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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY ĐÁNH BÓNG - SÚNG PHUN SƠN

D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy đánh bóng - Súng phun sơ
n

Thông số kỹ thuật:
Kích thước máy: 5/8"-11, M14. Kích thước đĩa: 7". Tốc độ không tải: 
2.500 vòng/phút. Trọng lượng: 2,25 kg. Chiều dài: 382 mm. Mức tiêu thụ 
khí: 0,45 m3/min. Đầu khí vào: 1/4". Kích thước ống dẫn khí: 6,5 mm. Độ 
ồn: 95 dBA. Áp suất không khí: 90 psi. Độ rung: < 2.5 m/S2.

Mô tả: 
Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu 
không dùng bánh răng giúp máy vận hành êm và công suất lớn. Các chi 
tiết được nhiệt luyện có độ bền và khả năng chịu mài mòn cao. Dùng để 
đánh bóng bề mặt chi tiết sau khi sơn trong ngành ô tô, xe máy
Mã đặt hàng: GSD-830-023

7" Máy đánh bóng 
model GP-830 

Thông số kỹ thuật:
Kích thước máy: 5/8"-11, M14. Kích thước đĩa: 7". Tốc độ không tải: 
4.500 vòng/phút. Trọng lượng: 2,25 kg. Chiều dài: 370 mm. Mức tiêu thụ 
khí: 0,45 m3/min. Đầu khí vào: 1/4". Kích thước ống dẫn khí: 6,5 mm. Độ 
ồn: 97 dBA. Áp suất không khí: 90 psi. Độ rung: < 2.5 m/S2.

Mô tả: 
Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu Kết cấu máy nhỏ gọn, vỏ máy bằng hợp kim nhôm, bền, nhẹ. Kết cấu 
không dùng bánh răng giúp máy vận hành êm và công suất lớn. Các chi 
tiết được nhiệt luyện có độ bền và khả năng chịu mài mòn cao. Dùng để 
đánh bóng bề mặt chi tiết sau khi sơn trong ngành ô tô, xe máy
Mã đặt hàng: GSD-829-024

7" Máy đánh bóng 
model GP-829 

Model
70-712
70-713
70-714
70-715
70-716
70-71770-717
70-718

Mã đặt hàng
CRO-707-653
CRO-707-654

--
--

CRO-707-655
CRO-707-656CRO-707-656

--

Kích cỡ đầu phun
1.2m/m
1.5m/m
1.8m/m
1.2m/m
1.5m/m
2.0m/m2.0m/m
1.2m/m

Cỡ bình
400 cc
400 cc
400 cc
700 cc
700 cc
1000 cc1000 cc
--

Trọng lượng
0,9 kg
0,9 kg
0,9 kg
1,1 kg
1,2 kg
1,2 kg1,2 kg
0,8 kg

Súng phun sơn 
Crossman với kiểu 
dáng hiện đại, được 
làm từ hợp kim nhôm sáng 
bóng. Áp lực phun cao làm bề 
mặt phun được nhẵn đẹp hơn, 
sơn được phủ đều hơn.sơn được phủ đều hơn.

Súng phun sơn

1.000cc Súng phun sơn 
model 70-710

Súng phun sơn Crossman với kiểu dáng
hiện đại được làm từ hợp kim nhôm
sáng bóng chống gỉ sét.

Thông số kỹ thuật:
Áp lực phun: 1,5 ~ 3,5 kg/cm2 (20 ~ 50 psi) 
Kích cỡ đầu nối khí: 1/4" NPT, 1/4" BSPT
Cỡ bình phun: 1.000 cc. Cỡ đầu phun: 1,2 m/m
Trọng lượng: 0,8 kg. Mã đặt hàng: CRO-707-652

Hình ảnh mang tính minh họa

Súng phun sơn 
model W71-11G

Với kiểu dáng khá mới mẻ và cải
tiến so với những phiên bản trước.
Súng phun sơn với bình sơn thiết
kế nằm phía trên súng tạo áp lực
xuống phía dưới đầu phun tạoxuống phía dưới đầu phun tạo
ra một lực phun vừa đủ mạnh 
giúp sơn phun ra được đều hơn
Toàn bộ súng phun sơn được chế
tạo từ hợp kim nhôm nên có trọng
lượng nhẹ và có độ sáng bóng rất
bắt mắt. Với những kỹ thuật tiên tiến
của Nhật Bản súng phun sơn Iwatacủa Nhật Bản súng phun sơn Iwata
là sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Dung tích bình 
chứa sơn là 0,45 lít. Kích cỡ đầu phun sơn: 
1,3 m/m. Độ rộng phủ sơn: 25,5 cm. Xuất xứ:
IWATA - Nhật Bản. Mã đặt hàng: SUN-711-051

KIỂU DÁNG
HIỆN ĐẠI

Súng phun sơn 
model W77-11G

Thông số kỹ thuật:
Độ rộng đầu phun: 
1,5 mm
Dung tích bình chứa: 
0,45 lít0,45 lít
Độ rộng phủ sơn: 
25,5 cm
Trọng lượng:
550 gram
Mã đặt hàng: 
SUN-771-050


