
  

 

 

 

 

 

KIL 6940 MA Ηιεθηξηθό θαηζαβίδη 

Ιζρπξό ειεθηξηθό θαηζαβίδη κε κεηαβιεηή ηαρύηεηα 
Τν SKIL Masters 6940 είλαη έλα ηζρπξό ειεθηξηθό θαηζαβίδη 520 W πνπ 
παξαδίδεηαη ζε κηα αλζεθηηθή ηζάληα SKIL Masters. Ο ελζσκαησκέλνο 
ηκάληαο ρεξηνύ πξνζθέξεη άλεηε εξγαζία θαη ην εύρξεζην θιηπ δώλεο 
επηηξέπεη ηελ εύθνιε θύιαμε ηνπ εξγαιείνπ, όηαλ δελ ην 
ρξεζηκνπνηείηε. Έλα καθξύ ιαζηηρέλην θαιώδην ξεύκαηνο ηεζζάξσλ 
κέηξσλ εμαζθαιίδεη κεγάιε ειεπζεξία θίλεζεο. Η πςειή ηαρύηεηα κέρξη 
θαη 4.500 ζηξνθέο αλά ιεπηό, ν κεγάινο δηαθόπηεο κεηαβιεηήο 
ηαρύηεηαο θαη ην πιήθηξν θιεηδώκαηνο γηα ζπλερή εξγαζία, 
πξνζθέξνπλ επειημία θαη έιεγρν ησλ εξγαζηώλ βηδώκαηνο. Μπνξείηε 
εύθνια λα ξπζκίζεηε ην βάζνο βηδώκαηνο, πεξηζηξέθνληαο ην άθξν ηνπ 
ειεθηξηθνύ θαηζαβηδηνύ κε όξην βάζνπο ηξππήκαηνο δεμηόζηξνθα ή 
αξηζηεξόζηξνθα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζθαλδάιε 
εκπξόο/πίζσ γηα άλεηε αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο εξγαζίαο ηνπ 
εξγαιείνπ. Τν SKIL Masters 6940 έρεη έλαλ ειαθξύ, ζπκπαγή 
ζρεδηαζκό γηα ηδαληθή άλεζε εξγαζίαο. 
 
Σεηξά «Skil Masters»: Δπαγγεικαηηθά εξγαιεία γηα επαγγεικαηίεο 
ρξήζηεο 
Η ζεηξά «Skil Masters» πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα εξγαιείσλ, ηδηαίηεξα 
γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο. Όια μεθίλεζαλ ην 1924, όηαλ ν ηδξπηήο ηεο 
SKIL έθεπξε ην δηζθνπξίνλν. Απηό ην ζξπιηθό Skilsaw ήηαλ ε πξώηε 
από πνιιέο πξσηνπνξηαθέο εθεπξέζεηο πνπ εζηηάδνληαη ζηνλ εύθνιν 
θαη απνηειεζκαηηθό ρεηξηζκό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιύηεξε απόδνζε. 
Τα εξγαιεία πξνζθέξνπλ αζύγθξηηε ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο ράξε ζην 
ζηηβαξό ζρεδηαζκό, ζηελ αμηόπηζηε απόδνζε θαη ζηε κεγάιε γθάκα 
πιηθώλ παξάδνζεο. Τα εύρξεζηα εξγαιεία ηεο ζεηξάο «Skil Masters» 
θαζηζηνύλ εύθνιεο ηηο ζθιεξέο εξγαζίεο. 



Τερληθά ζηνηρεία 

 Ολνκαζηηθή Ιζρύο: 520 W 
 Δμάγσλνο νδεγόο: 1/4" 
 Μέγηζηε ξνπή: 10 Nm 
 Ταρύηεηα ρσξίο θνξηίν: 0-4500 ζηξνθέο/ιεπηό 
 Μέγηζηε δηάκεηξνο βίδαο: 6 mm 
 Βάξνο: 1.3 kg 
 Τάζε/ζπρλόηεηα (θνξηηζηήο): 230-240 V / 50-60 Hz 

Φαξαθηεξηζηηθά 

 Διαθξύ θαη ζπκπαγέο ειεθηξηθό θαηζαβίδη 
 Μεγάινο δηαθόπηεο ξπζκηδόκελεο ηαρύηεηαο γηα εύθνιε 

ιεηηνπξγία 
 Ικάληαο κε θιηπ γηα εύθνιε απνζήθεπζε ηνπ εξγαιείνπ 
 Λεηηνπξγία Γεμηά/Αξηζηεξή 
 Γηαθόπηεο αζθάιηζεο γηα ζπλερή εξγαζία 
 Ικάληαο ρεξηνύ γηα άλεηε θαη ζπλερή εξγαζία 
 Μαιαθή αληηνιηζζεηηθή ιαβή ζηελ πίζσ ρεηξνιαβή 
 Δξγνλνκηθά δηακνξθσκέλε ιαβή γηα ηελ άλεζε ηνπ ρξήζηε 
 Οδεγόο βάζνπο ζην αθξνθύζην γηα εύθνιε ξύζκηζε ηνπ βάζνπο 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

 Υθαζκάηηλε ηζάληα 

 Αξηζκόο κνληέινπ: F0156940MA 
 EAN-code: 8710364045983 

 


