
Dễ vận hành

CÔNG TẮC ĐÒN BẪY

ON

OFF

Máy có thể tắt 
ngay khi bạn thả 
tay ra

Depressed center wheel and Anti-vibration grip are option.

Thỏa mãn những nhu cầu chuyên nghiệp

9565P 125mm (5")

Máy mài góc



Thiết bị theo máy: 

 

Cờ lê hãm đai ốc, tay cầm

Máy mài góc  9565P  125mm (5") 

Cách điện kép

325

Động cơ bền với khả năng chịu nhiệt cao

• Có thể kiểm soát dễ dàng bằng tay cầm là thân máy
• 
• Nút khóa nằm giữa đòn bẫy mái chèo để có thể mở đòn bẫy
dễ dàng khi cầm

Với cần chống trượt trên công tắc đòn bẫy giúp kiểm soát tắt mở dễ dàng

Tấm bảo vệ đĩa dạng kẹp

Bạc đạn và nhông bền hơn

Phốt mỡ vòng chữ O
Kết cấu bịt kín

Tấm đệm ngăn bụi
Bạc đạn ngăn bụi Nút khóa

Động cơ bền & Công suất cao

• Các bánh răng được bôi trơn bằng dầu mỡ an toàn 
chứa bên trong hộp bánh răng.
• Bạc đạn được bảo vệ khỏi bụi/bẩn bằng kết cấu bịt kín.

Lớp phủ ve-ni
hình zigzag

Lớp phủ
ve-ni bột

Công tắc đòn bẫy
dễ bật / tắt

Stato với công nghệ dây điện hiện đại dẫn đến công 
suất cao mà không cần nới rộng kích thước máy
Roto được phủ một lớp ve-ni theo hình zigzag và stato 
được phủ một lớp ve-ni bột

Công suất
Đường kính lưỡi cắt
Tốc độ không tải(rpm)
Kích thước
(L x W x H)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

1,100W
125mm (5")
12,000
307x139x103mm 
(12-1/8"x5-1/2"x4")
2.4kg (5.2lbs)
2.5m (8.2ft)

9565P

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 6, Block16, 18L1-2 , VSIP II , Đường số 3, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIP II), 
Khu Liên hợp Công Nghiệp - Dịch Vụ - Đô thị Bình Dương,
Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 0650-3628338                        Fax : 0650-3628339
Email : salesassist@makitavn.com
Website : www.makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Lô KT1-B-1 Khu công nghiệp Quế Võ (mở rộng), xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại : 0241-3952030             Fax : 0241-3952031
Email : northsalesassist1@makitavn.com      

TRUNG TÂM BẢO HÀNH TẠI ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179          Fax : 0511-3525479
Email : salesassitst_danang@makitavn.com 


