סטייה אורביטלית – 150 מ"מ

  מהירות התנודות – 2,900-8,600 פל"ד
  משקל – 2.4 ק"ג

נתונים טכניים:

ציוד נלווה:
גרסת הכלי כוללת – פד ליטוש בלבד

גרסת הסט כוללת:
פד ליטוש "6

2 ספוגים לפוליש בדרגות שונות
מטלית מיקרופייבר

תכשיר פוליש 250 מ"ל
תכשיר איטום 250 מ"ל

ארגז נשיאה קשיח

מק״ט כלי: 417.010

₪0000
מק״ט כלי: 418.080

₪0000
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TRINOFLEX 1,400W מלטשת מוף

  BSE 14-3 100

ציוד נלווה למלטשת
1 גליל ליטוש,

1 משאבת אויר,
1 פליז בגרעין 280, 

1 סרט ליטוש גרעין 600,
1 סרט ליטוש גרעין 1,500

ציוד נלווה לסט המלטשת
,BSE 14-3 100 מלטשת

,MESHFLEX 400 1 סרט ליטוש גרעין
,ZIRCOFLEX 80 1 גרעין

,ZIRCOFLEX 120 3 סרטי ליטוש גרעין
,CERAFLEX 80 3 סרטי ליטוש גרעין

,CERAFLEX 120 3 סרטי ליטוש גרעין
ארגז נשיאה קשיח

  BSE 14-3 100 סט
מק״ט: 433.438

₪6,890

מלטשת בלבד
מק״ט: 433.411

₪4,550

מק״ט כלי: 307.815

₪4,380 מסור עגול "71/4 למתכת

  מסור עגול למתכת לחיתוכים מדויקים לעבודה ללא נוזל קירור
  עומק חיתוך מקסימלי 36 מ"מ עם כוונון עומק חיתוך בקלות

  תא גדול לאיסוף שבבים עם חלון לראיית התכולה. ניתן לרוקן בקלות
  להבי קרבייד מיוחדים לחיתוכים מעולים ללא גרדים

  נעילת ציר
On/Off מפסק הפעלה עם מנגנון נעילה  

  כושר חיתוך – מתכת שטוחה עד 6 מ"מ, מוט מתכתי עד 20 מ"מ, צינור
    מתכתי חלול עד 63 מ"מ

1,400W הספק  
  עומק חיתוך מקסימלי עד 63 מ"מ

  להב המסור "7.4 / 184 מ"מ
  קוטר קדח המסור 20 מ"מ
  מהירות סיבוב 3,800 סל"ד

  משקל 5.4 ק"ג

  להב קרבייד 38 שיניים
  מגן מקביל

  משקפי בטיחות
  מפתח 

  ארגז נשיאה

CSM 4060

ציוד נלווה:נתונים טכניים:
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 1,200W מלטשת סרט לצינורות נירוסטה

  מלטשת סרט לנירוסטה עם מנוע יעיל ועצמתי לעבודות הקשות ביותר
  אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת: ויסות מהירות אלקטרוני, שמירה על כוח תחת עומס,

    התנעה רכה הגנת עומס יתר והגנת התחממות
  ניתן ללטש צינורות 10 מ"מ ועד 250 מ"מ

40x618mm :גודל הסרט  
  החלפת הסרט בקלות ובמהירות

  ידית אחיזה עליונה מעל הסרט לעבודה קלה ונוחה
  ויסות מהירות אלקטרוני

LBR 1506 VRA

1,200W – הספק מנוע  
  מהירות עבודה – 10x30 מטר לשניה

40x618mm  מידות חגורה  
  אורך כבל – 4 מטר

  משקל –4.2 ק"ג

  ידית צד
  חגורת ליטוש ZIRCOFLEX  גרעין 60
  חגורת ליטוש ZIRCOFLEX גרעין 120
  חגורת ליטוש ZIRCOFLEX גרעין 240

  מפתח אלן 5
  מפתח אלן 3
  מפתח אלן 3

ציוד נלווה:נתונים טכניים:

TRINOFLEX 1,400W מלטשת סרט לליטוש נירוסטה

BSE 14-3 INOX / BRE 14-3 125

ציוד נלווה לסט המלטשת
1 ראש מלטשת סרט

1 סרט ליטוש פוליש גרעין 600
1 סרט ליטוש סופר גרעין 1,500

MESHFLEX 240 1 סרט ליטוש גרעין
MESHFLEX 400 1 סרט ליטוש גרעין
CORUFLEX  80 גרעין  ליטוש  5 סרטי 
CORUFLEX 120 5 סרטי ליטוש גרעין
CORUFLEX 220 5 סרטי ליטוש גרעין

ארגז נשיאה קשיח

ציוד נלווה לסט המלטשת
1 ראש מלטשת סרט
1 ראש מלטשת מוף
1 בסיס ליטוש מגומי

1 משאבת אוויר
1 סרט ליטוש פוליש גרעין 600

1 סרט ליטוש סופר גרעין 1,500
MESHFLEX 240 1 סרט ליטוש גרעין
MESHFLEX 400 1 סרט ליטוש גרעין
CORUFLEX  80 גרעין  ליטוש  5 סרטי 
CORUFLEX 120 5 סרטי ליטוש גרעין
CORUFLEX 220 5 סרטי ליטוש גרעין

ארגז נשיאה קשיח

BRE 14-3 125  סט
מק״ט: 433.446

₪9,400

BSE 14-3 INOX  סט
מק״ט: 433.454

₪10,900

מק״ט: 282.499

₪6,390
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מלטשת סרט צרה

  מלטשת סרט צרה עם מנוע יעיל ועצמתי במיוחד לעבודות קשות במיוחד
  ויסות מהירות אלקטרוני

  ניתן לסובב את ראש המלטשת ב 140 מעלות
  ניתן לחבר חגורות ליטוש באורך 533 מ"מ או 520 מ"מ

  ניתן לכוונן את אורך הזרוע עד 12 ס"מ
  החלפת חגורות ליטוש מהירה ללא שימוש באביזרים נוספים

800W הספק מנוע  
  מהירות עבודה – 4-12 מטר לשניה

  אורך כבל – 4 מטר
520/533 x 4-30mm - מידות חגורה  

  משקל – 2.4 ק"ג

  זרוע ליטוש 9 מ"מ
  זרוע ליטוש עם רולר 30/30 מ"מ

  2 ניירות גרעין 60 – 4 מ"מ
  2 ניירות גרעין 120 – 4 מ"מ
  2 ניירות גרעין 60 – 9 מ"מ
  2 ניירות גרעין 120–9 מ"מ

  2 ניירות גרעין 60 – 30 מ"מ

  2 ניירות גרעין 120 – 30 מ"מ
  1 נייר גרעין 240 - 9 מ"מ

  1 נייר גרעין 240 – 30 מ"מ
  ידית צד
  מפתח

  ארגז נשיאה קשיח

FBE 8-140 Set 

ציוד נלווה:

נתונים טכניים:

משחזת זווית לנגישות גבוהה "6

  משחזת זווית לנגישות גבוהה עם מנוע 1,200W יעיל ועוצמתי לעבודות הקשות ביותר
  אלקטרוניקה מתקדמת הכוללת : ויסות מהירות אלקטרוני, שמירה על כוח תחת עומס,

    התנעה רכה הגנת עומס יתר והגנת התחממות
  ויסות מהירות אלקטרוני לשימושים שונים בחומרים שונים

  ראש ליטוש צר – לטשו והשחיזו בקלות בפינות ומקומות ללא גישה. קל במיוחד לתמרון

  קוטר דיסק – 152 מ"מ / "6
  מהירות – 1,500-4,700 סל"ד

 1,200W – הספק מנוע  
  אורך כבל – 4 מטר

  משקל – 3.4 ק"ג

  אבן משחזת
FIXTEC אום  

  דיסק השחזה 3 מ"מ רך
  דיסק השחזה 3  מ"מ קשה

  דיסק השחזה 6 מ"מ רך
  דיסק השחזה 6 מ"מ קשה

  ארגז נשיאה קשיחה

LLK 1503 VR 

ציוד נלווה:נתונים טכניים:

720W משחזת ציר צוואר ארוך

  משחזת ציר עוצמתית במיוחד 710W עם מערכת התנעה רכה והגנה מפני התחממות
  לעבודות ליטוש והשחזה במתכת ונירוסטה

  צוואר באורך 40 מ"מ
  אורך מכשיר: 325 מ"מ

  עיצוב עם צוואר ארוך לאחיזה נוחה ועבודה קלה באיזורים ללא גישה
  קלת משקל

H 1127 VE

170W הספק  
3,6,8mm 1/4" מתאים לתפסנית  

  מהירות 10,000-30,000 סל"ד
  אבן השחזה עד קוטר 30 מ"מ

  משקל 1.8 ק"ג

  מגיע עם תפסנית 6 מ"מ
stopping claw SW 14 1  

  מפתח

ציוד נלווה:נתונים טכניים:

מק״ט: 420.549

₪3,950

מק״ט: 315.257

₪6,720

מק״ט: 270.067

₪2,890
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מלטשת "4.5 ראש שטוח לנגישות גבוהה

  מלטשת עם ראש דק במיוחד
  הדק הפעלה אלקטרוני עם בורר מהירויות

  מלטשת אידאלית לשימוש במקומות ללא גישה החל מ 15 מ"מ. 
  עיצוב אגרונומי ונוח. מלטשת קלת משקל

800W  הספק מנוע  
  מהירות ליטוש – 700-2,300 סל"ד

  קוטר ראש ליטוש – 115 מ"מ / "4.5
  אורך כבל – 4.5 מטר

  משקל – 2.5 ק"ג

  ידית צד
  3 ניירות ליטוש

SFE 8-2 115

ציוד נלווה: נתונים טכניים:

מד טווח 60 מטר

  ADM 60

ציוד נלווה
AAA 4 סוללות

נרתיק נשיאה

מק״ט: 409.154

₪970

 מד טווח לייזר 60 מטר מדוייק ואיכותי 
 כוון את הלייזר ולחץ - הפעלה פשוטה ביד אחת בלחיצת כפתור

 מודד מרחק עד 60 מטר בשטחי פנים וחוץ
 מדידת אורך,שטח ונפח

 דיוק מדידה במ“מ  -/+ 0.2
 מדידת מינימום ומקסימום ומדידה בהמשכים
 קריאה במטרים/מילמטרים או באינצ'ים/פיט

IP54 בעל הגנה מפני מים ואבק 
 בעל הברגה ¼ לחצובה.

 תצוגה מוארת
 סגירה אוטומטית לחסכון בסוללה

רמת לייזר

טווח מדידה

דיוק מדידה

סיווג / דירוג

מידות

משקל

לייזר רמה 2

0.1-60 מטר

+/- 2.0 מ"מ

IP54

112X56X34.5 מ"מ

190 גרם

מק״ט: 420.565

₪4,420



238

פלס דיגיטלי 120 ס"מ

פלס דיגיטלי 60 ס"מ

פלס דיגיטלי 30 ס"מ

  פלס דיגיטלי אלקטרוני למדידה קלה ונוחה 
  3 פלסי בועה אופקי ואנכי

  דיוק מדידה מרבי
  אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ”מ, אינצ’ים

  שמירת מדידה לחישוב זוויות 
  כיבוי אוטומטי לאחר 5 דקות ללא שימוש לחסכון בסוללות

  ניתן לכיול
  עשוי פרופיל עבה ומסיבי עם מגנים בצדדים

  בסיס מושחז לקריאה המדויקת ביותר
  חיבור "1/4 לחצובה

  פלס דיגיטלי אלקטרוני למדידה קלה ונוחה 
  3 פלסי בועה אופקי ואנכי

  דיוק מדידה מרבי
  אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ”מ, אינצ’ים

  שמירת מדידה לחישוב זוויות 
  כיבוי אוטומטי לאחר 5 דקות ללא שימוש לחסכון בסוללות

  ניתן לכיול
  עשוי פרופיל עבה ומסיבי עם מגנים בצדדים

  בסיס מושחז לקריאה המדויקת ביותר
  חיבור "1/4 לחצובה

  פלס דיגיטלי אלקטרוני למדידה קלה ונוחה 
  3 פלסי בועה אופקי ואנכי

  דיוק מדידה מרבי
  אופציות הצגה דיגיטלית - מעלות, אחוזים, מ”מ, אינצ’ים

  שמירת מדידה לחישוב זוויות 
  כיבוי אוטומטי לאחר 5 דקות ללא שימוש לחסכון בסוללות

  ניתן לכיול
  עשוי פרופיל עבה ומסיבי עם מגנים בצדדים

  בסיס מושחז לקריאה המדויקת ביותר
  חיבור "1/4 לחצובה

ADL 120

ADL 60

ADL 30

נתונים טכניים:

נתונים טכניים:

נתונים טכניים:

ציוד נלווה:

ציוד נלווה:

ציוד נלווה:

  מידות - 300x30x60 מ"מ
  משקל 0.4 ק"ג

IP54 מוגן מפני אבק והשפרצות מים  

  מידות - 600x30x60 מ"מ
  משקל 0.8 ק"ג

IP54 מוגן מפני אבק והשפרצות מים  

  מידות - 1,220x30x60 מ"מ
  משקל 1.2 ק"ג

IP54 מוגן מפני אבק והשפרצות מים  

AA 2 סוללות  
  תיק נשיאה

AA 2 סוללות  
  תיק נשיאה

AA 2 סוללות  
  תיק נשיאה

מק״ט: 409.200

₪1,470

מק״ט: 409.197

₪1,250

מק״ט: 409.189

₪970
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Scratches Tar Spotsשריטות כתמי זפת

Bird Droppings  Dustצואת ציפורים
Inclusions

סוגי אבק

Water Drops טיפות מים

Orange Peel 
E�ect

אפקט
קליפת התפוז
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מאפינים
•

•

•

•

Scratches Tar Spotsשריטות כתמי זפת

Bird Droppings  Dustצואת ציפורים
Inclusions

סוגי אבק

Water Drops טיפות מים

Orange Peel 
E�ect

אפקט
קליפת התפוז

Scratches Tar Spotsשריטות כתמי זפת

Bird Droppings  Dustצואת ציפורים
Inclusions

סוגי אבק

Water Drops טיפות מים

Orange Peel 
E�ect

אפקט
קליפת התפוז
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Scratches Tar Spotsשריטות כתמי זפת

Bird Droppings  Dustצואת ציפורים
Inclusions

סוגי אבק

Water Drops טיפות מים

Orange Peel 
E�ect

אפקט
קליפת התפוז
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Care &
Paint Sealing

טיפולי צבע
ואיטום
Car Wash 

Marks
סימנים

משטיפת רכב

Hologram 
E�ects

אפקט
הלוגרמה

Matting 
Process

מבריק או מט

Scratches Tar Spotsשריטות כתמי זפת

Bird Droppings  Dustצואת ציפורים
Inclusions

סוגי אבק

Water Drops טיפות מים
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Small 
Scratches

שריטות
עדינות

Care &
Paint Sealing

טיפולי צבע
ואיטום
Car Wash 

Marks
סימנים

משטיפת רכב

Hologram 
E�ects

אפקט
הלוגרמה

Matting 
Process

מבריק או מט

700W
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Small 
Scratches

שריטות
עדינות

Care &
Paint Sealing

טיפולי צבע
ואיטום
Car Wash 

Marks
סימנים

משטיפת רכב

Hologram 
E�ects

אפקט
הלוגרמה

Matting 
Process

מבריק או מט
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