
  

 

 

 

 

SKIL 1415 AC Πεξηζηξνθηθό εξγαιείν 

Εμαηξεηηθή επειημία - Ιδαληθό γηα πιήζνο δηαθόξωλ εξγαζηώλ κέζα θαη γύξω από 
ην ζπίηη 
Σν πεξηζηξνθηθό εξγαιείν SKIL 1415 είλαη ηδαληθό γηα κηθξέο εξαζηηερληθέο 
εξγαζίεο, όπωο θνπή, ηξόρηζκα, ιείαλζε, γπάιηζκα θαη ράξαμε. Η ιεηηνπξγία 
κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο ζαο δίλεη πιήξε έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ιεπηώλ 
εξγαζηώλ. Απηό ην πεξηζηξνθηθό εξγαιείν έρεη κηα ξπζκηδόκελε ιαβή ππνζηήξημεο 
κε ελζωκαηωκέλν θωο. Σν SKIL 1415 δηαηίζεηαη κε θωιηέο 2,4 mm θαη 3,2 mm θαη 
είλαη ζπκβαηό κε κηα επξεία γθάκα εμαξηεκάηωλ, έηζη ώζηε λα βξίζθεηε πάληνηε ην 
ζωζηό εμάξηεκα γηα ηελ εξγαζία ζαο. Απηό ην πεξηζηξνθηθό εξγαιείν παξαδίδεηαη 
ζε κηα αλζεθηηθή θαζεηίλα καδί κε 25 εμαξηήκαηα. 
 
πκβαηό κε ηα ζπλεζηζκέλα δηαζέζηκα εμαξηήκαηα 
Σν SKIL 1415 είλαη ζπκβαηό κε ηα πεξηζζόηεξα δηαδεδνκέλα δηαζέζηκα 
εμαξηήκαηα ζηελ αγνξά, ράξε ζηηο θωιηέο ηωλ 2,4 mm θαη 3,2 mm. Εθεί όπνπ ηα 
ζπλεζηζκέλα εξγαιεία είλαη ζπρλά πνιύ νγθώδε γηα ιεπηέο εξγαζίεο όπωο 
ράξαμε, δηακόξθωζε ή επηζθεπή κηθξώλ επεμεξγαδόκελωλ θνκκαηηώλ, κπνξείηε 
λα βαζηζηείηε ζε απηό ην πεξηζηξνθηθό εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε απηώλ ηωλ 
εξγαζηώλ κε αθξίβεηα θαη ειεγρόκελα. 
 
Λεηηνπξγία κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο γηα ηδαληθό έιεγρν 
Η ιεηηνπξγία κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο απηνύ ηνπ πεξηζηξνθηθνύ εξγαιείνπ, ζαο 
επηηξέπεη λα πξνζαξκόζεηε ηελ ηαρύηεηα ζηελ εθάζηνηε εξγαζία, έηζη ώζηε λα 
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην εξγαιείν ζε κηα επξεία γθάκα ζρεκάηωλ, 
κεγεζώλ θαη πιηθώλ. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε εύθνια ηελ πξνηηκώκελε ηαρύηεηα, 
πεξηζηξέθνληαο ηνλ ηξνρίζθν πξνεπηινγήο, πνπ βξίζθεηαη ζπλαξκνινγεκέλνο 
ζην πάλω κέξνο. 
 
Γξήγνξε αιιαγή εμαξηεκάηωλ 
Σν ζύζηεκα θιεηδώκαηνο ηνπ άμνλα, ζαο επηηξέπεη λα αιιάμεηε ή λα 
αληηθαηαζηήζεηε εμαξηήκαηα εύθνια θαη άλεηα. Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε 
είλαη λα θιεηδώζεηε ηνλ άμνλα παηώληαο ην θνπκπί θιεηδώκαηνο θαη λα αιιάμεηε 
εμαξηήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπκπαξαδηδόκελν θιεηδί εμαξηεκάηωλ. 



 
Εύρξεζηεο εθαξκνγέο γηα πξόζζεηε άλεζε εξγαζίαο 
Ο εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ πεξηζηξνθηθνύ εξγαιείνπ, πξνζθέξεη ηδαληθή 
αθξίβεηα θαη άλεζε εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Σν ελζωκαηωκέλν 
θωο ζηε ξπζκηδόκελε πιεπξηθή ιαβή, απμάλεη ηελ νξαηόηεηα ζην επεμεξγαδόκελν 
θνκκάηη, αθόκε θαη όηαλ εξγάδεζηε ζε ζθνηεηλνύο, ζηελνύο ρώξνπο. Σν SKIL 1415 
έρεη έλα ζθξαγηζκέλν θνπκπί On/Off, πνπ πξνζηαηεύεη ην εξγαιείν από ηε ζθόλε 
θαη ηα κηθξνζξαύζκαηα. Απηό ην πεξηζηξνθηθό εξγαιείν παξαδίδεηαη ζε κηα 
αλζεθηηθή θαζεηίλα κε 25 εμαξηήκαηα γηα θνπή, ηξόρηζκα, ιείαλζε, γπάιηζκα θαη 
ηξύπεκα. Η βάζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ν εύθακπηνο άμνλαο απνηεινύλ δύν 
επθνιόρξεζηα εμαξηήκαηα, πνπ εμαζθαιίδνπλ πεξηζζόηεξε ειεπζεξία εξγαζίαο 
θαη πξόζζεηε άλεζε. 

Σερληθά ζηνηρεία 

 Ολνκαζηηθή Ιζρύο: 125 W 
 Σαρύηεηα ρωξίο θνξηίν: 15.000 - 35.000 ζηξνθέο/ιεπηό 
 Βάξνο: 0.5 kg 
 Σάζε/ζπρλόηεηα (θνξηηζηήο): 230-240 V / 50-60 Hz 

Χαξαθηεξηζηηθά 

 Σν ηδαληθό εξγαιείν γηα 101 εξγαζίεο κέζα θαη γύξω από ην ζπίηη 
 Ρπζκηδόκελε ηαρύηεηα γηα βέιηηζηε αθξίβεηα θαη έιεγρν 
 Κιεηδί άμνλα γηα γξήγνξε θαη εύθνιε αιιαγή εμαξηεκάηωλ 
 Μηθξό εξγαιείν κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα κέγηζηε άλεζε 
 Μνλαδηθή ξπζκηδόκελε ιαβή ππνζηήξημεο γηα κέγηζην έιεγρν 
 Φωηεηλή ιπρλία γηα λα ειέγρεηε ηε δνπιεηά ζαο 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

 Σζνθόθιεηδν 
 Μεηαιιηθέο θωιηέο 2,4 θαη 3,2 mm 
 Πιαζηηθή ζήθε κεηαθνξάο 
 Ρπζκηδόκελε ιαβή ππνζηήξημεο κε θωηεηλή ιπρλία (ζπκπεξηιακβάλνληαη 

κπαηαξίεο 2 AA) 
 πλνιηθά 25 εμαξηήκαηα 
 πκπεξηιακβαλνκέλνπ εύθακπηνπ άμνλα 
 πκπεξηιακβαλνκέλεο βάζεο εξγαιείωλ 
 Επηπιένλ κεηαιιηθή θωιηά 3,2 mm 

 Αξηζκόο κνληέινπ: F0151415AC 
 EAN-code: 8710364028559 

 


