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 TECHNICKÉ ÚDAJE OBSAH SOUPRAVY 
ks Název                                                sklad. čís.     č. výkresu 

1 sestava pohonné jednotky 
 (s motorem A24NL277A) 27766 
1 oběžné kolo ventilátoru                                 393-870 27767 
1 brousicí kot. speciální PR 100 x 8 hr.60 345-119 
1 kryt brousicího kotouče                                  393-864 27754 
1 opěrná destička plochá 27757 
2 lešticí kotouč                                                  309-570 27758 
5 smirkový kotouč                                             345-121 27759 
1 přítlačná podložka kovová 27760 
1 přítlačná podložka plastová                          393-866 27761 
1 matice 27756 
1 šroub M 5x1 O ČSN 02 1151.25 269-043 
1 opěrka ventilátoru 27768 
1 upínka                                                            345-118 27779 
1 orovnávací kámen 345-122 
1 opěrná destička víceúčelová 23056 
1 rozpěrný kroužek                                           393-697 23057 
1       řezací kotouč PR 100 x 1,5 speciální.            345-124 

Tento typ řezacího kotouče se smí používat pouze v této 
soupravě, která má malý výkon a omezenou pracovní 
obvodovou rychlost. 

Jmenovité napětí 
Jmenovitý kmitočet 
Jmenovitý příkon 
Jmenovitý proud 
Otáčky naprázdno 
Teplota okolí 
Třída izolace motorku 

230V 
50 Hz 
max. 55 W 
0,6 A 
max. 2 900 1/min. 
+ 5 °C až + 35 °C 
E 

Hmotnost 1,4 kg 

Provoz ventilátoru 
Provoz brusky 

trvalý bez omezení 
asi 30 minut (dle zatěžování) 

vlevo při pohledu na kotouč Smysl točení 

Doporučená poloha vodorovná nebo s dodávanou 
opěrkou. 
Pohonná jednotka je chráněna proti poškození vlivem 
nadměrného zatížení vratným tepelným jističem. 

Spotřebič z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým 
proudem odpovídá třídě II. (dvojitá izolace) 

 POUŽITÍ 
Souprava je určena nejen pro kutily a modeláře, ale dobře se uplatní i v každé domácnosti. 
Příklady použití: 
Ventilátor - Pomocí opěrky lze nastavit sklon ventilátoru. 

Bruska - Vhodné pro broušení vrtáků, nožů, dlát a drobných kovových předmětů. Pohonnou jednotku lze       
              pomocí upínky připevnit k pracovní desce z boku nebo z čela. 
               

Smirkování K broušení především dřevěných dílů. Smirkový kotouč se podkládá lešticím kotoučem. Tato 
varianta lze sestavit samostatně nebo současně s brusným či řezacím kotoučem. 

Leštění - Lešticím kotoučem lze dosáhnout vysokého lesku drobných kovových dílů. Sestavení je obdobné
 jako při smirkování. 

Broušení, řezání - Řezacím kotoučem (černým) lze kvalitně nabrousit pilky s kalenými zuby, nůžky, zabrušovat 
hrany skla a pod. Také je možné tímto kotoučem upravovat nebo řezat drobné kalené 
ocelové díly. 

Pilka - Přídavný modul k soupravě HOBBY MM 3130. Pilka umožňuje rychlejší a přesnější řezání zejména 
tvarových řezů a je určena především k řezání překližky do tloušťky 5 mm, balsy 8 mm, desek na 
tištěné spoje, případně plastických hmot, hliníkového plechu s tloušťkou úměrně menší. 

Souprava je variabilní a uživatel si může její možnosti použití dále rozšířit dle potřeby. 

Objednávky přijímá a prodej za hotové a na dobírku provádí: 

A T A S elektromotory Náchod a.s. 
odd. PRODEJ a LOGISTIKA 
Bratří Čapků  722 
547 30  NÁCHOD 
tel.: +420 491 446 474, 491 446 225 
fax: +420 491 426 248 
www.atas.cz, e-mail: prodej @atas.cz 


