
Elektronarzędzia sieciowe

MN-93-220 Szlifierka do gładzi gipsowych 225 mm, 1220 W

Szlifierka do gładzi 1220 W z wbudowanym systemem odsysania pyłu

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Ręczna  szlifierka  do gładzi  gipsowych  znacząco  ułatwia  pracę  przy  szlifowaniu  ścian  na wysokości  pracy  operatora
•	 Wbudowany  system  odsysania  pyłu  z regulacją  siły,  wraz z dołączonym  workiem,  gwarantuje  mniejsze  zapylenie  pomieszczenia  oraz

pracę  w lepszych  warunkach
•	 Ściągana  przednia  część  osłony  pozwala  na szlifowanie  przy  narożnikach  ścian  oraz  trudno  dostępnych  miejscach
•	 Szczotka  dookoła  tarczy  roboczej  zapobiega  wydostawaniu  się  pyłu  oraz  redukuje  uszkodzenia  szlifowanej  powierzchni
•	 Pasek  na ramię  oraz  rękojeść  boczna  (z możliwością  mocowania  w 2 pozycjach)  zmiejszają  zmęczenie  operatora  i zwiększają  kom

fort  użytkowania
•	 Regulacja  obrotów  tarczy  umożliwia  dostosowanie  prędkości  do obrabianego  podłoża  oraz  rodzaju  wykonywanej  pracy
•	 Blokada  włącznika  umożliwia  długotrwałą  pracę  bez konieczności  trzymania  wciśniętego  spustu,  co wpływa  na komfort  oraz  bez

pieczeństwo  pracy
•	 Mocowanie  tarcz  na rzep znacząco  skraca  czas  potrzebny  na ich wymianę
•	 4-metrowy  kabel  zasilający  gwarantuje  duży obszar  pracy,  bez konieczności  przenoszenia  źródła  prądu
•	 Tarcza  napędzana  bezpośrednio  z silnika  zwiększa  trwałość  urządzenia
•	 Łatwy  dostęp  do szczotek  pozwala  na ich samodzielną  wymianę
•	 Red Plug Service to gwarancja  szybkiej  naprawy  uszkodzonego  narzędzia  dzięki  bezpłatnej  wysyłce  kurierem  od i do klienta

Zastosowanie

•	Przeznaczona  do szlifowania  dużych  powierzchni  gipsowych  np. gładzi



Elektronarzędzia sieciowe

Wyposażenie

•	Zestaw  papierów  ściernych  (różna  gradacja)
•	Rękojeść  boczna  oraz  pasek  na ramię
•	Worek  na pył  z wężem
•	Klucz

Użytkownicy

•	Gipsiarze
•	Malarze

Produkty powiązane

•	MN-68-80  Papiery  ścierne  do szlifierek do gipsu
–	MN-68-801

•	MN-68-80  Papiery  ścierne  do szlifierek do gipsu

Dane techniczne

Indeks Moc Opakowanie jed
nostkowe

Opakowanie
zbiorcze

Waga opakowa
nia jednostkowe

go

Waga opakowa
nia zbiorczego EAN

[W] [szt] [szt] [kg] [kg]

MN-93-220 1220 1 2 4.9 9.8 5906675076928

moc 1220 W
średnica  tarczy 215 - 225 mm
obroty 1500 - 2300 obr/min
długość  przewodu 4 m

Ostrzeżenia

•	 Przeczytaj  instrukcję  obsługi
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)
•	 INSTRUKCJA  OBSŁUGI.  Zawsze  przestrzegaj  wskazówek  dotyczących  bezpieczeństwa  zawartych  w instrukcji  obsługi  i obowiązują

cych  przepisów  BHP. Nie przestrzeganie  zawartych  w niej ostrzeżeń  i zaleceń  może być  przyczyną  porażenia  prądem,  pożaru,  a tak
że poważnego  uszkodzenia  ciała,  a nawet  śmierci.  Należy  dokładnie  przeczytać  i zrozumieć  instrukcję  obsługi,  a także  zachować  ją
do późniejszego  wglądu


