
MÁY ĐÁNH BÓNG SÀN NSS MUSTANG 1500 

MÁY ĐÁNH BÓNG SÀN TỐC ĐỘ CAO AT 1500

 
 
 Sử dụng máy đánh bóng sàn tốc độ cao Mustang 1500 sẽ làm cho sàn đá bóng đẹp
 đến không ngờ.Với vòng quay của mâm đánh bóng là 1500 vòng/phút, Mustang 1500 thật sự
 là một công cụ đắc lực,không thể thiếu cho việc đánh bóng sàn đá, sàn của bạn sẽ bóng
 như là "có nước trên bề mặt". Một giờ có thể đánh bóng được 1,488m2 

  
 Hệ thống ngắt điện cơ học - an toàn: 
 Máy Mustang 1.500 có hệ thống ngắt điện cơ học - an toàn. Cho phép người sử dụng
 yên tâm khi vận hành máy bằng tay trái. 
 Mâm giữ pad được cố định với thân máy: 
 Hệ thống mâm giữ Pad được cố định với thân máy giúp giữ pad luôn ở vị trí trung tâm, 
 đảm bảo cho máy không bị rung lắc trong quá trình vận hành 
 Chế độ bảo vệ máy khi quá tải: 
 Tự động ngắt nguồn khi motor quá tải, giúp kéo dài tuổi thọ của motor 

Công dụng 

Đặc tính sản phẩm:

 
 Máy đánh bóng sàn tốc độ cao : AT 1500
 Chức năng: chuyên dùng để đánh bóng sàn
 Công suất: 1.75 HP
 Điện thế sử dụng: 220 V ~ 50 Hz
 Tốc độ pad: 1.500 vòng/phút
 Trọng lượng máy: 50 kg
 Đường kính pad: 20 cm
 Phụ kiện đình kèm : mâm giử pad, bàn chải chà sàn, bàn chải giặt thảm
 Xuất xứ: Amtek
 Lắp ráp tại Singapore

NSS-150-008 

AMT-150-010

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

 
    Đặc Điểm
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Thông số kỹ thuật 

 
Xuất xứ: USA

Công xuất

Tốc độ quay bàn chà

Mâm giữ Pad

Độ ồn

1500 RPM
20in.(51cm0

1.5HP
76dbA

1,488m2/1 giờ

68.6cmx53.3cm

44Kg
1 năm

Trọng lượng máy

Hiệu suất đánh bóng

Bảo hành

kích thước

Dây điện 50ft.(15.2m)-maù vàng
- 14-3ST


