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FLV 8-12 F

Niedawno zmodyfikowana konstrukcja pilnikarki FLV 8-12, przeznaczona jest do podobnych
zastosowań co pilnikarka PLF 88. Model FLV 8-12 F posiada niezwykle niski poziom drgań
i wibracji i posiada łatwą regulację długości skoku.
Opatentowany układa tłumienia wibracji, zgodny z Dyrektywą UE dot. wibracji narzędzi
(nr 2001/44/EG i nowsze) – chroni pracownika i narzędzie.
skok: 4-9 mm, częstotliwość skoku: 12.000/min

FLV 8-12 F
niskie wibracje

NO W OŚ Ć

pilnikarki – polerki - wyrzynarki

praktycznie – bez wibracji

FR 10-5/2

Uchwyt narzędziowy 6 mm, mocna budowa oraz niemal bezobsługowy napęd tłokowy 
czynią tę pilnikarkę niezastąpionym narzędziem nawet przy dużych obciążeniach i pracy 
ciągłej – np. przy gratowaniu/oczyszczaniu zgrubnym odlewów zwłaszcza z Al, ZnAl i innych.
skok: 10 mm, częstotliwość skoku: 0 – 5000/min

FR 10-5/2

PS - 25

N O WO Ś Ć

PS 25

Jeszcze nowszy napęd narzędzia; jeszcze wydajniejsza praca; do stosowania do twardych stali.
Jeszcze większe bezpieczeństwo pracy wskutek zmodyfikowanego uchwytu narzędziowego;
jeszcze lżejsza, przyjemniejsza praca - opatentowany układ tłumienia wibracji. Skok narzędzia:
25 mm !!!
skok: 0-5 mm, częstotliwość skoku: 0 – 8000/min

FR 5-8

Pilnikarka z uchwytem pistoletowym – wyróżnia się bardzo dobrym uchwytem. Jest cicha 
w pracy; ma niski poziom drgań i wibracji.
Można tu regulować częstotliwość (ilość) skoków na minutę oraz długość skoku. Uchwyt na-
rzędzia posiada obrotową głowicę, co ułatwia pracę przy różnych położeniach obrabianych
powierzchni (poziome, pionowe, skośne) na detalu. 
Idealne narzędzie dla wykonawców form i matryc.
skok: 0-5 mm, częstotliwość skoku: 0 – 8000/min\

Inne modele pilnikarek / polerek / wyrzynarek akcesoriów 
i wyposażenia (pilniki, uchwyt itp.) – znajdziecie 
Państwo w naszym katalogu głównym, również na www.biax.pl

FR 5-8

mini pilnikarki FLV 1-20 i FLV 4-9

FLV 1-20: skok: 0,8 mm; częstotliwość : 17.000/min; masa 250 g 

FLV 4-9  : skok:    4 mm; częstotliwość:    9.000/min; masa 250 g


