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10mm MAÙY KHOAN GOÙC
model: DA3010F

Tính năng:
Máy khoan góc dùng phù hợp cho các vị trí có 
không gian hẹp, có thể thay đổi tốc độ, có thể đảo chiều. Cách 
điện kép

Thông số kỹ thuật:
Khoan thép: 10 mm;  Khoan gỗ: 25 mm. 
Tốc độ không tải: 2.400 vòng/phút. Tốc độ không tải: 2.400 vòng/phút. 
Công suất: 450 W;  Trọng lượng: 1.4 kg. 
Xuất xứ: Nhật Bản;  Mã đặt hàng: MKT-301-200

35mm MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1050W 
model: HR3530 

Thông số kỹ thuật:
Đường kính mũi khoan tối đa: 35 mm 
Đường kính khoét tối đa: 105 mm 
Tốc độ không tải: 760 vòng/phút 
Tốc độ đập: 3.100 lần/phút;  Tổng chiều 
dài: 373 mm;  Trọng lượng tịnh: 5,3 kg 
Dây dẫn điện: 5,0m. Công suất: 1.050 WDây dẫn điện: 5,0m. Công suất: 1.050 W
Mã đặt hàng: MKT-353-205

2000W SÚNG THỔI HƠI NÓNG
model: HE2000

Tính năng:  
3 cấp độ gió/ nhiệt đồng thời    
Motor tự tải nhiệt

Thông số kỹ thuật:
Công suất:  2.000 W
Lưu lượng gió:  250/350/500 lít/phút
Cấp nhiệt độ:  50-600 Cấp nhiệt độ:  50-600 0C
Điều khiển nhiệt: Điện tử
Trọng lượng: 0,75 kg
Mã đặt hàng: MEB-200-018
 

550W MÁY THỔI BỤI
model: GBL 550

Tính năng:  
Hai lớp cách điện, hệ thống 
hút bụi.

Thông số
kỹ thuật:
Công suất: 550 W. Áp lực: 
800 mm800 mm Aq;  Lưu lượng khí: 
2,7 m³/phút;  Trọng lượng: 1,7 kg.
Mã đặt hàng: BOS-550-041

 

600W MÁY THỔI BỤI
model: UB1101

Thông số kỹ thuật: 
Công suất: 600W;  Tốc độ thổi: 0-2,8 m3/phút 
Cột nước: 0-5,5 kpa (0-560mm H2O)
Tốc độ không tải: 0-16,00 vòng/phút
Tổng chiều dài: 480 mm (18-7/8’’)      
Trọng lượng tịnh: 1,7 kg 
Dây dẫn điện: 2,5 mDây dẫn điện: 2,5 m
Cách điện kép.
Mã đặt hàng:
MKT-110-009

 

12mm MAÙY KHOAN GOÙC 450W
model: DA4000LR

Tính năng:
Máy khoan góc dùng phù 
hợp cho các vị trí có không 
gian hẹp, có thể thay đổi 
tốc độ, có thể đảo chiều.
Cách điện kép, động cơ
mạnh mẽ chạy êm, có mạnh mẽ chạy êm, có 
thể vặn thẳng dùng như
máy khoan thẳng

Thông số kỹ thuật:
Khoan thép: 12 mm;  Khoan gỗ: 110 mm;  Tốc độ không tải: 900 
vòng/phút;  Công suất: 450 W;  Trọng lượng: 7,5 kg;  Xuất xứ: Nhật Bản
Mã đặt hàng: MKT-301-200

Tính năng:
Máy khoan Dewalt với
động cơ mạnh, chạy êm, hoạt động
bền bỉ. Nhãn hiệu được các nhà thầu tin 
dùng trên toàn thế giới. Khoan được cả sắt
thép, kim loại cũng như gỗ ...

Thông số kỹ thuật:Thông số kỹ thuật:
Tốc độ không tải: 550 vòng/phút;  Công suất: 710 W. 
Mũi khoan: 13mm;  Trọng lượng: 3,4 kg;  Lực xoắn:
50 Nm;  Có hộp nhựa bảo quản, kiểu dáng Châu âu
Mã đặt hàng: DEW-215-022

13mm MAÙY KHOAN 710W
model: D21520




