
Quantum Flex® Trimmer
• Adapta-se a qualquer instalação de motor Bettcher 

• Mais leve e mais rápido para melhorar a eficiência de corte 

• Mais durável do que nunca!

Flexibilidade desafiadora

Novo!

Inovação Whizard® da Bettcher
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Veja em ação!
Visite bettcher.com/QF para ver os videoclipes do Trimmer Quantum 
Flex em ação. Ou ligue para +55 (11) 4083 2516  para saber mais 
sobre como essa nova ferramenta versátil aprimora a eficiência da 
raspagem, ao mesmo tempo em que mantém os custos relativos ao 
equipamento sob controle!
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Acoplável a qualquer motor
Não há necessidade de substituir os motores  
existentes para obter os poderosos benefícios de 
desempenho do novo Quantum Flex®  Trimmer. Isso 
porque ele se conecta com segurança a qualquer motor 
UN-84, Série II UltraDrive® ou Whizard® Quantum®!

Aumento da velocidade da lâmina é apenas o começo
Nossa nova interface de lâmina / carcaça proporciona uma operação 
mais suave, além de maior durabilidade. Você obtém melhor eficiên-
cia de corte junto com desempenho mensurável melhorias em todos 
os seus aplicativos de corte. 

As ferramentas Quantum Flex são até 15% mais leves que nossos 
modelos originais da Quantum. Além disso, em comparação com 
outros trimmers, eles oferecem o melhor de todos os mundos:  
melhor durabilidade a um preço mais acessível!

Um modelo para cada necessidade
Escolha entre os modelos Quantum Flex de 
tamanho médio e grande para lidar com toda 
a gama de aplicações de corte.

Modelos grandes 
X1000
X1300
X1400
X1500

Modelos de tamanho médio
X750
X850
X880

X1850
X1880
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