
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-93-220 Gipso kartono šlifuoklis 225 mm, 1220 W

Gipso kartono šlifuoklis 1220 W su įmontuota dulkių ištraukimo sistema

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Rankinės  gipso  šlifavimo  staklės  labai  palengvina  darbą,  kai  šlifuojami  sienos  yra  vartotojo  aukštyje
•	 Įmontuota  dulkių  ištraukimo  sistema  su reguliuojama  galia,  su maišeliu,   garantuoja  mažiau  dulkių  patalpoje  ir geresnes  darbo sąly

gas
•	 Išimama  disko  apsaugos  priekinė  dalis  leidžia  naudotojui  smėliuoti  prie  kampų  ir sunkiai  pasiekiamose  vietose
•	 Šepetys  aplink  darbinį  diską  neleidžia  patekti  dulkėms  ir sumažina  šlifuojamo  paviršiaus  pažeidimus
•	 Pečių  juostos  ir šoninės  rankenos  (montuojamos  2 padėtyse)  sumažina  vartotojo  nuovargį  ir pagerina  darbo komfortą
•	 Reguliuojant  disko  sukimosi  greitį,  naudotojas  gali  nustatyti  greitį,  atitinkantį  apdorojamą  paviršių  ar atliekamą  darbą
•	 Įjungimo  / išjungimo  jungiklio  užraktas  leidžia  ilgą  laiką  valdyti  įrenginį,  nelaikant  gaiduko,  taip   didinant  komfortą  ir saugumą
•	 Diskų  kablio  ir kilpos  tvirtinimas   sumažina  laiką,  reikalingą jiems  pakeisti
•	 4 m ilgio  kabelis  užtikrina  didelį  veikimo  plotą,  nereikia  perkelti  elektros  energijos  šaltinio
•	 Tiesiogiai  varikliu  varomas  diskas  užtikrina  įrankio  patvarumą
•	 Lengvai  prieinamus  šepečius  gali  pakeisti  pats  vartotojas
•	 „Red Plug Service“  garantuoja  greitą  sugedusio  įrankio  remontą,  nors  ir nemokamu  kurjerio  siuntimu  iš/į  kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

•	Skirtas  dideliems  gipso  paviršiams  šlifuoti,  pvz.  gipso  apdaila



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	Šlifavimo  popieriaus  rinkinys  (įvairios  rūšys)
•	Šoninė  rankena  ir peties  diržas
•	Dulkių  maišelis  su žarna
•	Veržliarakčiai

[Lithuanian]: Users

•	Gipso  tinkuotojai
•	Dažytojai

Atitinkami gaminiai

•	MN-68-80  Smėlio  diskai  gipskartono  šlifuokliams
–	MN-68-801

•	MN-68-80  Smėlio  diskai  gipskartono  šlifuokliams

[Lithuanian]: Technical properties

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

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

MN-93-220 1220 1 2 4.9 9.8 5906675076928

galia 1220 W
disko  skersmuo 215 - 225 mm
greitis 1500 - 2300 aps/min
laido  ilgis 4 m

[Lithuanian]: Warnings

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


