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MEB-018-047
Maõ ñaët haøng

Mô tả sản phẩm:
Dùng để cắt gỗ, plastics, 
ống kim loại.. Thiết kế tay 
cầm mạnh mẽ ,tiện dụng
làm tăng khả năng cắt của 
lưỡi cưa. Các nút trên thân 
máy lớn rất dễ thao tác. Lưỡi cưa cómáy lớn rất dễ thao tác. Lưỡi cưa có
thể xoay 1800 rất linh hoạt

Thông số kỹ thuật:
Nguồn pin: 18 Volt
Tốc độ không tải: 0 - 2.600 vòng/phút
Loại pin: Li-ion
Tính năng  hành trình 27mm
TTrọng lượng: 4.1kg

MÁY CƯA BẰNG PIN 18 Volt 
Model ASE 18   27mm
 

LINH HOẠT
TIỆN DỤNG

BOS-144-069
Maõ ñaët haøng

Thông số kỹ thuật:
Khả năng khoan sắt: 12 mm
Khoan gỗ: 26 mm. 
Quy cách: 8mm. 
Tốc độ không tải: 0 - 400 / 
1.400 vòng/phút
Pin sạc: 14.4V / 1.5AhPin sạc: 14.4V / 1.5Ah
Trọng lượng tịnh: 1.7kg

MÁY KHOAN PIN 14.4 Volt 
Model GSR 14.4-2
 

MKT-407-197
Maõ ñaët haøng

Thông số kỹ thuật:
Máy hút bụi dùng pin
Nguồn điện: 7.2 Volt
Có 2 tốc độ
Có thể dùng khi đang sạc pin
Độ ồn thấp: 67 db
TTrọng lượng: 1,1 kg
Xuất xứ: Nhật Bản

MÁY HÚT BỤI
Model 4073D
 

KIL-200-008
Maõ ñaët haøng

Tua vít điện tự động DC, cò khởi động dạng khớp 
ly hợp. Lực xoắn phạm vi- thấp nhất 0.2 kgf.cm, 
đầu ra lực xoắn ổn định, sự chính xác lực xoắn 3%          
Tua vít điện nhỏ kích thước 29.5mm, Tiện lợi cho 
việc cất giữ. Được thiết kế như những nguyên lý 
lao động và dễ dàng để vận hành. Trọng lượng nhẹ 
270 g,  chống hao mòn kim loại cho thời gian làm 270 g,  chống hao mòn kim loại cho thời gian làm 
việc lâu dài, phù hợp với trục vít nhỏ. Mô tơ chất 
lượng cao với Lỗ thông gió, sự phát xạ nhiệt nhanh, 
nhiệt độ thấp cho phép liên tiếp. Dùng để sửa chữa 
máy vi tính, camera, đĩa, CD- R, DVD, LCD …
những sản phẩm chính xác như công nghệ cao 

TÔ VÍT ĐIỆN TỰ ĐỘNG DC
Model SKD-2200L
 

BOS-036-009
Maõ ñaët haøng

Nhỏ gọn, vừa vặn đó là hình dạng của dòng
máy vặn vít dùng pin IXO của
hãng Bosch. Sản phẩm sử
dụng nguồn điện từ pin
lithium-ion, đây là
công nghệ được
phát triển bởi hãng Bosch phát triển bởi hãng Bosch 
vào năm 2003. Máy vặn vít 
cầm tay IXO hiện đang là sản phẩm 
được bán chạy nhất trên toàn thế giới

Thông số kỹ thuật: 
Cách điện hai lớp, đảo chiều   
Điện thế pin: 3.6 Votl / 1.0Ah
Cỡ vít tối đa: 5 mmCỡ vít tối đa: 5 mm
Tốc độ không tải: 180 vòng/phút   
Trọng lượng: 0.3kg

MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN 3,6 VOLT
Model IXO

KIL-300-009
Maõ ñaët haøng

Tua vít điện DC tự động , cò khởi động dạng khớp ly hợp
Lực xoắn phạm vi thấp nhất 0.2 kgf.cm, đầu ra lực xoắn 
ổn định, sự chính xác lực xoắn 3%. Được thiết kế như 
những nguyên lý lao động và dễ dàng để vận hành.
Được thiết kế như những nguyên lý lao động và dễ 
dàng để vận hành. Trọng lượng nhẹ 270 g, chống 
hao mòn kim loại cho thời gian làm việc lâu dài, phù hao mòn kim loại cho thời gian làm việc lâu dài, phù 
hợp với trục vít nhỏ. Mô tơ chất lượng cao với lỗ 
thông gió, sự phát xạ nhiệt nhanh, nhiệt độ thấp cho 
phép liên tiếp. Dùng cho việc sửa chữa máy tính 
xách tay, camera, đầu đĩa, CD- R, DVD, LCD… 
hoặc những sản phẩm chính xác như công nghệ cao 
Người sử dụng có thể lựa chọn lực xoắn cố định ,
trong khi việc làm việc.trong khi việc làm việc.

TÔ VÍT ĐIỆN TỰ ĐỘNG DC
Model SKD-5300P
 


