
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-92-102 Pjūklas 570 W

Parankus pjūklas 570 W su kintamu greičiu ir šoniniu kreiptuvu

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 Universalus  570 W pjūklas  puikiai  tinka  įvairiems  tiksliems  pjaustymams
•	 Ašmenų  eigos  greičio  reguliavimas  užtikrina  tikslų  valdymą  ir leidžia  vartotojui  nustatyti  parametrus,  atitinkančius  pjaunamą  me

džiagą
•	 Reguliuojant  pjūvį  (pasukimo  judesį),  galite  reguliuoti  pjūvimo  greitį  ir tikslumą
•	 Įrankis  nereikalaujantis  ašmenų  keitimo  palengvina  ir pagreitina  darbą
•	 T-veleno  peilių  gnybtas  užtikrina  suderinamumą  su įvairiais  ašmenimis
•	 Skaidrus  peilių  dangtelis  leidžia  vartotojui  tiksliai  nukreipti  pjūklelį  ir apsaugoti  vartotoją  nuo skeveldrų
•	 Pakreipimas  45 laipsniais  palengvina  įvairių  kraštų  pjovimą
•	 Dulkių  siurblio  prijungimas  prie  skaldos  / drožlių  ištraukimo  sistemos  reiškia  mažiau  nešvarumų  ir dulkių  darbo vietoje
•	 Šoninis  kreiptuvas   padeda  išlaikyti  tiesią  pjovimo  liniją  ir pastovų  atstumą  nuo krašto
•	 Įjungimo  / išjungimo  jungiklio  užraktas  leidžia  ilgą  laiką  valdyti  įrenginį,  nelaikant  gaiduko,  taip   didinant  komfortą  ir saugumą
•	 „Soft  Touch“  - specialūs  dažai  padidina  rankenos  sukibimą  ir įrankis  patogesnis,  taip  pagerinamas  darbo komfortas
•	 „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 naudojamų  ašmenų



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	Pjūklo  ašmuo
•	Vadovas

[Lithuanian]: Users

•	DIY  entuziastai
•	Staliai
•	Dailidės
•	Montuotojai

Atitinkami gaminiai

•	MN-65-1  T-pjūklo  ašmenys  medienai  ir plastikui
•	MN-65-186  Pjūklo  geležtės  medienai  ir plastikui
•	MN-65-18  Pjūklo  geležtės  aliuminiui  ir plienui
•	MN-65-194  Pjūklų  geležtės  nerūdijančiam  plienui  ir aliuminiui

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė Vienetinė pakuotė Sudėtinė pakuotė Dėžės svoris Išorinis svoris EAN
[vnt.] [vnt.] [kg] [kg]

[Lithuanian]: Warnings

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


