
1 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având în vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuşi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MT300KA-QS 
Unealtă multifuncțională oscilantă, de 300W 

 

Avantaje 

• Terminați aplicațiile mai repede cu noua unealtă multifuncțională oscilantă. 

• Sistemul SUPERLOK patentat, de prindere a accesoriilor fără scule sau 
unelte ajutătoare este mult mai simplu decât cel al competitorilor și permite 
încheierea aplicațiilor mai rapid. 

• Designul cilindric și robust asigură durabilitate și reparare ușoară. 

• Designul posterior subțire și cauciucat asigură un confort superior în aplicațiile 
prelungite. 

• Turația variabilă 10,000-22,000 conferă control optim în orice aplicație. 

• Placa pentru șlefuit include un sistem integrat de evacuare a prafului, pentru 
un mediu de lucru mai curat. 

• Adaptorul pentru accesorii permite utilizarea ușoară a accesoriilor fabricate de 
alți producători. 

Dotare standard 

• Unealtă oscilantă de 300W 

• Bază pentru șlefuire cu sistem integrat de extragere a prafului: 1 buc 

• Lamă de tăiere și străpungere: 1 buc 

• Lamă segmentată pentru tăieri rapide: 1 buc 

• Lamă rigidă pentru răzuit: 1 buc 

• Lamă flexibilă pentru răzuit: 1 buc 

• Foaie abrazivă cu granulația de 60, 80 și 120: 6 buc 

• Adaptor pentru accesoriile altor producători  

Condiții de acordare a garanției 

• Garanție 2 ani 

  

Specificații 

Putere 300 W 

Tensiune 230 V 

Viteză 10,000 - 22.000 rpm 

Greutate 1.58 Kg 

Tip întrerupător Glisant  
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Buton de blocare întrerupător Da  

Configurație Prindere de carcasă 

Montarea accesoriilor ușoară fără scule Da  

Supraturnat Da  

Lungime cablu 3 m 

Adaptor Bosch Da  

Valiză de depozitare și transport Da  

Durabilitate (Testare ABR) 96 ore 

Intensitate sonoră 90 dB(A) 

Intensitate acustică  101 dB(A) 

Vibrații 10.3 m/s² 
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