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304 mm MAÙY BAØO BAØN 1.650W
2012NB

Thoâng soá kyõ thuaät: 
Coâng suaát: 1.650 W 
Beå roäng ñöôøng caét: 304 mm. 
Daây daãn ñieän: 2,5 m. Toác ñoä         khoâng taûi: 8.500 voøng/phuùt. Troïng löôïng 
tònh: 27 kg. Ñoä caét saâu toái ña: 3 mm ñoái vôùi vaät lieäu ñöa vaøo caét coù beà roäng döôùi 150 
mm ñeán 240 mm khaû naêng baøo/huùt: 8,5 mm.Maõ ñaët haøng: MKT-201-057    

82mm MAÙY BAØO 750W
1100N

Tính naêng: 
Caùch ñieän keùp, hoäp goã.

Thoâng soá kyõ thuaät:
Beà roäng ñöôøng baøo: 
82 mm. Ñoä saâu 
ñöôøng baøo: 3 mm 
Toác ñoä khoâng taûi: Toác ñoä khoâng taûi: 
16.000 voøng/phuùt. Coâng 
suaát: 750 W. Toång chieàu daøi: 
390 mm.  Troïng löôïng tònh: 4,9 kg. Daây daãn ñieän: 5,0 m. Maõ ñaët haøng: 
MKT-110-123

82mm MAÙY BAØO 550W
N1923NB

Tính naêng: Khaùi quaùt veà thieát bò. Ñieàu chænh ñoä daøy baøo cöïc ñaïi 1 mm, 
Coù coâng taéc khoùa an toaøn khi taét maùy. Ñöôïc 
thieát keá hai cheá ñoä baûo veä an toaøn khi 
vaän haønh.

Thoâng soá kyõ thuaät:Thoâng soá kyõ thuaät:
Maõ ñaët haøng: MKT-923-157. Beà 
roäng maët baøo: 82 mm. Ñoä saâu
löôõi baøo: 1 mm. Ñoä saâu cöïc ñaïi:
23 mm. Toác ñoä caét: 1.500 cpm. Khoâng 
hoaït ñoäng ôû toác ñoä: 1.500 voøng/
phuùt. Coâng suaát motor: 550 W
Troïng löôïng: 2,9 kgTroïng löôïng: 2,9 kg

82mm MAÙY BAØO 650W
CT2733

Tốc độ không tải: 14.500 
vòng/phút.Bào rộng: 
82 mm. Bào sâu: 2 mm
Trọng lượng: 3,7 kg.
Xuất xứ: CrownXuất xứ: Crown
Mã đặt hàng: 
CRT-273-027

82mm (3-1/4’’) MÁY BÀO
1923H

Thông số kỹ thuật
Bề rộng đường bào: 
82mm (3-1/4‘’)
Độ sâu đường 
bào: 3,5mm bào: 3,5mm 
Tốc độ không 
tải :16,000 
vòng/ phút
Công suất: 850 W. Tổng chiều dài: 294mm.Trọng lượng tịnh        : 3,5Kg (7,7 lbs)
Dây dẫn điện: 2,0m(6,6 bước). Cách điện kép, hệ thống hút
bụi.Mã đặt hàng: MKT-192-025

82mm MÁY BÀO
1923H

Thông số kỹ thuật
Đá mài : 230 mm (9’’)
Đá cắt: 230 mm 
Công suất: 2.000
Watt. Tốc độ 
không tải: 6.600 
vòng/phút.vòng/phút. Tổng chiều    dài: 469 mm (8 – 1/2’’)
Bước ren: M14 x 2. Trọng lượng tịnh: 4,3 kg (9,5 lbs)
Dây dẫn điện: 2,0 m (6,6 bước). Cách điện kép. Mã đặt 
hàng: MKT-901-115

5” MÁY MÀI 750W model: W7-125

Tính năng: .Tính năng đặt biệt của MOTOR MARATHON làm tăng thời 
gian sử dụng.Thiết kế mới với TAY CẦM GIẢM RUNG giúp người sử dung 
không sử dụng nhiều lực khi sử dụng. LY HỢP AN TOÀN làm tăng khả 
năng bảo vệ cho người sử dụng và làm tăng tuổI tho cho máy.Chụp che đá 
xoay nhanh.

Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Công suất: 750 Watt. Cỡ đá mài: 125 mm. Trục lắp đá: M10. Tốc độ không 
tải: 10.000 vòng/phút. Tốc độ có tải: 6.500 vòng/phút. Ngẫu lực: 2,2 Nm.
Trọng lượng: 1,8 kg. Mã đặt hàng: MEB-125-032
 

 

Tính năng ưu việt của máy mài Metabo
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