
Elektronarzędzia sieciowe

MN-93-307 Szlifierka taśmowa 76x457 mm, 800 W

Szlifierka taśmowa 76x457 mm o mocy 800 W ze zmiejszoną przednią rolką

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Dzięki  użyciu  taśmy  szlifierskiej  urządzenie  najlepiej  sprawdza  się  przy  szlifowania  dużych  płaskich powierzchni  surowych  lub lakie
rowanych  z drewna  litego,  płytowych,  okleinowanych  lub nieokleinowanych  takich  jak  blaty  czy  podłogi

•	 Regulacja  prędkości  przesuwu  taśmy  pozwala  dostosować  urządzenia  do rodzaju  obrabianego  materiału  i wykonywanej  pracy
•	 System  bezkluczykowego  zwalniania  naciągu  pasa  pozwala  na jego szybką  wymianę
•	 Pomniejszona  przednia  rolka  umożliwia  lepszy  dostęp  do narożników  szlifowanych  materiałów,  a dzięki  temu zmniejsza  ilość  nie

oszlifowanej  powierzchni
•	 Wygodna  rękojeść  (z możliwością  szybkiego  ustawienia  w 3 pozycjach)  gwarantuje  ergonomię  i komfort  pracy  oraz  daje  duża kon

trolę  nad szlifierką
•	 System  odciągu  pyłu  wraz z dołączonym  woreczkiem  na urobek  zmiejszają  zapylenie  miejsca  pracy
•	 Regulacja  prowadzenia  oraz  naciągu  taśmy  zapewnia  jej  właściwe  ustawienie  i trzymanie  podczas  pracy
•	 Blokada  włącznika  umożliwia  długotrwałą  pracę  bez konieczności  trzymania  wciśniętego  spustu,  co wpływa  na komfort  oraz  bez

pieczeństwo  pracy
•	 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
•	 Duża powierzchnia  szlifowania  76 x 146 mm oraz  znaczna  moc 800 W umożliwiają  szybką  i efektywną  pracę

Zastosowanie

•	Przeznaczona  do szlifowania  dużych  płaskich  powierzchni  np.: podłóg  drewnianych,  boazerii



Elektronarzędzia sieciowe

Wyposażenie

•	Pojemnik  na pył
•	Pas ścierny

Użytkownicy

•	Cieśle
•	Stolarze
•	Majsterkowicze

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-93-307 800 1 4 3.6 14.3 5906675135885

moc 800 W
wymiary  pasa 75 x 457 mm
powierzchnia  szlifowania 75 x 146 mm
prędkość  przesuwu  pasa  ścier
nego 120 - 260 m/min

długość  przewodu 3 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


