
Elektronarzędzia sieciowe

MN-94-010 Opalarka 2-biegowa 2000 W, digital

Zaawansowana opalarka 2000 W z płynną, cyfrową regulacją temperatury

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Nagrzewnica  o mocy 2000 W zapewnie  szybki  rozruch,  efektywną  pracę  oraz  wysoką  temperaturę  maksymalną
•	 Dwa biegi:
	 • pierwszy  bieg daje  stałą  temperaturę  na 50oC,

	• drugi  pozawal  na płynną  regulację  temperatury  za pomocą  cyfrowego  panelu
•	 Cyfrowy  panel  umożliwia  płynną  regulację  temperatury  (o 1oC od 50oC do 600oC) oraz  nadmuchu.  Pozwala  to dokładnie  dobrać  para

metry  pracy  urządzenia  do wykonywanej  pracy
•	 Regulowany  wydatek  powietrza  od 150 do 550 litrów/min  umożliwia  dodatkowe  dopasowanie  parametrów  opalarki  do wykonywa

nej pracy
•	 Konstrukcja  opalarki  pozwala  na ustawienie  jej  w pionie  jako  urządzenie  stacjonarne  i operowanie  materiałem  dwoma rękami
•	 Dwukomponentowa  gumowana  rękojeść  gwarantuje  pewny i wygodny  chwyt  oraz  poprawia  ergonomię  pracy
•	 Osłona  dłoni  zapobiega  przypadkowemu  oparzeniu  operatora  o obrabiany  materiał
•	 Lekka,  trwała  budowa opalarki  zapewnia  wytrzymałość  i redukuje  zmęczenie  podczas  pracy
•	 Bogaty  zestaw  akcesoriów:  4 dysze,  szpachelka  i skrobak  pozawala  na szeroki  zakres  prac  bez konieczności  dokupowania  dodatko

wych narzędzi
•	 Kufer  umożliwia  łatwy  transport  i wygodne  przechowywanie  urządzenia  wraz ze wszystkimi  akcesoriami
•	 Red Plug Service to gwarancja  szybkiej  naprawy  uszkodzonego  narzędzia  dzięki  bezpłatnej  wysyłce  kurierem  od i do klienta

Zastosowanie

•	Przeznaczone  do usuwania  farb  i innych  powłok  lakierniczych
•	Przeznaczone  do lutowania  miękkiego  elementów  ze stali,  miedzi  i mosiądzu
•	Przeznaczone  do formowania,  zgrzewanie  i spawania  tworzysz  sztycznych
•	Przeznaczone  do okleinowania  mebli,  a wielu  innych  zastosowań  jak  odmrażanie,  suszenie,  czy  rozpalanie  grilla
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Wyposażenie

•	4 wymienne  końcówki/dysze
•	Szpachelka
•	Skrobak  trójkątny
•	Kufer  transportowy

Użytkownicy

•	Lakiernicy
•	Malarze
•	Stolarze
•	Hydraulicy
•	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-94-010 2000 1 5 2.2 10.9 5906675099170

moc 2000 W
temperatura:  tryb  I 50 °C
temperatura:  tryb  II 50-600 °C
wydajność 150 - 550 L/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


