
Elektronarzędzia sieciowe

MN-93-225 Szlifierka do gładzi gipsowych 225 mm, 600 W

Szlifierka typu "żyrafa" do gładzi 600 W z możliwością regulacji długości rękojeści

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Poręczna  składana  szlifierka  do gładzi  gipsowych  typu  "żyrafa"  pozwala  na wygodne  szlifowanie  sufitów  oraz  ścian poza  zasięgiem
rąk  operatora

•	 Zmiana  długości  urządzenia  dzięki  teleskopowej  budowe (1100-1650 mm) zwiększa  ergonomię  oraz  zasięg  pracy
•	 Składana  konstrukcja  szlifierki  oraz  dołączony  kufer  transportowy  zapewniają  wygodny  i bezpieczny  transport  i przechowywanie

urządzenia
•	 Regulacja  obrotów  tarczy  umożliwia  dostosowanie  prędkości  do obrabianego  podłoża  oraz  rodzaju  wykonywanej  pracy
•	 Mocowanie  tarcz  na rzep znacząco  skraca  czas  potrzebny  na ich wymianę
•	 System  odprowadzania  pyłu  po podłączeniu  odkurzacza  za pomocą  dołączonej  rury  zapewnia  mniejsze  zapylenie  pomieszczenia

oraz  pracę  w lepszych  warunkach
•	 Dolną  rękojeść  można podczas  pracy  zaczepić  o pas narzędziowy  odciążając  ręce  operatora,  co przekłada  się  na znaczne  zmniejsze

nie zmęczenia  pracą
•	 Szczotka  dookoła  tarczy  roboczej  zapobiega  wydostawaniu  się  pyłu  oraz  redukuje  uszkodzenia  szlifowanej  powierzchni
•	 Konstrukcja  tarczy  roboczej  z silnikiem  na zawiasach  pozwala  na równomierne  przyleganie  tarczy  do szlifowanego  materiału
•	 Tarcza  napędzana  bezpośrednio  z silnika  zwiększa  trwałość  urządzenia
•	 4-metrowy  kabel  zasilający  gwarantuje  duży obszar  pracy,  bez konieczności  przenoszenia  źródła  prądu
•	 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)
•	Wąż  ssący  do odkurzacza  z redukcjami
•	Klucz
•	Kufer  transportowy

Użytkownicy

•	Gipsiarze
•	Malarze
•	Majsterkowicze

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-93-225 600 1 2 10.3 20.7 5906675076911

moc 600 W
średnica  tarczy 215 - 225 mm
obroty 600 - 1500 obr/min
długość  przewodu 4 m

Ostrzeżenia

•	 Przeczytaj  instrukcję  obsługi
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  słuchu  (nauszniki,  zatyczki  do uszu)
•	 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


