
[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

MN-93-215 Ексцентрична шліфувальна машина, 430 Вт

Орбітальна шліфувальна машина 125  мм з потужністю 430 Вт для шліфування та
полірування різних типів поверхонь

Сертифікати (познач.):

Особливості та переваги

•	 Універсальний  пристрій  потужністю  430 Вт  для  більшості  шліфувальних  робіт
•	 Поєднання  коливального  руху  з обертовою  пластиною  125  мм змушує  ексцентрикову  шліфувальну  машину  працювати
швидше,  ніж  орбітальна  шліфувальна  машина

•	 Після  заміни  диска  шліфувальну  машину  можна використовувати  для  полірування
•	 Контроль  швидкості  дозволяє  регулювати  параметри  пристрою  відповідно  до  виконуваної  роботи
•	 Регульована  додаткова  ручка  підвищує  комфорт  роботи
•	 Red Plug Service  гарантує  швидкий  ремонт  пошкодженого  інструменту  завдяки  безкоштовній  доставці  кур'єром  від  і до
замовника

Використання

•	Призначений  для  шліфування  поверхонь  (дерев’яних  та  металевих),  наприклад,  меблів,  дверей,  деталей  кузова  автомобіля
•	Призначений  для  полірування  поверхонь  (дерев’яних  та  металевих)  з використанням  відповідних  дисків,  наприклад,
полірування  автомобільної  фарби,  полірування  воскових  покриттів  на меблях

Обладнання

•	 [Ukrainian]:  Dust  container
•	 [Ukrainian]:  Sandpaper  disc



[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

Користувачі

•	Мережі  типу  DIY
•	Теслі

Товар пов'язаний

•	MN-68-47  Папір  шліфувальний  самоприліпний  125 мм, 5 шт.
•	MN-68-47  Папір  шліфувальний  самоприліпний  125 мм

Технічні дані

Індекс Потужнiсть Упаковка
індивідуальна Збірна упаковка Вага упаковки

індивідуальної
Вага упаковки

збірної EAN

[Вт] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-93-215 430 1 6 2.7 16.0 5906757910386

потужність 430 Вт
розмір  стопи 125  мм
оберти 6000 - 13 000 об/хв.
діаметр  коливань 2 мм
довжина  кабелю 3 мм

Застереження

•	 Прочитайте  інструкцію  з обслуговування
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  очей  (окуляри,  захисні  окуляри  або захисні  шоломи)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  рук  (рукавиці)
•	 Завжди  використовуйте  засоби  захисту  органів  дихання  (маски)
•	 [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


