
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-93-034 Kampinis šlifuoklis 125 mm, 1200 W

Universalus dvigubas kampinis šlifuoklis 1200 W 125 mm diskams su kintamu greičiu

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Galingas  dviejų  rankų  šlifuoklis  su 1200 W varikliais  tinka  didelės  apkrovos  ir ilgesniems  darbams
•	 125 mm ratai  yra  nuniversali  kombinacija   geram  pjovimo  gyliui  ir tinkamui  dydžiui
•	 Ergonomiškas  dviejų  rankų  dizainas  su guma apsaugančia  nuo slydimo  užtikrina  patogumą  ir saugumą
•	 Pasukama  galinė  rankena  leidžia  įrankį  optimizuoti  konkrečiam  darbui,  užtikrinant  didesnį  komfortą  ir sumažinant  avarijų  riziką
•	 Šoninė  rankena,  montuojama  3 padėtimis,  užtikrina  geresnį  sukibimą,  didesnį  saugumą  ir ergonomiškesnį  bei tikslesnį  veikimą
•	 Sukimosi  greičio  reguliavimas  leidžia  vartotojui  nustatyti  parametrus,  atitinkančius  atliekamą  darbą
•	 Beraktis  griebtuvas  leidžia  greitai  pakeisti  jo padėtį  be jokių  papildomų  įrankių
•	 Ergonomiškas  dizainas  su įjungimo  / išjungimo  jungikliu,  apsaugančiu  nuo netyčinio  įjungimo
•	 Įspėjimo  diodas  rodo, kad įrankis  yra  prijungtas
•	 Lengvai  prieinamus  šepečius  gali  pakeisti  pats  vartotojas
•	 Įjungimo  / išjungimo  jungiklis  su apsauga  nuo netyčinio  įjungimo  užtikrina  saugų  darbą
•	 3 m ilgio  kabelis  suteikia  vartotojui  laisvę  dirbti  be poreikio  perkelti  maitinimo  šaltinį
•	 „Red Plug Service“  garantuoja  greitą  sugedusio  įrankio  remontą,  nors  ir nemokamu  kurjerio  siuntimu  iš/į  kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

•	Skirtas  įvairioms  medžiagoms  pjauti,  priklausomai  nuo naudojamo  disko
•	Skirtas  skirtingų  medžiagų  šlifavimui  priklausomai  nuo naudojamo  disko



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	Raktas,  skirtas  diskams  pakeisti
•	Šoninė  rankena
•	Papildomų varikliio  šepečių  rinkinys  (pakeisti  tik  įgaliotame  techninės  priežiūros  centre)

[Lithuanian]: Users

•	Šaltkalviai
•	Montuotojai
•	Plytelių  klojėjai
•	DIY  entuziastai
•	Stiprintojai

Atitinkami gaminiai

•	MN-65-75  Diskinis  pjūklas
–	MN-65-751

•	MN-68-90  Diskai  įspaustu  centru,  metalo  pjovimui
–	MN-68-902

•	MN-68-96  Ploni  diskai  plieno  pjovimui
–	MN-68-962

•	MN-68-91  Diskai  nerūdijančio  plieno  pjovimui
–	MN-68-912
–	MN-68-917

•	MN-68-93  Diskai  aliuminio  pjovimui
–	MN-68-932

•	MN-68-92  Diskai  įspaustu  centru   plieno  šlifavimui
– MN-68-922

•	MN-68-94  Diskai  įspaustu  centru  betono  pjovimui
–	MN-68-942

•	MN-68-95  Diskai  įspaustu  centru  akmens  šlifavimui
–	MN-68-952

•	MN-68-97  Ploni  diskai  nerūdijančio  plieno  pjovimui
–	MN-68-971

•	MN-78-13  Segmentuoti  deimantiniai  ašmenys
–	MN-78-133

•	MN-78-31  Turbo  deimantiniai  ašmenys  su segmentuotu  ratlankiu
–	MN-78-313

•	MN-78-11  Uran segmentuoti  deimantiniai  ašmenys
–	MN-78-113

•	MN-78-10  „Saturn“  segmentuoti  deimantiniai  ašmenys
–	MN-78-103

•	MN-78-30  Turbo  Jupiter  deimantiniai  ašmenys
–	MN-78-303

•	MN-78-21  Deimantiniai  ašmenys  su nepertraukiamu  kampu  šlifavimo  staklėms
–	MN-78-213

•	MN-78-20  Mars  Deimantiniai  ašmenys  su nepertraukiamu  ratlankiu
–	MN-78-203

•	MN-78-411  Deimantinis  diskas  šlifavimui
–	MN-78-411

•	MN-78-412  Deimantinis  diskas  šlifavimui
–	MN-78-412

•	MN-78-413  Deimantinis  diskas  šlifavimui
–	MN-78-413

•	MN-68-81  Žiedlapinis  šlifavimo  diskas



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Technical properties

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

[W] [vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

MN-93-034 1200 1 6 3.1 18.7 5906675027401

galia 1200 W
disko  skersmuo ø 125 mm
geležtės  išgrąža 22,2 mm
greitis 2800-11 000 aps/min
laido  ilgis 3 m

[Lithuanian]: Warnings

•	 [Lithuanian]:  Always  use eye protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use gloves
•	 [Lithuanian]:  Always  use ear protection
•	 [Lithuanian]:  Always  use dust  mask
•	 [Lithuanian]:  Read user  manual


