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komfort a účinnost práce
díky systému rychlé
výměny příslušenství Yato
Quick Release System

výkonný 300W motor pro nejnáročnější 
použití, systém Soft Start 

pro bezpečnost i kontrolu práce

nastavitelná rychlost 
rotace umožňuje řezání 

bez velkého zahřívání materiálu

přiložené příslušenství umožňuje
řezání, broušení a škrábání
volitelná příslušenství Yato 
nabízí další možnosti použití

účinný odvod tepla
a vysoká životnost

díky hliníkové hlavici

Yato Quick Release System 
umožňuje montáž příslušenství 

pod 12 různými úhly a dosáhnout 
tak i na jinak nedostupná místa
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napájení 230 V~  50 Hz

příkon 300W
-1otáčky regulovatelné 15 000 - 22 000 ot./min

další vlastnosti • systém rychlé výměny 
         Yato Quick Release System
• systém Soft Start
• hliníková hlavice oscilačního mechanizmu

balení uzavíratelný kufřík

příslušenství v sadě • segmentový pilový list 88  mm
• pilový list na ponorné řezy 34 mm
• škrabka 50mm
• brusný nástavec trojúhelník
• 2x brusné plátno trojúhelník



PILOVÉ LISTY NA PONORNÉ ŘEZY
Pilové listy pro ponorné řezy umožňují vyřezávat otvory např. pro elektroinstalaci

v sádrokartonu. Vhodné pro libovolné otvory, pro různé materiály (dřevo, plast, kov).
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SADA NÁSTAVCŮ DŘEVO / KOVSEGMENTOVÉ PILOVÉ KOTOUČE  DŘEVO / KOV

• List na ponorné řezy
HSC, šíře 34mm speci-
álně navržen efektivní 
řezání měkkých mate-
riálů, jako je dřevo 
nebo sádra

• List na ponorné
řezy BIM, šíře 34mm
pro řezání dřeva, 
tvrdého dřeva, 
kovu a sádry

• Segmentový pilový
kotouč HSS o prů-
měru 88 mm pro 
řezání dřeva, 
tvrdého dřeva, 
kovu a sádry

Sada 3 nejoblíbenějších a nejčastěji používaných nástavců pro multifunční oscilační nástrojeSegmentové pilové listy je vhodné použít všude tam, kde není nutné řezat otvory, ale jen
přímé řezy. Zabezpečují jednodušší práci, vyšší řezný výkon, možnost řezání z více úhlů
a dlouhou životnost.
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NÁSTAVCE PRO BROUŠENÍ KERAMIKYŠKRABACÍ A BROUSÍCÍ NÁSTAVCE
Škrabací nástavec je vhodný pro odstraňování starých nátěrů, lepidel či jiných nečistot.
Trojúhelníkový brusný nástavec pro upevnění brusného plátna je ideální pro jemné
i hrubé broušení, pro odstraňování vrstev barvy a nečistot, např. při restaurování nábytku

YT-34689

YT-34688

Nástavce HM (slinutý karbid na řezných plochách), umožňují brousit keramické materiály.
Díky přesnosti multifunkčních oscilačních nástrojů je snadné bezpečně odstranit i jednu dlaždici tak, 
aby okolní zůstali nepoškozené.
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YT-34682

YT-34690

Upozornění k šířce nástrojů
Řezné nástavce a kotouče o větší velikosti mají obvykle větší odolnost.
Proto doporučujeme vždy, pokud je to možné používat nástroje s větší šířkou. 
Týká se zejména listů pro ponorné řezy, listy malé šířky vždy používejte pouze 
na úzké otvory, kde není možné použít širší nástroje.

Materiály na řezných plochách
Uhlíková ocel: na rychlé broušení / řezání měkkých materiálů, jako je 
dřevo, sádrokarton a měkké kovy

Bimetal a rychlořezná ocel: na broušení / řezání kovu nebo dřeva s kovovými částmi

Slinutý karbid: na broušení / řezání keramických materiálů
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Příslušenství pro 
multifunkční oscilační 
nástroje z řady YATO Quick 
Release System umožňuje 
rychlou výměnu nástroje bez 
nutnosti použití nářadí, 
výrazně usnadňuje a urychluje 
práci.

Systém upevnění je kompatibilní 
s většinou obdobných zařízení na 
trhu, která jsou vhodná pro 
systém Bosch OIS. 

Pokud v průběhu práce potřebujete 
měnit příslušenství tak oceníte 
rychlou výměnu komponentů.
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