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najwyższa 
skuteCzność 
wiercenia w betonie

Mn-90-221
Mn-90-222
Mn-90-223

nowa serIa MłotowIertarek

Mocny (900 i 800 W) 
sIlnIkElektropneumatyczny 

MeChanIzM udaru

Pyłoszczelne łożyska i utwardzane 
MeChanIzMy przekładnI

Obsługa serwisowa red plug tIMe,  
w okresie gwarancyjnym „door to door”

Wysoka energIa (3,2 i 2,8 J) 
oraz CzęstotlIwość  
udaru (5600 i 5300 ud./min)

Uchwyt  
sds plus

Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom 
i pyłoszczelnym łożyskom, młotowiertarki ModeCo eXpert 
sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia 
dla wszystkich majsterkowiczów.

eFektywność udaru 
i wytrzyMała konstrukCja

obrabIane MaterIały

BETON BETON 
ZBROJONY CEGŁA KAMIEŃ STAL DREWNO

CertyFIkaty EMC RoHS

  POWiązanE produkty 
  ModeCo eXpert

  szybkI I proFesjonalny serwIs  
  rED PlUg tiME

wIertła sds plus do betonu
Mn-61-116 do 197 / Mn-61-902 do 934

wIertła koronowe sds plus do betonu
Mn-61-366 i 381

pozostałe akCesorIa
po zastosowaniu uchwytu walcowego lub adaptera

dłuta sds plus
Mn-61-091 do 094

Elektronarzędzia ModeCo eXpert objęte 
są programem red plug tIMe. Gwarantuje 
on błyskawiczną naprawę, bezpłatną wysyłkę 
i zwrot narzędzia do serwisu podczas okresu 
gwarancji, jak i po nim. 

wystarCzy zaMówIć kurIera.

Szczegółowe instrukcje w przewodniku 
serwisowym dołączanym do każdego 
elektronarzędzia.

DYSTRYBUCJA W POLSCE 
Koelner Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław

info@koelner.pl
www.koelnerpolska.pl
www.rawlplug.com tel: 801 000 103
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 � duża energIa udaru (3,2 J) wraz z  wysoką CzęstotlIwośCIą udaru  
(5300 ud./min) zapewnią niezwykłą efektywność podczas wiercenia udarowego w betonie, kamieniu 
i innych materiałach budowlanych.

MłotowIertarka 900 w 

DAnE TEChniCznE

napięcie 230 V

Częstotliwość 50 hz

Energia pojedynczego udaru 3,2 J

Moc 900 W

Częstotliwość udaru 5300 ud./min

Prędkość obrotowa 0-1100 obr./min

Maks. średnica wiercenia:

beton
stal
drewno

30 mm
13 mm
30 mm

Uchwyt SDS plus

 w zestawIe

 � Młotowiertarka  
Mn-90-223

 � 3 wiertła SDS plus
 � 2 dłuta SDS plus
 � Smar do uchwytu  

SDS-Plus
 � instrukcja obsługi
 � Walizka transportowa

Mn-90-223

DAnE TEChniCznE

napięcie 230 V

Częstotliwość 50 hz

Energia pojedynczego udaru 2,8 J

Moc 800 W

Częstotliwość udaru 5600 ud./min

Prędkość obrotowa 0-1350 obr./min

Maks. średnica wiercenia:

beton
stal
drewno

26 mm
13 mm
30 mm

Uchwyt SDS plus / 13 mm

 � szybkowyMIenny uChwyt wIertarskI sds-plus umożliwi zastosowanie akcesoriów 
z chwytem walcowym do wiercenia bez udaru.

 � duża energIa udaru (2,8 J) wraz z wysoką CzęstotlIwośCIą udaru  
(5600 ud./min) zapewnią niezwykłą efektywność podczas wiercenia udarowego w betonie, 
kamieniu i innych materiałach budowlanych.

MłotowIertarka 800 w  
z szybkowyMIennyM uChwyteM

 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

Mn-90-222

MłotowIertarka 800 w 

DAnE TEChniCznE

napięcie 230 V

Częstotliwość 50 hz

Energia pojedynczego udaru 2,8 J

Moc 800 W

Częstotliwość udaru 5600 ud./min

Prędkość obrotowa 0-1350 obr./min

Maks. średnica wiercenia:

beton
stal
drewno

26 mm
13 mm
30 mm

Uchwyt SDS plus

 � duża energIa udaru (2,8 J) wraz z  wysoką CzęstotlIwośCIą udaru  
(5600 ud./min) zapewnią niezwykłą efektywność podczas wiercenia udarowego w betonie, 
kamieniu i innych materiałach budowlanych.

 w zestawIe

 � Młotowiertarka Mn-90-221
 � instrukcja obsługi
 � Walizka transportowa

Mn-90-221

� wydajny I MoCny sIlnIk zapewni wysoki moment obrotowy podczas 
wszelkich prac związanych z wierceniem udarowym i wierceniem bez udaru.

� Możliwość IndeksaCjI pozyCjI dłuta umożliwi wygodne ustawienie 
końcówki roboczej dłuta względem obrabianego podłoża – szczególnie ważne przy 
pracy dłutem płaskim lub kształtowym.

� pyłoszCzelne łożyska I utwardzane 
MeChanIzMy przekładnI zagwarantują długą, wydajną 
i bezawaryjną pracę elektronarzędzia.

� Wybór trybów pracy (wiercenie/wiercenie udarowe/podkuwanie/
ustawianie pozycji dłuta) jednyM selektoreM wyboru 
znakomicie ułatwi obsługę elektronarzędzia, która staje się łatwiejsza 
i bardziej intuicyjna.

nowa
seria

młotowiertarek


