
[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

MN-93-220 Шліфмашина для стін 225 мм, 1220 Вт

Шліфувальна машина для гіпсокартону потужністю 1220 Вт з вбудованим
пиловловлювачем

Сертифікати (познач.):

Особливості та переваги

•	 Ручна  шліфувальна  машина  для  гіпсової  штукатурки  значно  полегшує  роботу  шліфування  стін  на висоті
•	 Вбудована  система  пиловідведення  з регуляцією  сили,  разом  із прикріпленим  мішком  для  пилу,  гарантує  менше  пилу  в
приміщенні  та  роботу  в кращих  умовах

•	 Знімна  передня  частина  чохла  дозволяє  шліфувати  кути  стін  та  важкодоступні  місця
•	 Щітка  навколо  робочого  диска  запобігає  виходу  пилу  та  зменшує  пошкодження  шліфуючої  поверхні
•	 Наплічний  ремінь  та  бічна  ручка  (можна  прикріпити  у 2 положеннях)  зменшують  втому  працівника  та  підвищують  комфорт
використання

•	 Регулювання  обертання  диска  дозволяє  регулювати  швидкість  до   поверхні,  що  обробляється  та  виду  виконуваної  роботи
•	 Блокування  вимикача  забезпечує  тривалу  роботу  без необхідності  тримати  курок  натиснутим,  що  покращує  комфорт  та
безпеку  роботи

•	 Прикріплення  дисків  на липучках  значно  скорочує  час,  необхідний  для  їх  заміни
•	 4-метровий  кабель  живлення  гарантує  велику  робочу  площу  без необхідності  носити  джерело  живлення
•	 Диск,  заведений  безпосередньо  від  двигуна,  збільшує  довговічність  пристрою
•	 Легкий  доступ  до  щіток  дозволяє  замінити  їх  самостійно
•	 Red Plug Service  гарантує  швидкий  ремонт  пошкодженого  інструменту  завдяки  безкоштовній  доставці  кур'єром  від  і до
замовника

Використання

•	Призначений  для  шліфування  великих  гіпсових  поверхонь,  наприклад  штукатурки



[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

Обладнання

•	 [Ukrainian]:  Sandpaper  set  (various  grades)
•	 [Ukrainian]:  Side  handle  and shoulder  strap
•	 [Ukrainian]:  Dust  bag with a hose
•	 [Ukrainian]:  Spanner

Користувачі

•	Суха  забудова
•	Художники

Товар пов'язаний

•	MN-68-80  Папір  шліфувальний  для  штукатурки  до  шліфмашин
–	MN-68-801

•	MN-68-80  Папір  шліфувальний  для  штукатурки  до  шліфмашин

Технічні дані

Індекс Потужнiсть Упаковка
індивідуальна Збірна упаковка Вага упаковки

індивідуальної
Вага упаковки

збірної EAN

[Вт] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-93-220 1220 1 2 4.9 9.8 5906675076928

потужність 1220 Вт
діаметр  диску 215 - 225 мм
оберти 1500 - 2300 об/хв.
довжина  кабелю 4 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


