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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY VẶN ỐC - MÁY ĐÁNH BÓNG
D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy vặn ốc -  M
áy đánh bóng

Thông số kỹ thuật:
Áp suất không khí: 90 psi. Mức tiêu thụ 

không khí: 12 CFM. Lực xoắn tối đa:
2.500 ft/lbs (3.390 N.M). Tốc độ không
tải: 3.000 vòng/phút. Đầu nối ống khí dẫn:
1/2” (N)PT. Kích thước ống dẫn khí: 1/2”.
TTrọng lượng: 13,9 kg (30,8 lbs).

Mã đặt hàng: MIS-681-470

1" Máy mở Bulong 
model PH681N8 

Máy vặn vít
model ARC-6H

Thông số kỹ thuật:
Tốc độ quay: 8.500 vòng/phút. Lực xoắn: 22,2 ± 10% N.M. Chiều dài: 
200,5 mm. Trọng lượng: 1,0 kg. Lượng khí tiêu thụ: 0.25 M3/min. Áp suất 
khí: 6 kg/cm2 . Mã đặt hàng: MIS-006-462. Bảo hành 3 tháng

Máy vặn vít
model ARC-8H 

Thông số kỹ thuật:
Tốc độ quay: 8.500 vòng/phút. Lực xoắn: 27,5 ± 10% N.M. Chiều dài: 
202 mm. Trọng lượng: 1,0 kg. Lượng khí tiêu thụ: 0.25 M3/min. Áp suất 
khí: 6 kg/cm2 . Mã đặt hàng: MIS-008-463. Bảo hành 3 tháng

Loại máy: Xoay vòng
Độ ồn: 85 dBA

Áp lực khí: 90 psi
Độ rung: < 2.5 m/sec2
Kích thước đĩa mài : 2"
Trọng lượng: 0,66 kg
Chiều cao: 76 mmChiều cao: 76 mm
Chiều dài: 152 mm

Mức tiêu thụ khí: 0.30 m3/min
Tốc độ tối đa: 15.000 vòng/phút
Kích thước đầu nối khí: 1/4"

Kích cỡ ống dẫn khí: 5.0 mm (I.D.)
Mã đặt hàng: GSD-823-027

2" Máy đánh bóng góc loại nhỏ 
model GP-823A

Mã đặt hàng
MIS-665-469

5” Máy chà nhám
model PH665C

Trọng lượng: 0.73 kg. Tốc độ
không tải:
10.000
vòng/phút
Mức tiêuMức tiêu
thụ không 
khí: 3 CFM.
Đầu khí vào: 1/4”.
Máy chà nhám của Puncham - Đài Loan
dùng để đánh bóng các bề mặt với nhiều
chất liệu khác nhau. Máy có kích
thước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thaothước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thao
tác, tạo bề mặt hết sức nhẵn
sau khi dùng máy chà nhám
PH665C. Dùng nhiều trong
ngành thủ công mỹ nghệ.

5” Máy chà nhám
model PH665

Thông số kỹ thuật:
Trọng lượng: 0,66 kg. Tốc độ
không tải: 10.000 vòng/phút
Mức tiêu thụ không khí: 3 CFM.
Đầu khí vào: 1/4”.Đầu khí vào: 1/4”.

Mô tả: 
Máy chà nhám của 
Puncham - Đài Loan
dùng để đánh bóng 
các bề mặt với nhiều
chất liệu khác nhau. Máy có 
kích thước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thao tác, tạo bề mặt hết sức nhẵn sau kích thước nhỏ gọn, nhẹ dễ dàng thao tác, tạo bề mặt hết sức nhẵn sau 
khi dùng máy chà nhám PH665C. Dùng nhiều trong ngành thủ công mỹ 
nghệ, sửa chữa, đánh bóng ô tô, xe máy trước khi sơn.
Mã đặt hàng: MIS-665-468

7" Máy đánh bóng
model GP-829

Thông số kỹ thuật:
Kích thước đĩa: 7". Trục máy: 5/8"-11
Tốc độ không tải: 2.000 vòng/phút
Trọng lượng: 2,60 kg. Chiều dài: 190 mm.
Mức tiêu thụ khí: 0,45 mMức tiêu thụ khí: 0,45 m3/min. Đầu khí 
vào: 1/4". Kích cỡ ống dẫn khí: 6,5 mm. 
Độ ồn: 81 dBA. Áp suất khí: 90 psi. Độ 
rung: < 2.5 m/S2. Mã đặt hàng: 
GSD-829-024

Mô tả:
Dùng để đánh bóng bề 
mặt trước khi sơn trong mặt trước khi sơn trong 
ngành ô tô, xe máy...


