
FLEX Vinkelsliber 
videreudvikles hele tiden

Der findes en vinkelsliber til lige dit formål        
og det er derfor kan du forvente mere af en FLEX.

Allan
Nyt stempel

Allan
Skrivemaskine
Højre klik på indkøbsvognenKlik på: (Åben link i nyt vindue)Følger du den fremgangsmåde såer du fri for at indlæse katalogethver gang du skal se et nyt produkt.

Allan
Skrivemaskine
INTERAKTIV



1050 Watt Vinkelsliber 

800 Watt klassen   
L 810
800 Watt vinkelsliben er i en topkvalitet, som FLEX kunderne forventer, 
men som sjældent findes i denne Wattklasse. Kraftig motor med høj 
effektivitet. Lang levetid takket være perfekt køling. Støvbeskyttelse af 
motor og gearkasse. Ekstremt let og praktisk. Kompakt, lille og ergono-
misk form. Spindellås. 

 � Motor med højeste virkningsgrad for stærkeste afgivende effekt.
 � Forlænget levetid takket være optimeret køling.
 �  Værktøjsløs indstilling af beskyttelsesskærm.
 � Spindellås
 � Sidehåndtag.

ART. NR. 450.820 Indhold

 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 125
 � 1x Værktøjstilslutning M 14
 � 1x Håndtag 

ART. NR. 436.291 Indhold

 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 125 
 � 1x Sidehåndtag 
 � 1x Værktøjstilslutning M 14

900 Watt klassen   
LE 9-11 125
Denne 900 Watt universalvinkelsliber er velegnet til overfladebehandling 
af stål/metal og mestrer enhver udfordring ubesværet, der opstår under 
rutinearbejde.

 � Motor med høj virkningsgrad for høj afgivende effekt
 �  Variabel hastighedsindstilling (6 indstillinger)
 �  Omdrejningstal ubelastet 6.000 - 11.000 o/min
 � Forlænget levetid takket være optimeret køling og længere kul
 � Kompakt og ergonomisk form
 �  Værktøjsløs indstilling af beskyttelsesskærm
 � Ekstremt let og praktisk
 � Spindellås
 � Sidehåndtag

De afbillede skiver er ikke inkluderet.

1010 Watt vinkelsliber 
L 1001 

1010 Watt vinkelsliber forbinder lang levetid, højeste kvalitet og ydelse 
med kompakte byggemål og robusthed. Vinkelsliberen er i en topkva-
litet, som FLEX kunderne forventer, men som sjældent findes i denne 
Wattklasse.

 � Overophedningsbeskyttelse: sensorstyret temperaturovervågning – ved 
farer for overophedning slukkes maskinen.

 � Omdrejningstal ubelastet 11.500 o/min
 � Motor med højeste virkningsgrad for stærkeste afgivende effekt.
 � Forlænget levetid takket være optimeret køling og længere kul.
 � Spindellås
 � Værktøjsløs indstilling af beskyttelsesskærm.

ART. NR. 438.340

Indhold
 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 125
 � 1x Værktøjstilslutning M 14
 � 1x Opspændingshals
 � 1x Håndtag

Ø 125

748,00

ekskl. moms

Ø 125 

428,00

ekskl. moms 

Ø 125 

588,00

ekskl. moms

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-800-watt-125-mm-l810/
https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-900-watt-125-mm-le9-11-125/
https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-1010-watt-125-mm-l10-10-125/


1050 Watt Vinkelsliber 
1400 Watt vinkelsliber 
L 1400 125
1400 Watt vinkelsliber forbinder lang levetid, højeste kvalitet og ydelse 
med kompakte byggemål og robusthed, som FLEX kunderne forventer. 

 � Overophedningsbeskyttelse, sensorstyret temperaturovervågning – ved 
farer for overophedning slukkes maskinen.

 � Omdrejningstal ubelastet 11.500 o/min
 � Motor med højeste virkningsgrad for stærkeste afgivende effekt.
 � Omfattende støvbeskyttelse af motor og gear
 � Forlænget levetid takket være optimeret køling og længere kul.
 � Spindellås
 � Værktøjsløs indstilling af beskyttelsesskærm.

ART. NR. 492.329

Indhold
 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 125
 � 1x Værktøjstilslutning M 14
 � 1x Opspændingshals
 � 1x Håndtag 

1500 Watt vinkelsliber Ø150 
L 15-10 150
1500 watt vinkelsliber til universel brug. 

 � Motor med høj effektivitet og kraftfuld ydelse
 � Omdrejningstal ubelastet 10.000 o/min
 � God støvbeskyttelse af motor og gear
 � Beskyttelsesskærm justerbar uden værktøj
 � Spindellås 
 � Håndtag bagpå med blød polstring
 � Sidehåndtag

ART. NR. 447.609Indhold

 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 150
 � 1x SoftVib-Håndtag 
 � 1x Værktøjstilslutning M 14
 � 1x Opspændingshals

De afbillede skiver er ikke inkluderet.

Ø 125 

798,00

ekskl. moms

Ø 150 

998,00

ekskl. moms

1500 Watt vinkelsliber 
LE 15-11 125 
1500 watt vinkelsliber til universel brug. 

 � Med indstilling af variabel hastighed
 � Motor med høj effektivitet og kraftfuld ydelse
 � Omdrejningstal ubelastet 2.800 -11.500 o/min
 � Anti-kickback-funktion
 � CDC konstant elektronik regulerer hastigheden under belastning
 � Beskyttelsesskærm justerbar uden værktøj
 � Spindellås
 � SoftVib-håndtag med integreret, patenteret spændenøgle og vibrations-

dæmpning

ART. NR. 447.722Indhold

 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 125
 � 1x SoftVib-Håndtag 
 � 1x Værktøjstilslutning M 14
 � 1x Opspændingshals

Ø 125

898,00

ekskl. moms

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-1400-watt-125-mm-l1400/
https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-1500-watt-125-mm-le-15-11-variabel/
https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-1500-watt-150-mm-l-15-10-150/


ART. NR. 447.668

Indhold
 � 1x Beskyttelsesskærm  

Ø 125
 � 1x SoftVib-Håndtag
 � 1x Opspændingshals
 � 1x Spændemøtrik M 14

1700 Watt vinkelsliber 
LB 17-11 125

 � Yderst kraftfuld vinkelsliber til skæring, skrubning og slibning
 � Omdrejningstal ubelastet 11.500 o/min 
 � Motor: Uovertruffen stærk med meget høj virkningsgrad for selv de            

tungeste opgaver
 � Forlænget levetid takket være optimeret køling og kul
 � Avanceret støvbeskyttelse af motor og gear
 � Med mekanisk bremse, stopper skiven på 3,5 sekunder
 � Kompakt, slank og ergonomisk udformning
 � Værktøjsløs indstillelig skærm
 � Låsebar afbryder
 � Spindellås
 � Soft-Vib støttegreb med integreret, patenteret tapnøgle og                              

vibrationsdæmpning

1700 Watt vinkelsliber 
LBE 17-11 125
Data som LB 17-11 125 

 � Med variabel hastighed
 � Omdrejningstal ubelastet 2.800 - 11.500 o/min

ART. NR. 447.625

Indhold
 � 1x Beskyttelsesskærm Ø 125
 � 1x SoftVib-Håndtag
 � 1x Opspændingshals
 � 1x Spændemøtrik M 14

Ø 125

1.048,00

ekskl. moms

1700 Watt vinkelsliber med mekanisk bremse

Ø 125

998,00

ekskl. moms

Sikkerhedsskærm
DCG AG 230
Den nye 230 mm Sikkerhedsskærm med udsugning er uundværlig  ved skæ-
ring i sten eller ved brug på byggepladser, den sikrer et sikkert og præcist 
arbejde. Dette er takket være både den gennemtænkte konstruktion og det 
praktiske overordnede design, som indeholder mange praktiske detaljer.

ART. NR. 471.895

Indhold
 � Størrelse (BxLxH)  365x195x290 mm
 � Ø 230 mm

Ø 230 

998,00

ekskl. moms

ART. NR. 391.514

Indhold
 � 1x SoftVib-Håndtag
 � Håndtag bagpå med blød polstring

2100 Watt vinkelsliber Ø230
L 21-6 230

 � Robust motorhus og gearkassehus. 
 � Omdrejningstal ubelastet 6.500 o/min
 � Ergonomisk designet og meget slank motorhus 
 � Ekstra vibrationsdæmpningsring mellem motorhuset og baghåndtaget 

Avanceret støvbeskyttelse af motor og gear
 � Kontakt med lås/sluk
 � Soft-start
 � Værktøjsløs indstillelig skærm
 � Spindellås
 � Soft-Vib håndtag

Ø 230 

998,00

ekskl. moms

Allan
Nyt stempel

Allan
Firma adresse

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

Allan
Ny Indkøbsvogn

https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-1700-watt-125-mm-lb-17-11/
https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-1700-watt-125-mm-lbe-17-11-125/
https://abshop.dk/vare/flex-vinkelsliber-2100-watt-230-mm-l21-6-230/
https://abshop.dk/vare/flex-udsug-til-vinkelsliber-2100-watt-230-mm/



