
[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

MN-92-015 Diskinis pjūklas 1500 W / 185 mm

Diskinis pjūklas 1500 W su lazerinio pjovimo linijos indikatoriumi

[Lithuanian]: Certificates (icon):

[Lithuanian]: Features & benefits

•	 1500 W galia  garantuoja  efektyvų  darbą  net ir dirbant  su kieta  mediena
•	 Lazerio  pjovimo  linijos  indikatorius  padeda  įrankiui  važiuoti  norimu  keliu
•	 Laipsniškas  pjovimo  gylio  reguliavimas  sumažina  ašmenų  nusidėvėjimą  ir variklio  apkrovą  pjaustant  medžiagas
•	 Pakreipimas  45 laipsniais  palengvina  įvairių  kraštų  pjovimą
•	 Guminė  ergonomiška  rankena  užtikrina  patogų  ir stabilų  įrankio  sukibimą
•	 Papildoma  ergonomiška  guminė  rankena  palengvina  darbą
•	 Lengvas  ir patvarus  lietas  aliumininis  batas  yra  atsparus  pažeidimams  ir užtikrina,  kad įrankį  būtų  lengva  uždėti  ant medžiagos
•	 Pjovimo  linijos  indikatorius  ant trinkelės  padeda  nukreipti  įrankį  norimu  keliu
•	 Šoninis  kreiptuvas   padeda  išlaikyti  tiesią  pjovimo  liniją  ir pastovų  atstumą  nuo krašto
•	 Dulkių  siurblio  prijungimas  prie  skaldos  / drožlių  ištraukimo  sistemos  reiškia  mažiau  nešvarumų  ir dulkių  darbo vietoje
•	 Įjungimo  / išjungimo  jungiklio  užraktas  leidžia  ilgą  laiką  valdyti  įrenginį,  nelaikant  gaiduko,  taip   didinant  komfortą  ir saugumą
•	 Suklio  fiksatorius  palengvina  peilių  keitimą
•	 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  medžio  ir medienos  medžiagų  bei plastiko  pjaustymui  (priklausomai  nuo naudojamo  disko)



[Lithuanian]: Corded Power Tools Modeco

[Lithuanian]: Equipment

•	185 mm diskinio  pjūklo  ašmuo su karbido  dantimis
•	Vadovas

[Lithuanian]: Users

•	Dailidės
•	Staliai
•	DIY  entuziastai

Atitinkami gaminiai

•	MN-65-8  Diskinis  pjūklas  medienai
–	MN-65-830

•	MN-65-8  Diskinis  pjūklas  aliuminiui
–	MN-65-831

•	MN-65-8  Diskinis  pjūklo  ašmuo,  medienai  su metaliniais  elementais
–	MN-65-832

•	MN-65-8  Diskinis  pjūklas  medienai
•	MN-65-8  Diskinis  pjūklas  aliuminiui
•	MN-65-8  Diskinis  pjūklo  ašmuo,  medienai  su metaliniais  elementais

[Lithuanian]: Technical properties

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

galia 1500 W
pjovimo  gylis  (90) 0 - 63 mm
Nuožulnus  pjovimas 0 - 45
geležtės  skersmuo ø 185 mm
geležtės  išgrąža ø 20 mm
greitis 4700 aps/min
laido  ilgis 3 m

[Lithuanian]: Warnings

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


