
 

 

 

 

 

 

SKIL 1491 DB Πνιπεξγαιείν 

Ιζρπξό πνιπεξγαιείν κε θωο LED θαη νδεγό βάζνπο 
Τν SKIL 1491 είλαη έλα ηζρπξό πνιπεξγαιείν 300 W κε κεηαβιεηή 
ηαρύηεηα γηα άξηζηα απνηειέζκαηα ζε δηάθνξα πιηθά. Η θαιή νξαηόηεηα 
εμαζθαιίδεηαη ράξε ζην θωο LED. Ο ζπκπεξηιακβαλόκελνο νδεγόο 
βάζνπο, ξπζκηδόκελνο κέρξη θαη 60 mm, απνηξέπεη ηε γξήγνξε θζνξά 
ηωλ εμαξηεκάηωλ θαη ηελ αζέιεηε πξόθιεζε δεκηώλ ζηα εμαξηήκαηα ή 
πιηθά θάηω από ην επεμεξγαδόκελν θνκκάηη. Με ηελ αληαιιαγή ηωλ 
παξαδηδόκελωλ εμαξηεκάηωλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 
πνιπεξγαιείν γηα επξύ θάζκα εξαζηηερληθώλ εξγαζηώλ, όπωο ιείαλζε, 
πξηόληζκα θαη θνπή. Τν πνιπεξγαιείν είλαη ζπκβαηό κε επξέωο 
δηαζέζηκα γεληθά εμαξηήκαηα 'Starlock' θαη εμαξηήκαηα 'OIS', ώζηε λα 
βξίζθεηε πάληνηε ην ζωζηό εμάξηεκα. Γηα θαζαξή εξγαζία, όηαλ 
ιεηαίλεηε, κπνξείηε λα ζπλδέζεηε απηό ην εξγαιείν ζηνλ 
ζπκπαξαδηδόκελν πξνζαξκνγέα απνξξνθεηήξα, πνπ ηαηξηάδεη ζηνπο 
πεξηζζόηεξνπο απνξξνθεηήξεο ζηάληαξ κεγέζνπο. Ο εξγνλνκηθόο 
ζρεδηαζκόο κε αληηνιηζζεηηθή ιαβή εμαζθαιίδεη πξόζζεηε άλεζε 
εξγαζίαο. Τν SKIL 1491 DB παξαδίδεηαη κε 9 θύιια ιείαλζεο, βάζε 
ιείαλζεο, νδεγό βάζνπο, πξηνλόιακα ηνκέα, πξηνλόιακα βπζηδόκελεο 
θνπήο θαη πξνζαξκνγέα απνξξνθεηήξα. 

Τερληθά ζηνηρεία 

 Ολνκαζηηθή Ιζρύο: 300 W 
 Ταρύηεηα ρωξίο θνξηίν: 11000-20000 θηλήζεηο/ιεπ. 
 Γωλία ηαιάληωζεο αξηζηεξά/δεμηά: 1.4 º 
 Βάξνο: 1.2 kg 
 Τάζε/ζπρλόηεηα (θνξηηζηήο): 220-240 V / 50-60 Hz 

Χαξαθηεξηζηηθά 



 Powerful 300 W multi tool for sanding, sawing, cutting and more 
 Φωο LED γηα θαιύηεξε νξαηόηεηα ηνπ επεμεξγαδόκελνπ 

θνκκαηηνύ θαη πην άλεηε εξγαζία ζε ρώξνπο κε ρακειό θωηηζκό 
 Ιδαληθό γηα έλα επξύ θάζκα εξαζηηερληθώλ εξγαζηώλ, ηδηαίηεξα 

εύρξεζην όηαλ απαηηείηαη ιεπηνδνπιεηά 
 Τν ζύζηεκα εμαξηεκάηωλ γεληθήο ρξήζεο επηηξέπεη ηε ρξήζε 

ελόο επξύ θάζκαηνο γεληθώλ εμαξηεκάηωλ 'Starlock' θαη 
εμαξηεκάηωλ 'OIS' 

 Σπλερώο ξπζκηδόκελε κεηαβιεηή ηαρύηεηα γηα πιήξεο έιεγρνο 
 Σπκπεξηιακβάλεηαη πξνζαξκνγέαο απνξξνθεηήξα γηα ιείαλζε 

ρωξίο ζθόλε 
 Εξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο θαη αληηνιηζζεηηθή ιαβή γηα ηδαληθή 

άλεζε θαη άξηζην έιεγρν 
 Οδεγόο βάζνπο κε κεηαβιεηό βάζνο (0-60 mm) γηα αθξηβέο 

πξηόληζκα θαη θνπή, απνηξέπεη ηε δεκηά ζην πιηθό πνπ βξίζθεηαη 
από θάηω θαη ηε γξήγνξε θζνξά ηωλ εμαξηεκάηωλ 

Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο 

 Πνιπεξγαιείν SKIL 1491 
 Φύιια ιείαλζεο (3x gr60, 3x gr120, 3x gr180) 
 Βάζε ιείαλζεο 
 Πξηνλόιακα ηνκέα HSS (87 mm) 
 Πξηνλόιακα βπζηδόκελεο θνπήο μύινπ (32 mm) 
 Οδεγόο βάζνπο 
 Πξνζαξκνγέαο απνξξνθεηήξα 
 Εμάγωλν θιεηδί 
 Εγρεηξίδην νδεγηώλ 

 Αξηζκόο κνληέινπ: MF1E1491DB 
 EAN-code: 8719643000583 

 


