Elektronarzędzia sieciowe

MN-92-091 Urządzenie wielofunkcyjne 300 W
Urządzenie wielofunkcyjne 300 W do precyzyjnej obróbki drewna i innych materiałów

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety
• Urządzenie wielofunkcyjne posiada bardzo szeroki zakres zastosowań – idealnie nadaje się do wykonyania precyzyjnych cięć
• Działanie na zasadzie oscylacji umożliwia wykonania cięcia w środku obrabianego materiału, np. płycie drewnianej, bez konieczności
nawiercania czy nacinania
• Bogaty zestaw akcesoriów powala na wykonanie wielu różnych prac m.in. cięcia i szlifowania drewna, materiałów drewnopodob
nych, tworzyw sztucznych, metali a także szlifowania i skrobania
• Regulacja oscylacji w zakresie 10 000-18 500 osc./min zapewnia optymalne dostosowanie ich do wykonywanej pracy
• Adapter do odsysania pyłu utrzymuje czyste miejsce pracy
• Kształt korpusu oraz niska waga pozwala na wygodną pracę jedną ręką oraz zmiejsza zmęczenie podczas pracy
• Gumowane elementy rękojeści zwiększają wygodę i precyzję pracy
• Uniwersalny rozstaw uchwytu mocującego umożliwia użycie wielu różnych rodzajów brzeszczotów
• Aluminiowa obudowa przekładki zwiększa trwałość urządzenia
• Kabel długości 3 metrów gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu
• 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
• Przeznaczona do cięcia różnych materiałów w zależności od zastosowanego brzeszczotu
• Przeznaczone do szlifowania różnych materiałów takich jak: metale, tworzywo, drewno itp.
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Brzeszczot prosty do cięcia metalu
Brzeszczot półokrągły do cięcia drewna
skrobak
Stopa do szlifowania
Papier ścierny (3 arkusze)
adapter do odsysania pyłu
Klucz
Kufer transportowy

Użytkownicy
•
•
•
•
•

Majsterkowicze
Stolarze
Instalatorzy
Elektrycy
Hydraulicy
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Ostrzeżenia
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Przeczytaj instrukcję obsługi
Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
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

