
Elektronarzędzia sieciowe

MN-90-105 Mieszarka 1400 W

Uniwersalna dwubiegowa mieszarka o mocy 1400W z regulacją obrotów

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Budowa urządzenia  pozwala  na wygodną  pracę w pozycji  wyprostowanej,  pewniejszy  chwyt  dwoma rękami  oraz  większą  precyzję
pracy

•	 Odpowiednie  wyważenie  poprawia  kontrolę  nad urządzeniem,  co przyspiesza  pracę
•	 Gumowana,  profilowana  rękojeść  zwiększa  pewność  chwytu  oraz  wygodę  pracy
•	 Ergonomiczne  umiejscowiony  przycisk  włącznika  i regulacji  ułatwia  obsługę  urządzenia
•	 Uchwyt  M14 umożliwia  zamocowanie  wielu  profesjonalnych  mieszadeł  o różnym  przeznaczeniu
•	 Dwubiegowa  przekładnia  oraz  płynna  regulacja  obrotów  (za pomocą  dodatkowego  pokrętła  sterującego)  pozwala  na dostosowanie

prędkości  mieszadła  do mieszanych  materiałów
•	 Wolny  start  ułatwia  rozpoczęcie  pracy  oraz  zapobiega  rozchlapywaniu  mieszanego  materiału
•	 Gumowane  narożniki  pozwalają  na bezpiecznie  odłożenie  urządzenia  oraz  chronią  przed  uszkodzeniami
•	 Funkcja  blokady  spustu  ułatwia  ciągłą  pracę  mieszarką  zwłaszcza  podczas  mieszania  dużej  ilości  materiału
•	 Metalowy  korpus  zwiększa  trwałość  urządzenia  i poprawia  odprowadzanie  ciepła
•	 Red Plug Service to gwarancja  szybkiej  naprawy  uszkodzonego  narzędzia  dzięki  bezpłatnej  wysyłce  kurierem  od i do klienta

Zastosowanie

•	Przeznaczona  do mieszania  zapraw, farb  i tynków



Elektronarzędzia sieciowe

Wyposażenie

•	Mieszadło  2-częściowe  M14 ø140mm
•	Zestaw  kluczy

Użytkownicy

•	Malarze
•	Gipsiarze
•	Murarze
•	Glazurnicy
•	Majsterkowicze

Produkty powiązane

•	MN-79-0  Mieszadła  typu  C do mieszania  sypkich  materiałów  budowlanych
–	MN-79-081
–	MN-79-082
–	MN-79-083

•	MN-79-0  Mieszadła  typu  E do mieszania  gipsów  szpachlowych  i tynków  gipsowych
–	MN-79-093

•	MN-79-0  Mieszadła  uniwersalne
–	MN-79-043

•	MN-79-0  Mieszadła  typu  C do mieszania  sypkich  materiałów  budowlanych
•	MN-79-0  Mieszadła  typu  E do mieszania  gipsów  szpachlowych  i tynków  gipsowych
•	MN-79-09  Mieszadła  typu  F do mieszania  dużych  ilości  sypkich  materiałów  budowlanych
•	MN-79-0  Mieszadła  uniwersalne

Dane techniczne

Indeks Opakowanie jed
nostkowe

Opakowanie zbior
cze

Waga opakowania
jednostkowego

Waga opakowania
zbiorczego EAN

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

moc 1400 W
średnica  mieszadeł maks. ø 140 mm
mocowanie  mieszadeł M14
obroty:  I bieg 0 - 480 obr/min
obroty:  II  bieg 0 - 800 obr/min
długość  przewodu 3 m

Ostrzeżenia

•	 Przeczytaj  instrukcję  obsługi
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ubrań  ochronnych  (kombinezon,  ogrodniczki,  kurtka)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  nóg (buty  robocze)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  słuchu  (nauszniki,  zatyczki  do uszu)
•	 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


