
De nieuwe 
mengmachines

R 500 FR
R 502 FR

R 600

RZ 600 VV

NIEUW: R 500 FR NIEUW: R 502 FR

FLEX-kwaliteitsmengers - en toebehoor
Vele jaren ervaring en intensieve samenwerking met de professional
uit de praktijk steken er in het FLEX mengprogramma. De motoren, de
koeling en de aandrijving zijn ontwikkeld voor het harde, urenlange
gebruik. De mengstaven uit splintervrij, hoogwaardig metaal bezitten
stabiele lasverbindingen, graatvrije kanten en een schutring.
Robuuste kwaliteit voor vaklui.

Uw FLEX-vakhandel

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH • Bahnhofstraße 15 • D-71711 Steinheim/Murr
Tel. +49(0)7144 828-0 • Fax +49(0)7144 25899 • www.flex-tools.de

Perfect mengen!

Het actuele 
FLEX meng-
programma:

R 600 VV

Stabiele
beschermbeugel
Een veilige bescher-
ming tegen vuil en
beschadiging.

Gasgeefschakelaar
en FR-elektronika 
Met traploze toerental-
regeling voor gecontroleerd
werken in ieder toerental-
bereik.

Speciale motoren
Robuust, sterk en perfect gekoeld -
want een mengersbestaan is  bij-
zonder hard.

Optimale hantering
Gering gewicht, verticale li-
chaamspositie en natuurlijke
armhouding maken het mengen
kinderspel.

Ergonomische 
handgreep
Precies aangepast aan
de anatomie van de gebru-
ikers. Met anti-slip hand-
grepen.

Robuuste aandrijving
Voor elk materiaal het juiste
toerental - voor werken zonder
spatten en materiaalgerichte
mengresultaten zonder klonters.

M 14-Mengstaafopname
Voor een snelle en eenvoudige wissel van
de mengstaaf.

Kwaliteitsmengstaven
Uit hoogwaardig materiaal vervaardigd en splinterbevei-
ligd - daardoor wordt kostbaar mengsel bijv. niet door 
roest verontreinigd. De onderste schutring beschermt 
de mengvleugels. 31
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De nieuwe mengmachines 

Voor vloeibare materialen zoals verven,
dispersies, kalkhoudende stoffen, kleefstoffen etc.

Mengwerking van onder naar boven: drukt het
materiaal naar boven.

Uitrusting
• Schacht met M 14 x 2,0 buitendraad
• Stabiele, gelaste staalconstructie met

aanslagmoer
• Splinterbeveiligd
• 600 mm totale lengte

Mengstaaf RS 1: de wentelmengstaaf

Voor dunvloeibare materialen zoals lakken,
lazuren, grondlagen, harsen, etc., waarin een
stroming wordt opgebouwd.

Parallelle mengwerking: Propellers met tegen-
stromende mengwerking. Speciale constructie
voor een geringe luchtinsluiting.

Uitrusting
• Schacht met M 14 x 2,0 buitendraad
• Stabiele, gelaste staalconstructie met

aanslagmoer
• Splinterbeveiligd
• 600 mm totale lengte

Mengstaaf RS 0: de staaf met 2 propellers
Mengwerk Te mengen Verpakkings- Bestelnr.
in mm materie in kg eenheid

120 ø 10 - 50 VE 1 254.176

Technische gegevens R 502 FR
Toerental onbelast 1ste/2de 0 - 530/ 740/min
Toerental belast 1ste/2de 0 - 480/ 670/min
Opgenomen vermogen 1 010 Watt
Afgegeven vermogen 600 Watt
Gewicht 4,2 kg
Bestelnr. 314.595

Basisuitrusting
1 mengstaaf RS 0, 120 Ø (Z) 254.176
1 mengstaaf RS 1, 120 Ø (Z) 320.498
1 adapter M 14 x M 14 (Z) 255.195 (SW 19)
1 spansleutel (E) 198.781 (SW 24)

E = Onderdeel, Z = Toebehoor

Technische gegevens R 500 FR
Onbelast toerental 0 - 530/min
Belast toerental 0 - 480/min
Opgenomen vermogen 1 010 Watt
Afgegeven vermogen 600 Watt
Gewicht 4,0 kg
Bestelnr. 314.587

Basisuitrusting
1 mengstaaf RS 1, 120 Ø (Z) 320.498
1 adapter M 14 x M 14 (Z) 255.195 (SW 19)
1 spansleutel (E) 198.781 (SW 24)

E = Onderdeel, Z = Toebehoor

Mengwerk Te mengen Verpakkings- Bestelnr.
in mm materie in kg eenheid

120 ø 5 - 35 VE 1 320.498

De standaard mengstaven

Het uitgebreide FLEX mengerprogramma vindt u in de algemene kataloog. www.flex-tools.de

NIEUW

R 502 FR
De nieuwe universele 1 010-Watt-
mengmachine met 2 snelheden
Standaard met 2 mengstaven. Kompakte,
sterke mengmachine met 2 snelheden voor
brij-achtige en dun vloeibare hoeveelheden.
1ste snelheid: met mengstaaf RS 1 ideaal
voor het mengen van materialen met een lage
viscositeit. 2de snelheid: de mengstaaf RS 0
met tegenstromende mengwerking en het 
traploos regelbare toerental van 0 - 740/min
maken een bijzonder snelle en volledige door-
menging van dunvloeibare stoffen zoals bijv.
lakken, lasuren, grondlagen.

R 500 FR
De nieuwe handige 1 010-Watt-  
mengmachine 
Voor kleinere hoeveelheden. Lichte, sterke
mengmachine met toerentalregeling voor uni-
verseel mengwerk. Standaard met mengstaaf
RS 1 en een breed toerentalbereik van 
0 - 530/min. Perfect voor het mengen van
kleinere hoeveelheden met lage viscositeit:
bijv. verven, dispersies, kleefmaterialen,
voegmortel, etc. tot ca. 35 kg. 

NIEUW


