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Quantum Flex®  X350/X360

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Pote de graxa  #101090

Parafuso de retenção da tampa 
(são exigidos 2)  #107222

Anéis da estrutura (são exigidos 2)  #103388

Pinhão  #104902

Rolamento  #104943

Tampa 
#108359

Lâmina
X350
#107188

Anel de graxa   
#100961

Botão de retenção 
da manopla  #100649

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura 
#107297

Came  #106602

Conjunto da Placa 
do Came  #106557

Alojamento da 
lâmina  #106576

Protetor de Dedos  
#106589

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Lâmina
X360
#105546

Cobertura de Aves  
X350 e X360
(opcional)
#107166
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Quantum Flex®  X440

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Pote de graxa  #101090Anéis da estrutura (são 
exigidos 2)  #103388

Pinhão  #104902

Rolamento  #104943

Tampa 
#108359

Lâmina
X440
#107187

Anel de graxa   
#100961

Botão de retenção da 
manopla  #100649

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura  
#107297

Came  #106602

Conjunto da Placa 
do Came  #106557

Alojamento da 
lâmina  #106577

Protetor de Dedos  
#106589

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Cobertura de 
Aves X440
(opcional)
#107166

Parafuso de retenção da tampa 
(são exigidos 2)  #107222
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Quantum Flex®  X500/X505/ X500A
Pote de graxa  #101090

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2) 
#107222

Pinhão  #104902

Rolamento  #104943

Tampa
X500
#108359

Lâmina
X500
#107186

Anel de graxa     
#100961

Conjunto da 
estrutura  #107297

Alojamento da lâmina
X500 e X505 
#106596

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Cobertura de Aves 
X500 (opcional)
#107166

Botão de retenção da 
manopla  #100649

Tampa com 
dispositivo de 
afiamento 
especial X505
#108962

Lâmina
X505
#105548

Alojamento da 
lâmina X500A
#107273

Tampa X500A
#107216

Pinhão X500A
#107215

Came  
#106602

Protetor de Dedos  #106589

Parafuso de retenção da 
tampa (são exigidos 2)
X500A   #107317

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Anéis da estrutura 
(são exigidos 2)  
#103388

Conjunto da Placa 
do Came  #106557
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Quantum Flex®  X564
Pote de graxa  #101090

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2) 
#107222

Pinhão  #104902

Rolamento  #104943

Tampa
X564
#108359

Lâmina
X564
#107144

Anel de graxa     
#100961

Conjunto da 
estrutura  #107297

Alojamento da lâmina
X564
#107208

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Botão de retenção da 
manopla  #100649

Came  
#106602

Protetor de Dedos  #106589

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Anéis da estrutura 
(são exigidos 2)  
#103388

Conjunto da Placa 
do Came  #106557
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Pinhão X620A
#107215

Quantum Flex®  X620/X625/ X620A
Pote de graxa  #101090

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2) 
#107222

Anéis da estrutura 
(são exigidos 2)  
#103388

Pinhão  #104902

Rolamento  #104943

Tampa
X620
#108359

Lâmina
X620
#107185

Anel de graxa    
#100961

Botão de retenção da 
manopla  #100649

Conjunto da 
estrutura  #107297

Came  #106602

Cobertura de Aves 
X620 (opcional)
#107166

Alojamento da lâmina 
X620 e X625
#105366

Protetor de Dedos   
#106589

Tampa com 
dispositivo de 
afiamento 
especial X625
#108962

Conjunto de Cobertura 
para Aves X625 
(opcional)  #107183

Medidor de Profundidade
X625 (opcional) 
#107178

Alojamento da 
lâmina X620A
#107204

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2)
X620A   #107317

Tampa X620A
#107216

Lâmina X625
#104835

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251 Anel do espaçador da manopla   

Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Conjunto da Placa 
do Came  #106557
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Quantum Flex®  X750

Conjunto do apoio para 
o polegar #103251

Pote de graxa  #100998

Parafuso de retenção 
da tampa (são 
exigidos 2)  
#188017

Anéis da estrutura (são exigidos 2)  #103388

Pinhão  #105443

Rolamento  #105533

Tampa  #105465

Lâmina  #105042

Alojamento da lâmina  #105445

Anel de graxa  #100961

Botão de retenção 
da manopla  
#100649

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura  #107296

Cobertura de Aves X750
(Não mostrado)
 (opcional)
#107249
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Quantum Flex®  X850/X880B & X880S

Conjunto do apoio para 
o polegar #103251

Pote de graxa  #100998

Parafuso de retenção 
da tampa (são 
exigidos 2) 
#188017

Anéis da estrutura (são 
exigidos 2)  #103388

Pinhão  #105443

Rolamento  #105533

Tampa com dispositivo de 
afiamento especial #105488

Lâmina  #104834

Alojamento da lâmina  #105445

Anel de graxa  #100961

Botão de retenção da 
manopla  #100649

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura  #107296

Conjunto do calibre de 
profundidade X880-B
 #183075

Conjunto do calibre 
de profundidade  
X880-S
 #183076
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Quantum Flex®  X1850/X1880

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Pote de graxa  #100998

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2)      
#188017

Anéis da estrutura (são 
exigidos 2) #103388

Pinhão  #105443

Rolamento  #105533

Tampa com dispositivo 
de afiamento especial  
#105489

Lâmina
#105497

Alojamento da 
lâmina  #105445

Anel de graxa   
#100961

Botão de retenção 
da manopla  
#100649

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura  #107296

Kit do calibre de disco 
X1850-K only
 #184479 (shown)

Conjunto do 
calibre de 
profundidade
X1880
#183077

Lâmina serrilhada
X1850 (opcional)
#107053



M1091POR  BQuantum Flex e o design Bettcher são marcas registradas das patentes da Bettcher Industries, Inc. EUA e internacionais. ©2020 Bettcher Industries, Inc.

bettcher.com/br/support

Quantum Flex®  X1000/X1500

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Pote de graxa  #100998

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2)      
#101046

Anéis da estrutura (são 
exigidos 2) #103388

Pinhão  #105502

Rolamento  #105533

Tampa com dispositivo 
de afiamento 
especial  #105529

Lâmina
#104881

Alojamento 
da lâmina  
#105505

Anel de graxa   
#100961

Botão de retenção 
da manopla  
#100649

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura  #107295

Kit do calibre de disco
X1000-F (Remoção de gordura)
 #183793 (opcional)

Conjunto do 
calibre de 
profundidade
X1500
#183160

Lâmina serrilhada (opcional)
#105541
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Quantum Flex®  X1300/X1400

Conjunto do apoio para 
o polegar  #103251

Pote de graxa  #100998

Parafuso de 
retenção da tampa 
(são exigidos 2)  
#101046

Anéis da estrutura (são 
exigidos 2) #103388

Pinhão  #105502

Rolamento  #105533

Tampa com dispositivo 
de afiamento especial  
#105531

Lâmina
#104882

Alojamento 
da lâmina  
#105505

Anel de graxa   
#100961

Botão de retenção 
da manopla  
#100649

Anel do espaçador da manopla   
Manopla pequena  #101030
Manopla média e grande #101130

Manopla
Pequena  #106944
Média  #106947
Grande (opcional) #106948

Conjunto da estrutura  #107295

Kit do calibre de disco
X1300-F (Remoção 
de gordura)
 #183795 (opcional)

Conjunto do 
calibre de 
profundidade
X1400
#183159

Lâmina serrilhada (opcional)
#105542
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Pote de graxa 
(Pequena)  #101090

Pote de graxa 
(Média)  #100998

Pote de graxa 
(Grande)  #101316

Arruela  #123523

Somente anel do 
retentor  #101576

Lâmpada  #163265

Base e encaixe 
#101089 Base e encaixe 

#100999

Somente anel do 
retentor  #101577

Lâmpada e 
arruela
#173208

Base e encaixe 
#101317

Somente anel do 
retentor  #101578

Lâmpada e 
arruela
#103216

Pote de Graxa

Quantum Flex® - Peças e Acessórios   
Peças opcionais e de reposição

Manopla (opcional)

Manopla grande  
#106948   L

Manopla (opcional)
Manopla pequena 
(azul) 
# 102996 S 

Manopla média 
(cinzento) 
#106947   M 

Manopla grande
(amarelo) 
#100694  L 

Conjunto da tira de 
mão do Whizard®

Conjunto da tira 
de mão do Whizard®
#103060

Manoplas de Alumínio
(Não mostrado)
Pequena  #107258
Média  #107259
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Quantum Flex® - Peças e Acessórios 
Peças opcionais e de reposição 

Kit do calibre de disco:
X1000-S (Remoção de pele)  #183792
X1000-F (Remoção de gordura)  #183793
X1000-N (Especial)  #184365 Kit do calibre de disco:

X1300-S (Remoção de pele)  #183794
X1300-F (Remoção de gordura)  #183795
X1300-K (Kebab)  #184993

Botão
#183791 Botão

#183791

Conjunto do disco (N)
#184367

Conjunto do disco (K)
#184994

Conjunto do disco (F)
#183788

Conjunto do disco (S)
#183789

Conjunto do disco (S)
#183787

Conjunto do disco (F)
#184994

Conjunto da estrutura
#183784 Conjunto da estrutura

#183784

Mola
#121635

Mola
#121635
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Quantum Flex® - Peças e Acessórios 
Peças opcionais e de reposição 

Kit do calibre de disco:
X850-S (Remoção de pele)  #183801

Kit do calibre de disco:
X1850-K (Kebab)  #184479

Botão
#183791

Botão
#183791

Conjunto do disco  
#183799

Conjunto do disco  
#184481

Conjunto da estrutura
#183798

Conjunto da estrutura
#183798

Mola
#121635

Mola
#121635


