
INFORMACJA PRASOWA 

WYRÓŻNIENIE DLA FIRMY FLEX  

Nagroda przemysłowa  2016 w kategorii „BEST OF” dla TRINOXFLEX 

Steinheim, kwiecień 2016- firma FLEX ELEKTROWERKZEUGE GmbH otrzymuje nagrodę 

przemysłową  2016 za innowacyjny system do obróbki powierzchni (metalowych) TRINOXFLEX w 

kategorii „BEST OF”. 

Spośród 14 kategorii niezależne jury składające się z profesorów, naukowców, ekspertów dziedziny 

przemysłowej i dziennikarzy uznało za najlepsze urządzenie  firmy FLEX . Nowe urządzenie będzie 

dostępne na rynku od maja 2016 roku.   

 

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 25 kwietnia podczas targów w Hanowerze. TRINOFLEX jest 

wielofunkcyjnym urządzeniem do  obróbki powierzchni ze stali szlachetnej. 

Zbudowany jest z podstawowego napędu  i jednocześnie w zależności od zastosowania sprawdza 

się do satynowania i obróbki powierzchni metalowych . TRINOXFLEX  jest dostępny na rynku od 

maja 2016 roku tylko i wyłącznie u autoryzowanego dealera marki FLEX.  

Dzięki TRINOXFLEX  firma FLEX wprowadza na rynek wielofunkcyjny  system do obróbki stali 

szlachetnej. „ Jesteśmy dumni , że TRINOXFLEX przekonał jakże wymagające jury „Nagrody 

Przemysłowej” , które przyznało nam najlepsze miejsce . Pragniemy serdecznie podziękować 

wydawnictwu Huber i Neue Medien jak i wszystkim  jurorom”  powiedział Oliver Gnann-Geiger, szef 

działu marketingu  firmy FLEX Elektrowerkzeuge GmbH / Niemcy.  

Co roku wydawnictwo Huber przyznaje nagrody za szczególnie innowacyjne produkty i rozwiązania w 

gałęzi przemysłowej. Najlepszy produkt oceniany jest pod względem postępu jak i  ekonomicznych , 

społecznych, ekologicznych i technicznych korzyści.  

Kryterium ekologiczne czyli „ mniej szkodliwe dla środowiska” 

TRINOFLEX w wyposażeniu podstawowym z zastosowaniem do satynowania lub obróbki rur jest 

dostępny w zestawie z dwoma końcówkami. Elastyczny silnik o mocy 1400 Wat jest wyjątkowo 

długowieczny dzięki potrójnemu  uzwojeniu wirnika i kolektorowi skutecznie chroni przed opiłkami 

metalowymi.  Ponieważ silnik jest dedykowany do satynowania i polerowania użytkownik potrzebuje 

tylko jednego silnika a co za tym idzie ostatecznie tylko jedno urządzenie podlega utylizacji.  

 Kryterium ekonomiczne czyli  „sprawna praca” 

Większość urządzeń/systemów zanim osiągną ostateczny efekt zużywa papiery ścierne o różnej 

granulacji a w rezultacie wiąże się to z ciągłą zmianą akcesoriów. TRINOFLEX wyposażony w  rolkę 

wraz z odpowiednim papierem przeznaczone jest do wielokrotnego użytku.  Dzięki opatentowanemu 

systemowi szybkiej wymiany akcesoriów wymiana następuje szczególnie szybko i wygodnie. W 

rezultacie użytkownik może szybko dopasować urządzenie do określonego zadania i pracować 

efektywnie.  



UŻYTECZNE CECHY TECHNICZNE 

 
W niniejszych cechach TRINOXFLEX zawarta jest cała wiedza FLEX dotycząca 
użytkowania urządzenia przez jego użytkownika:  
 

- Poprzez proste obluzowanie dźwigni mocujacej nastepuje szybka i 
wygodna wymiana przystawki narzędziowej.   

- Szybkozłącze: inowacyjne szybkozłącze umożliwia zmiene 
pozycjonowanie przystawek narzędziowych. Położenie uchwytu 
można regulować odpowiednio do potrzeb.  

 

Wysokiej jakości ramię szlifierskie  z lekkiego metalu z dwoma krążkami prowadzącymi obejmuje za 

jednym razem szlifowaną rurę w zakresie maks. 270° co umożliwia pracę przy krawędziach tuż przy 

przejściach ze ścianą.  

„Właśnie  ta Nagroda Przemysłowa  2016 w kategorii „BEST OF”  jaką wyróżniono  TRINOXFLEX  jest 

dowodem na to ,że firma  FLEX wraz z jej  innowacyjnymi rozwiązaniami  należy do pionierów w 

branży  a jednocześnie gwarantuje swoim użytkownikom cenne korzyści „ podkreśla Oliver – Gnann-

Geiger.  

((3.568 Zeichen inkl. LZ))  

 

 

                     
 

FLEX erhält für sein Oberflächensystem TRINOXFLEX den 
Industriepreis 2016.   
 
Flex otrzymuje nagrode przemyslową 2016 za system do 
obróbki powierchni  -Trinoxflex  

 

 Oberflächensystem TRINOXFLEX von FLEX: 
Wechselsystem zum Satinieren und Rohrbandschleifen 
 
System do obróbki powierzchni TRINOXFLEX firmy FLEX: 
System do szybkiej wymiany przystawki narzędziowej. 
 
 
 
Bild: anw_bse14-3_100_13 

 
 

Satiniermaschine TRINOXFLEX von FLEX: für randnahes 
Arbeiten beim Schleifen, Satinieren, Bürsten und 
Hochglanzpolieren. 
 
Urządzenie do satynowania TRINOXFLEX : do szlifowania 
,satynowania, szczotkowania i polerowania przy 
krawędziach  
 
 
Bild: bse14-3_100 



 
 Rohrbandschleifer TRINOXFLEX von FLEX: im INOX Set 

mit Schleifvorsatz zum Satinieren, Zubehör und L-BOXX. 
 
Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX firmy FLEX: w 
zestawie z przystawką szlifierską do satynowania, 
akcesoriami i walizką transportową L-Boxx. 
 
 
Bild: bre14-3_125_set 

 
 

Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum 
Spiegelglanz von Edelstahl und anderen Materialien. 
Rohrbandschleifen mit der TRINOXFLEX BRE 14-3 125 Set 
 
Do strukturyzacji, satynowania , polerowania aż do 
polerowania na wysoki polysk stali szlachetnej i innych 
materiałów 
 
 
Bild: anw_bre14-3_125_03 

 TRINOXFLEX BSE 14-3 100: Die ideale Satiniermaschine 
dank durchzugsstarkem 1400 Watt Motor, stufenlos 
regelbare Drehzahl und dem dreifach Wicklungsschutz. 
 
 
TRINOXFLEX BSE 14-3 -100 –idealne urzadzenie do 
satynowania dzieki elastycznemu silnikowi o mocy 1400 
Wat, regulacji bezstopniowej i potrójnemu zabezpieczeniu 
uzwojenia.  
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