
[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

MN-93-011 Кутова шліфмашина 230 мм, 2300 В

Кутова шліфувальна машина потужністю 2300 Вт для дисків діаметром 230 мм із
системою SoftStart та поворотною задньою ручкою

Сертифікати (познач.):

Особливості та переваги

•	 Потужна  230-мм  дискова  шліфувальна  машина  з двигуном  потужністю  2300 Вт  для  різання  та  шліфування  каменю  і металу
•	 Диски  230 мм дозволяють  глибше  різати  при роботі  з великогабаритними  матеріалами,  такими  як  бруківка
•	 Плавний  запуск,  тобто  плавне  збільшення  швидкості  при запуску  пристрою,  запобігає  перевантаженню  мережі  та

забезпечує  більш  безпечний  початок  роботи
•	 Блокування  шпинделя  дозволяє  легко  міняти  лопаті
•	 Встановлення  захисного  кожуха  без ключа  дозволяє  швидко  змінювати  її  положення  без використання  додаткових

інструментів
•	 Бічна  ручка,  встановлена  в  3 положеннях,  забезпечує  більш  надійне  утримування,  більшу  безпеку,  кращу  ергономіку  та

точність  роботи
•	 Легкий  доступ  до  щіток  дозволяє  замінити  їх  самостійно
•	 3-метровий  кабель  дозволяє  працювати  вільно  без необхідності  носити  джерело  живлення
•	 Red Plug Service  гарантує  швидкий  ремонт  пошкодженого  інструменту  завдяки  безкоштовній  доставці  кур'єром  від  і до

замовника

Використання

•	Призначений  для  різання  різних  матеріалів  залежно  від  використовуваного  леза
•	Призначений  для  шліфування  різних  матеріалів  залежно  від  використовуваного  диска
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Обладнання

•	 [Ukrainian]:  Pin face  spanner  for changing  wheels
•	Бічна  ручка
•	 [Ukrainian]:  Set  of additional  motor  brushes  (easy  replacement  by the user  possible)

Користувачі

•	Будівельники  доріг
•	Слюсарі
•	Мулярі
•	Плиточники
•	Сантехніки

Товар пов'язаний

•	MN-78-13  Диски  алмазні  сегментні
–	MN-78-135

•	MN-78-31  Диски  алмазні  сегментні  Turbo
–	MN-78-315

•	MN-78-11  Диски  алмазні  Uran
–	MN-78-115

•	MN-78-10  Диски  алмазні  сегментні  Saturn
–	MN-78-105

•	MN-78-30  Диски  алмазні  типу  Turbo  Jupiter
–	MN-78-305

•	MN-78-21  Диски  алмазні  суцільні
–	MN-78-215

• MN-78-20 Диски алмазні суцільні  Mars
–	MN-78-205

•	MN-68-95  Диски  випуклі  для  шліфування  бетону
–	MN-68-955

•	MN-68-94  Диски  плоскі  для  порізки  бетону
–	MN-68-945

•	MN-68-92  Диски  випуклі  для  шліфування  сталі
–	MN-68-925

•	MN-68-93  Диски  плоскі  для  порізки  алюмінію
–	MN-68-935

•	MN-68-91  Диски  для  порізки  нержавіючої  сталі
–	MN-68-915

•	MN-68-96  Диски  тонкі  плоскі   для  порізки  сталі
–	MN-68-965

•	MN-68-90  Диски  випуклі  для  порізки  сталі
–	MN-68-905

•	MN-78-13  Диски  алмазні  сегментні
•	MN-78-31  Диски  алмазні  сегментні  Turbo
•	MN-78-11  Диски  алмазні  Uran
•	MN-78-10  Диски  алмазні  сегментні  Saturn
•	MN-78-30  Диски  алмазні  типу  Turbo  Jupiter
•	MN-78-21  Диски  алмазні  суцільні
•	MN-78-20  Диски  алмазні  суцільні   Mars
•	MN-68-95  Диски  випуклі  для  шліфування  бетону
•	MN-68-94  Диски  плоскі  для  порізки  бетону
•	MN-68-92  Диски  випуклі  для  шліфування  сталі
•	MN-68-93  Диски  плоскі  для  порізки  алюмінію
•	MN-68-91  Диски  для  порізки  нержавіючої  сталі
•	MN-68-96  Диски  тонкі  плоскі   для  порізки  сталі
•	MN-68-90  Диски  випуклі  для  порізки  сталі
•	MN-65-75  Пили  дискові  ланцюгові
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Технічні дані

Індекс Потужнiсть Упаковка
індивідуальна Збірна упаковка Вага упаковки

індивідуальної
Вага упаковки

збірної EAN

[Вт] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-93-011 2300 1 2 6.9 13.8 5906757901650

потужність 2300 Вт
діаметр  диску 230 мм
діаметр  шпинделя 22,2 мм
оберти 6200 об/хв.
довжина  кабелю 3 мм

Застереження

•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  очей  (окуляри,  захисні  окуляри  або захисні  шоломи)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  рук  (рукавиці)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  слуху  (протишумові  навушники,  беруші)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  дихання  (маски)
•	 Прочитайте  інструкцію  з обслуговування
•	 [Ukrainian]:  USER'S  MANUAL.  Always  follow  safety  instructions  contained  in the user's  manual  and applicable  health  and safety  at

work  regulations.  The failure  to comply  with warnings  and recommendations  contained  therein  may result  in electric  shock,  fire,  se
rious  injuries  and even death.  Read and understand  the user's  manual  carefully  and keep  it for future  reference


