
[Lithuanian]: POWERTOOLS

MN-91-501 12V Li-Ion baterijų rinkinys

Li-ion maitinimo bevielis atsuktuvas ,18 V, su tiesioginiu akumuliatoriaus įkrovimu

[Lithuanian]: Certificates (icon):



[Lithuanian]: POWERTOOLS

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Ličio  jonų  baterijos  yra  efektyvesnės  už senesnių  tipų  baterijas  (Ni-MH  arba Ni-Cd).  Be to, jos neturi  atminties  efekto  ir tęsia  kro
vimą.  Ličio  jonų  baterijos  taip  pat yra  tokios  pačios  įtampos,  kaip  ir Ni-MH  arba Ni-Cd  baterijos

•	 Akumuliatoriaus  galia  suteikia  didelę  naudojimo  laisvę  ir įvairų  panaudojimą
•	 Įtrauktos  2 ličio  jonų  baterijos  garantuoja  nenutrūkstamą  veikimą  arba  suteikia  galimybę  naudoti  du įrankius  vienu  metu, nereikia

perjungti  baterijos  tarp  jų
•	 Tiesioginis  įkrovimas  - tai  tiesioginis  akumuliatoriaus  įkrovimas  per 60 minučių,  nenaudojant  jokio  įkroviklio,  kas  sumažina  kompo

nentų  skaičių  ir palengvina  darbą
•	 Pasiekiamųjų  priedų  rinkinys  leidžia  atlikti  įvairius  darbus
•	 „Red Plug Service“  garantuoja  greitą  sugedusio  įrankio  remontą,  nors  ir nemokamu  kurjerio  siuntimu  iš/į  kliento/ą.
•	 Patogus  ir lengvas  dizainas  sumažina  nuovargį  ilgų  darbo sesijų  metu ir leidžia  patogiai  valdyti  įrankį  tik  viena  ranka
•	 Guminiai  rankenos  elementai  padidina  komfortą  ir tikslumą
•	 Nešiojamas  dėklas  leidžia  lengvai  transportuoti  ir patogiai  laikyti  įrankį  ir visus  jo priedus
•	 SUKTUVAS
•	 Po nuimamu grąžto  griebtuvu  yra  spaustukas,  kuris  leidžia  tiesiogiai  pritvirtinti  antgalius
•	 Dvi  pavaros  leidžia  reguliuoti  greitį  ir sukimo  momentą  pagal  reikiamus  atliekamo  darbo parametrus
•	 Baterijos  išsikrovimo  indikatorius  informuoja  naudotoją  apie  likusį  įrankio  naudojimo  laiką
•	 Šviesos  diodų  šviesa  ypač  naudinga  dirbant  prastai  apšviestose  vietose
•	 19 sankabos  nustatymų  leidžia  pasirinkti  tinkamą  sukimo  momentą,  skirtą  įvairaus  dydžio  sraigtų  įsukimui  į skirtingus  paviršiaus  ti

pus
•	 Ergonomiškai  išdėstyta  sukimosi  kryptis  (kairė  / dešinė)  leidžia  vartotojui  greitai  persijungti  į įsukimą  ir išsukimą
•	 Elektroninė  apsauga  sustabdo  įrankį,  jei  grąžtas  įstrigo  medžiagoje,  taip  apsaugant  vartotoją  ir patį  įrankį  (variklį  ir akumuliatorių)
•	  DAUGIAFUNKCINIS  ĮRANKIS
•	 Daugiafunkcis  įrankis  turi  platų  spektrą  aplikacijų  ir puikiai  tinka  tiksliems  pjaustymams
•	 Veikimas  pagal  virpesių  principą  leidžia  pjauti  ruošinio  viduryje,  pvz.,  Medinę  lentą,  nereikalaujant  gręžimo  ar pjovimo
•	 Svyravimų  reguliavimas  2,700-16000 osc./min  diapazone  užtikrina  optimalų  atliekamo  darbo pritaikymą
•	 Universalus  rėmo dydis  leidžia  naudoti  įvairius  ašmenis
•	 FLASHLIGHT
•	 Žibintuvėlis  puikiai  papildo  rinkinį  ir yra  naudingas  darbų  apšvietimams
•	 Viena  100 lumenų  šviesos  diodų  lempa suteikia  stiiprų  apšvietimą

[Lithuanian]: Applications

•	Skirta  gręžimui,  pvz.  metalą,  medį  ar plastiką
•	Skirtas  įvairių  varžtų  įsukimui
•	Skirtas  įvairioms  medžiagoms  pjauti,  priklausomai  nuo naudojamų  ašmenų
•	Skirtas  įvairioms  medžiagoms,  tokioms  kaip  metalai,  plastikai,  mediena  ir kt.

[Lithuanian]: Equipment

•	1 Li-ion  baterija,  18 V, 1,5 Ah su tiesioginio  įkrovimo  sistema
•	6 antgaliai  su magnetiniu  kotu
•	Tiesus  pjūkloašmuo  metalo  pjovimui
•	Diskinio  pjūklo  ašmuo medienos  pjovimui
•	Šlifavimo  padas
•	Šlifavimo  popierius  (3 lapai)
•	Veržliarakčiai
•	Adapteris
•	Nešiojimas  dėklas

[Lithuanian]: Users

•	DIY  entuziastai
•	Montuotojai
•	Dailidės
•	Elektrikai
•	Mechanikai



[Lithuanian]: POWERTOOLS

Atitinkami gaminiai

•	MN-15-462  25 mm PZ sukimo  antgaliia
•	MN-15-452  25 mm PH sukimo  antgaliai
•	MN-15-391  50 mm PH antgaliai
•	MN-15-381  50 mm PZ antgaliai
•	MN-15-351  PH dvigubi  antgaliai
•	MN-15-352  PZ dvigubi  antgaliai
•	MN-15-39  ilgi  PH antgaliai
•	MN-15-50  Antgaliųrinkinys  25 mm
•	MN-15-52  Antgalių  rinkinys  50 mm
•	MN-15-54  Antgalių  rinkinys  gręžtuvui  + C217: C260
•	MN-15-34  25 mm TORX  antgaliai
•	MN-15-334  25 mm HEX antgaliai
•	MN-15-322  25 mm plokšti  antgaliai
•	MN-15-31  25 mm PZ antgaliai
•	MN-15-30  25 mm PH antgaliai
•	MN-15-152  PH2 antgaliai  25 mm su stabdymo  žiedu
•	MN-15-402  25 mm PH TiN sukimo  antgaliai
•	MN-15-412  25 mm PZ TiN sukimo  bitai
•	MN-16-00  galvutės  su 1/4 " laikikiu-atsuktuvu  ir magnetu
•	MN-16-10  Antgalio  kotas  pagamintas  iš plieno  ir magnetu
•	MN-16-105  Antaglio  adapteris  pagamintas  iš aliuminio  ir magnetu
•	MN-16-110  Antgalio  kotas,  pagamintas  iš plieno  su kiaurymėmis
•	MN-16-20  Greitai  keičiami  antgaliai
•	MN-16-20  Greitai  keičiami  antgaliai
•	MN-60-2  antgaliai  metalui  HSS-G
•	MN-60-4  Tiesūs  antgaliai  metalui  HSS-R
•	MN-60-9  Antžeminių  antgalių  rinkinys  metalui  HSS-G
•	MN-60-93  Tiesių  antgalių  rinkinys  metalui  HSS-R
•	MN-61-801  Pakopiniai  grąžto  antgaliai  metalui
•	MN-61-05  Tiesūs  antgaliai  betonui
•	MN-61-10  Tiesių  antgalių  rinkinys  betonui
•	MN-61-2  Karūnėlės,kurių   plokštės  pagamintos   iš cementuotų  karbidų  HEX
•	MN-61-20  antgaliai  keramikai  ir stiklui
•	MN-61-246  Bandomasis  antgalis  deimantinėms  karūnėlėms
•	MN-61-45  Bandomieji  antgaliai  bimetalinėms  karūnėlėms
•	MN-61-4  Biometrinės  karūnėlės  medienai,  metalui  ir aliuminiui
•	MN-61-50  Tiesūs  antgaliai  medienai
•	MN-61-57  Antgalių  rinkinys  medienai
•	MN-61-6  antgaliai  medienos  tvirtinimo  varžtams
•	MN-61-61  Pluknsniniai  antgaliai  medienai
•	MN-61-65  Antgalių  rinkinys  furnitūros  skylėms
•	MN-61-650  Antgalių  rinkinys  furnitūros  skylėms
•	MN-61-686  Antgaliai  vyriams
•	MN-61-75  Plunksniniai  antgaliai  medienai
•	MN-76-020  Plytelių  skylių  pjaustyklė
•	MN-76-120  Tvirtinimo  žiedas  su volframu  dengtomis  karūnomis
•	MN-76-12  Volframu  dengtos  karūnos
•	MN-76-104  Volframu  degtu karūnų  komplektas
•	MN-76-122  Pilotinis  grąžto  antgalis,  volframo  karūnoms
•	MN-65-62  Karūnų  komplektas  kietais  dantimis,  medienai  ir gipso  sienoms
•	MN-65-6  Karūnos  grūdintais  dantimis
•	MN-68-605  Padai  grąžtui
•	MN-68-606  Padas  grąžtui  su koteliu
•	MN-68-609  Padas  su pamušalu  kampinėms  šlifavimo  mašinoms  ir grąžtams
•	MN-79-06  A tipo maišyklės,  dažams   ir skystoms  medžiagams
•	MN-79-0  Daugiafunkciniai  maišymo  antgaliai
•	MN-69-1  Suktos  vielos  žalvariniai  šepečiai
•	MN-69-1  Žalvariu  dengtų  kūginių  plieninių  šepečių  rinkinys
•	MN-69-19  Žalvariu  dengtos  vielos  taurės
•	MN-68-601  Šlifavimo  akmens  galvučių   komplektas



[Lithuanian]: POWERTOOLS

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Įtampa Vienetinė paku
otė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN

[V] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-91-501 12 1 5 5.3 26.3 5906675028170

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Read user  manual
•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use dust  mask
•	 [Lithuanian]:  Always  use ear protection
•	 VARTOTOJO  INSTRUKCIJA.  Visada  laikykitės  naudotojo  vadove  pateiktų  saugos  nurodymų  ir taikomų  sveikatos  ir saugos  darbe  ta

isyklių.  Nesilaikant  įspėjimų  ir rekomendacijų,  gali  ištikti  elektros  smūgis,  gaisras,  sunkūs  sužalojimai  ir netgi  mirtis.  Atidžiai  perska
itykite  ir įsigilinkite  į vartotojo  vadovą  ir išsaugokite  jį  ateičiai.


