
[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

MN-90-215 Перфоратор 900 Вт

Перфоратор SDS + 900 Вт з набором аксесуарів

Сертифікати (познач.):

Особливості та переваги

•	 Потужність  900 Вт  та  енергія  удару  3 Дж  дозволяють  свердлити  свердлами  SDS-Plus  великих  діаметрів
•	 Електропневматичний  удар  забезпечує  високу  ударну  силу  і, таким  чином,  збільшує  швидкість  свердління
•	 Патрон  SDS-Plus  призначений  для  використання  зі свердлами  та  аксесуарами,  призначеними  для  цієї  системи
•	 Чотири  режими  роботи  (свердління  / свердління  з ударом  / довбання  / обертання  долота)  гарантують  універсальне

використання  пристрою
•	 Функція  розблокування  положення  зубила  в рукоятці  дозволяє  регулювати  робочий  кут  зубила
•	 Контроль  швидкості  дозволяє  регулювати  параметри  пристрою  відповідно  до  виконуваної  роботи
•	 Зміна  напрямку  обертання  справа  наліво  полегшує  видалення  свердла  з матеріалу та  дозволяє  викручувати  шурупи  та

болти
•	 3-метровий  кабель  дозволяє  працювати  вільно  без необхідності  носити  джерело  живлення
•	 Гумова  ізоляція  кабелю  означає  більшу  стійкість  до  механічних  пошкоджень  і, таким  чином,  продовження  терміну  служби
•	 Великий  набір  аксесуарів  дозволяє  виконувати  безліч  різних  робіт
•	 Коробка  дозволяє  легко  транспортувати  та  зручно  зберігати  пристрій  з усіма  аксесуарами
•	 Red Plug Service  гарантує  швидкий  ремонт  пошкодженого  інструменту  завдяки  безкоштовній  доставці  кур'єром  від  і до

замовника

Використання

•	Призначений  для  свердління  з ударом  в бетоні  (в  тому  числі  армованому),  цеглі,  камені
•	Призначений  для  свердління  без удару  в металі,  дереві  або пластмасах
•	Призначений  для  взуття



[Ukrainian]: Corded Power Tools Modeco

Обладнання

•	 [Ukrainian]:  Set  of additional  motor  brushes  (replacement  only  in an authorized  service  centre)
•	 [Ukrainian]:  Depth  limiter  (metal)
•	Бічна  ручка
•	 [Ukrainian]:  3 drill  SDS-Plus
•	 [Ukrainian]:  2 chisels  SDS-Plus
•	 [Ukrainian]:  Carrying  case

Користувачі

•	Монтажники
•	Електрики
•	Сантехніки
•	Мережі  типу  DIY

Товар пов'язаний

•	MN-61-1  Свердла  до  бетону  SDS  PLUS
•	MN-61-202  Комплект  свердл  до  бетону  SDS  PLUS
•	MN-61-09  Долота  плоскі  SDS  PLUS
•	MN-61-093  Долото  гостре  SDS  PLUS
•	MN-61-094  Долото  ввігнуте  SDS  PLUS
•	MN-79-0  Мішалки  типу  C до  змішування  сипучих  будівельних  матеріалів
•	MN-61-395  Адаптер  SDS  PLUS  1/2"
•	MN-61-3  Свердла  коронкові  SDS  plus  з твердосплавними  напайками
•	MN-61-24  Свердла  коронкові  4 сегментні  SDS  PLUS

Технічні дані

Індекс Потужнiсть Упаковка
індивідуальна Збірна упаковка Вага упаковки

індивідуальної
Вага упаковки

збірної EAN

[Вт] [шт.] [шт.] [кг] [кг]

MN-90-215 900 1 4 5.5 22.0 5906675026206

потужність 900 Вт
сила  удару 3,0 J
патрон SDS-Plus
діаметр  свердління  : дерево [Ukrainian]: max. ø 34 мм
діаметр  свердління  : бетон [Ukrainian]: max. ø 24 мм
діаметр  свердління  : метал [Ukrainian]: max. ø 13 мм
оберти 0 - 870 об/хв.
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  слуху  (протишумові  навушники,  беруші)
•	 [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


