
Elektronarzędzia sieciowe

MN-93-038 Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Wszechstronna dwuręczna szlifierka kątowa 1200 W do tarcz 125 mm z regulacją ob
rotów

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Mocna  dwuręczna  szlifierka  z silnikiem  1200 W nadaje  się  do bardziej  wymagających  oraz  dłuższych  prac
•	 Tarcze  w rozmiarze  125 mm to uniwersalne  połączenie  dobrej  głębokości  cięcia  z poręczną  wielkością
•	 Rękojeść  boczna  mocowana  w 3 pozycjach  zapewnia  pewniejszy  uchwyt,  większe  bezpieczeństwo  oraz  lepszą  ergonomię,  jak  i pre

cyzję  pracy
•	 Regulacja  obrotów  pozwala  dostosować  parametry  urządzenia  do wykonywanej  pracy
•	 Bezkluczykowy  montaż  osłony  pozwala  na szybką  zmianę  jej  położenia,  bez użycia  dodatkowych  narzędzi
•	 Ergonomiczna  dwuręczna  konstrukcja  z gumowaną,  antypoślizgową  rękojeścią  poprawia  komfort  pracy  i wpływa  na bezpieczeństwo

użytkownika
•	 Bezpieczeństwo  pracy  gwarantuje  włącznik  z zabezpieczeniem  przed  przypadkowym  uruchomieniem
•	 Łatwy  dostęp  do szczotek  pozwala  na ich samodzielną  wymianę
•	 Kabel  długości  3 metrów  gwarantuje  swobodę  pracy operatora 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 cięcia  różnych  materiałów  w zależności  od zastosowanej  tarczy
•	Przeznaczona  do szlifowania  różnych  materiałów  w zależności  od zastosowanej  tarczy
•	Przeznaczona  do polerowania  różnych  rodzajów  powierzchni  (m.in. metalowych,  plastikowych,  czy  powlekanych)  na minimalnych  ob

rotach
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Wyposażenie

•	Klucz  widełkowy  do wymiany  tarcz
•	Rękojeść  boczna
•	Komplet  dodatkowych  szczotek  silnika  (łatwa  wymiana  możliwa  we własnym  zakresie)

Użytkownicy

•	Ślusarze
•	 Instalatorzy
•	Glazurnicy
•	Majsterkowicze
•	Zbrojarze

Produkty powiązane

•	MN-65-75  Piły  tarczowe  łańcuchowe
–	MN-65-751

•	MN-68-90  Ściernice  wypukłe  do cięcia  stali
–	MN-68-902

•	MN-68-96  Cienkie  ściernice  płaskie  do cięcia  stali
–	MN-68-962

•	MN-68-91  Ściernice  do cięcia  stali  nierdzewnej
–	MN-68-912
–	MN-68-917

•	MN-68-93  Ściernice  płaskie  do cięcia  aluminium
–	MN-68-932

•	MN-68-92  Ściernice  wypukłe  do szlifowania  stali
– MN-68-922

•	MN-68-94  Ściernice  wypukłe  do cięcia  kamienia
–	MN-68-942

•	MN-68-95  Ściernice  wypukłe  do szlifowania  kamienia
–	MN-68-952

•	MN-68-97  Cienkie  ściernice  płaskie  do cięcia  stali  nierdzewnej
–	MN-68-971

•	MN-78-13  Ściernice  diamentowe  segmentowe
–	MN-78-133

•	MN-78-31  Ściernice  diamentowe  segmentowe  typu  Turbo
–	MN-78-313

•	MN-78-11  Ściernice  diamentowe  segmentowe  Uran
–	MN-78-113

•	MN-78-10  Ściernice  diamentowe  segmentowe  Saturn
–	MN-78-103

•	MN-78-30  Ściernice  diamentowe  typu  Turbo  Jupiter
–	MN-78-303

•	MN-78-21  Ściernice  diamentowe  pełne  do szlifierek  kątowych
–	MN-78-213

•	MN-78-20  Ściernice  diamentowe  pełne  Mars
–	MN-78-203

•	MN-78-411  Ściernica  diamentowa  do szlifowania
–	MN-78-411

•	MN-78-412  Ściernica  diamentowa  do szlifowania
–	MN-78-412

•	MN-78-413  Ściernica  diamentowa  do szlifowania
–	MN-78-413

•	MN-68-81  Ściernice  listkowe
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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-93-038 1200 1 6 2.9 17.6 5906675345109

moc 1200 W
średnica  tarczy ø 125 mm
średnica  wrzeciona 22,2 mm
obroty 4000 - 12 000 obr/min
długość  przewodu 3 m

Ostrzeżenia

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


