
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-93-307 Diržo šlifuoklis 76 x 457 mm, 800 W

Šlifuoklis 76x457 mm 800 W su mažesniu priekiniu voleliu

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Atsižvelgiant  į tai,  kad naudojamas  šlifavimo  diržas,  įrankis  geriausiai  tinka  šlifavimui  didelių   žaliavos  plokščių   arba  lakuotų  masy
vių  medžio  plokščių,  faneruotų  arba  neapdorotų  paviršių

•	 Diržo  greičio  reguliavimas  leidžia  tinkamai  pritaikyti  funkcijas  su dirbama  medžiaga  ir atliekamu  darbu
•	 Beraktė  diržo  įtempimo  sistema  leidžia  greitai  pakeisti  diržą
•	 Mažesni  priekiniai  ritinėliai  leidžia  geriau  patekti  į šlifuojamų  medžiagų  kampus,  todėl  sumažėja  nenusmėliuotas  plotas
•	 Patogi  rankena  (kuri  gali  būti  greitai  įdiegtą  į vieną  iš trijų  galimų  pozicijų)  garantuoja  ergonomišką  ir patogų  darbą  ir užtikrina  gerą

šlifuoklio  valdymą
•	 Dulkių  ištraukimo  sistema  kartu  su įdėta  maišeliu  skirtu  skeveldroms  / drožlėms  užtikrina,  kad darbo vietoje  būtų  mažiau  dulkių
•	 Diržo  valdymas  ir įtempimo  reguliavimas  garantuoja,  kad diržas  yra  tinkamai  nustatytas
•	 Įjungimo  / išjungimo  jungiklio  užraktas  leidžia  ilgą  laiką  valdyti  įrenginį,  nelaikant  gaiduko,  taip   didinant  komfortą  ir saugumą
•	 Lengvai  prieinamus  šepečius  gali  pakeisti  pats  vartotojas
•	 „Red Plug Service“  garantuoja  greitą  sugedusio  įrankio  remontą,  nors  ir nemokamu  kurjerio  siuntimu  iš/į  kliento/ą.
•	 Didelė  76 x 146 mm smėliavimo  plotas  ir aukšta  800 W galia  užtikrina  greitą  ir efektyvų  darbą

[Lithuanian]: Applications

•	Skirtas  didelių  plokščių  paviršių  šlifavimui,  pvz.  medinės grindys,  dailylentės



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	Dulkių  konteineriai
•	Abrazyvinis  diržas

[Lithuanian]: Users

•	Staliai
•	Dailidės
•	DIY  entuziastai

[Lithuanian]: Technical properties

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

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

MN-93-307 800 1 4 3.6 14.3 5906675135885

galia 800 W
diržo  dydis 75 x 457 mm
šlifavimo  paviršius 75 x 146 mm
Šlifavimo  juostos  greitis 120 - 260
laido  ilgis 3 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.


