
Elektronarzędzia sieciowe

MN-92-102 Wyrzynarka 570 W

Uniwersalna wyrzynarka 570 W z regulacją prędkości i prowadnicą boczną

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Uniwersalna  wyrzynarka  o mocy 570 W doskonale  sprawdzi  się  do różnego  rodzaju  precyzyjnego  wycinania
•	 Regulacja  prędkości  posuwu brzeszczota  umożliwia  precyzyjną  kontrolę  i dostosowanie  parametrów  urządzenia  do przecinanego

materiału
•	 Regulacja  podcinania  (ruchu  wahadłowego)  pozwala  dostosować  szybkość  i precyzję  cięcia  do wykonywanej  pracy
•	 Beznarzędziowa  wymiana  brzeszczota  ułatwia  i przyspiesza  pracę
•	 Uchwyt  brzeszczota  typu  "T"  zapewnia  kompatybilność  z szeroką  gamą  brzeszczotów
•	 Przeźroczysta  osłona  brzeszczotu  ułatwia  precyzyjne  prowadzenie  wyrzynarki  w materiale  oraz  zabezpiecza  użytkownika  przed  od

pryskami
•	 Pochylenie  stopy  w zakresie  ± 45º umożliwia  łatwe  uzyskanie  różnych  krawędzi  cięcia
•	 Podłączenie  odkurzacza  do odsysania  urobku  zmniejsza  zabrudzenie  i zapylenie  miejsca  pracy
•	 Prowadnica  boczna  pomaga w utrzymaniu  prostej  linii  cięcia  i stałej  odległości  od krewędzi
•	 Blokada  włącznika  umożliwia  długotrwałą  pracę  bez konieczności  trzymania  wciśniętego  spustu,  co wpływa  na komfort  oraz  bez

pieczeństwo  pracy
•	 Soft Touch - użycie  specjalnej  farby  zwiększa  pewność  i wygodę  uchwytu,  a co za tym idzie  poprawia  komfort  pracy  narzędziem
•	 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
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Wyposażenie

•	Brzeszczot
•	Prowadnica

Użytkownicy

•	Majsterkowicze
•	Cieśle
•	Stolarze
•	 Instalatorzy

Produkty powiązane

•	MN-65-1  Brzeszczoty  do drewna  i tworzyw  sztucznych
•	MN-65-186  Brzeszczoty  do drewna  i tworzyw  sztucznych
•	MN-65-18  Brzeszczoty  do stali  i aluminium
•	MN-65-19  Brzeszczoty  do stali  nierdzewnej  i aluminium

Dane techniczne

Indeks Opakowanie jed
nostkowe

Opakowanie zbior
cze

Waga opakowania
jednostkowego

Waga opakowania
zbiorczego EAN

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

moc 570 W
brzeszczot typ "T"
ilość  suwów 0 - 3 000 / min
długość  skoku  brzeszczotu 19 mm
maksymalna  głębokość  cięcia:
drewno 65 mm
stal 8 mm
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  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


