
Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia
przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym
mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe
młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego
elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.       

     
 To urządzenia do wszechstronnych zastosowań, o czym świadczy możliwość łatwego przełączania
się między czterema trybami pracy (wierceniem, wierceniem z udarem, podkuwaniem, obrotem dłuta)
jednym selektorem wyboru. Nowości marki Modeco doskonale sprawdzą się w pracach
wymagających zarówno lekkiego podkuwania, jak i np. wiercenia udarowego (w betonie, murze,
kamieniu), czy wiercenia bezudarowego (w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych).  

Udar elektropneumatyczny zapewnia dużą moc uderzenia wiertła, a dzięki temu zwiększa prędkość
wiercenia. Możliwość indeksacji pozycji dłuta umożliwia wygodne ustawienie jego końcówki roboczej
względem obrabianego podłoża – co jest szczególnie ważne przy pracy dłutem płaskim lub
kształtowym. Możliwość regulacji obrotów pozwala dostosować parametry do wykonywanej pracy, a
dzięki zmianie kierunku obrotów z prawych na lewe, można szybciej wyjąć wiertło z materiału, ale
też wykręcić śruby lub wkręty.
Pyłoszczelne łożyska i utwardzane mechanizmy przekładni gwarantują długą, wydajną i bezawaryjną
pracę nowych młotowiertarek Modeco. Na wygodę pracy z tymi urządzeniami wpływa także długi
kabel zasilający o długości 3 metrów, a także kufer transportowy, umożliwiający wygodne
przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami.

  
MN-90-221
MŁOTOWIERTARKA 800 W

MN-90-222
MŁOTOWIERTARKA 800 W

MN-90-223
MŁOTOWIERTARKA 900 W

https://www.koelnerpolska.pl/produkt/mn-90-221-mlotowiertarka-sds-plus-800w-26-mm-2-8-j/modeco-expert
https://www.koelnerpolska.pl/produkt/mn-90-222-mlotowiertarka-sds-plus-800w-26-mm-2-8-j-qcc/modeco-expert
https://www.koelnerpolska.pl/produkt/mn-90-223-mlotowiertarka-sds-plus-900-w-z-zestawem-akcesoriow/modeco-expert


W zestawie :
• Młotowiertarka MN-90-221
• Instrukcja obsługi
• Walizka transportowa
 

W zestawie:
• Młotowiertarka MN-90-222
• Uchwyt szybkowymienny
• 3 wiertła SDS plus
• 2 dłuta SDS plus
• Smar do uchwytu SDS-Plus
• Instrukcja obsługi
• Walizka transportowa

W zestawie:
• Młotowiertarka MN-90-223
• 3 wiertła SDS plus
• 2 dłuta SDS plus
• Smar do uchwytu SDS-Plus
• Instrukcja obsługi
• Walizka transportowa
 

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert zapewnia wysoką wydajność pracy i długą żywotność, a
co więcej - objęta jest komfortową usługą serwisową Red Plug Service. Gwarantuje ona błyskawiczną
naprawę, bezpłatną wysyłkę i zwrot narzędzi do serwisu – zarówno podczas okresu gwarancji, jak i
po nim. Wystarczy zamówić kuriera.
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Tel: +48 71 326 01 00
Fax: +48 71 372 61 11
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51-416 Wrocław

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4379
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