
AKCESORIA POZOSTAŁE

MN-79-0 Mieszadła typu E do mieszania gipsów szpachlowych i tynków gipso
wych

Mieszadła typu E o kielichowym kształcie do gipsu i wszelkich tynków gipsowych

Cechy i zalety

•	 Mieszadła  typu  E o kielichowym  kształcie  umożliwia  odpowietrzenie  i dokładne  wymieszanie  gipsu  i wszelkich  tynków  gipsowych
•	 Gruby  pierścień  dolny  zwiększa  odporność  na ścieranie  i wydłuża  żywotność  mieszadła
•	 Dokładne,  duże spawy  zwiększają  odporność  mieszadła  przy  pracy  pod dużym obciążeniem
•	 Gruby,  gięty  drut  nie wygina  się  podczas  mieszania
•	 Zróżnicowane  systemy  mocowania  umożliwiają  zastosowanie  w większej  ilości  maszyn  typu  wiertarki,  młotowiertarki  SDS+,  mie

szarki  z gwintem  M14
•	 Kierunek  mieszania,  na boki  od osi,  pozwala  na dokładne  wymieszanie  wszelkich  tynków  gipsowych  bez efektu  napowietrzenia

Zastosowanie

•	Przeznaczone  do mieszania  gipsu  i wszelkich  tynków  gipsowych

Użytkownicy

•	Gipsiarze
•	Murarze
•	Malarze
•	Glazurnicy
•	 Instalatorzy



AKCESORIA POZOSTAŁE

Produkty powiązane

•	MN-90-021  Wiertarka  udarowa  550 W
•	MN-90-022  Wiertarka  udarowa  810 W
•	MN-90-023  Wiertarka  udarowa  1100 W
•	MN-90-024  Wiertarka  udarowa  1100 W
•	MN-90-025  Wiertarka  udarowa  550 W
•	MN-90-212  Młotowiertarka  620 W
•	MN-90-232  Młotowiertarka  udarowa  1050 W
•	MN-90-233  Młotowiertarka  850 W, 32 mm
•	MN-90-250  Młotowiertarka  710 W
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[mm] [mm] [kg] [W] [szt] [szt] [kg] [kg]

MN-79-075 80 400 5 - 15 600 1 8 0.36 2.9
59067571463

27

MN-79-076 100 500 16-25 600 1 8 0.40 3.2
59066750890

89

MN-79-077 100 500 15 - 25 800 1 8 0.34 2.7
59067571463

34

MN-79-093 120 600 16 - 35 900 1 10 0.78 7.8
59067579022

37

Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ubrań  ochronnych  (kombinezon,  ogrodniczki,  kurtka)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)


