
Phụ kiện đi kèm :

Kích thước đế nhám
Quỹ đạo/phút

Tốc độ đập

Tốc độ không tải

Đường kính quỹ đạo
Độ rung
Cường độ âm thanh 
Công suất âm thanh
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng
DPO500RTE : Sạc nhanh, 2 pin 5.0 Ah
DPO500Z : Không kèm pin/sạc

Khoá lục giác, miếng đệm đánh bóng 125 mm, túi đựng ( chỉ DPO500RTE )

Nhiều tốc độ

Ổn định tốc độ tử điện tử

Khởi động êm

Nhám dính dạng gai và xù

125 mm (5")DPO500

125 mm (5")
Chế độ bình thường: 0 - 6,800
Chế độ hoàn thiện: 0 - 5,200
Chế độ bình thường: 0 - 13,600
Chế độ hoàn thiện: 0 - 10,400
Chế độ bình thường: 0 - 780
Chế độ hoàn thiện: 0 - 600
5.5 mm (7/32")
Đánh bóng: 9.5 m/s²
82 dB(A)
93 dB(A)
530x123x134 mm (20-7/8"x4-7/8"x5-1/4")
3.1 - 3.6 kg (6.8 - 7.8 lbs.)

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia 
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo Tròn Dùng Pin

Chế độ hoàn thiện dễ dàng làm việc tạo 
độ bóng bằng cách giữ mô men và điều 
khiển vòng xoay của máy khi tải nặng.

Tay cầm được thiết kế phù hợp với người 
dùng tạo điều kiện cho việc cầm máy và 
điều khiển máy khi làm việc.

Thay đổi tốc độ bằng số cho phép người 
dùng có thể thay đổi tốc độ phù hợp với 
nhiều ứng dụng khác nhau.

Phụ kiện

Kích thước Mã số

197923-2

197929-0

Miếng đệm
đánh bóng 

125mm

150mm

Mã số

198043-5 

Kích thước Mã số

794558-6125mm

150mm

( kiểu móc và vòng )
Tay cầm bên 

Tấm đế nỉ

( kiểu móc và vòng )

( loại bỏ sáp )

Đệm lông cừu

( kiểu móc và vòng )

( đánh bóng cao cấp )

Miếng đệm 
tấm đế bọt 

Chế độ hoàn thiện

Không dây, giảm rủi ro gây hại cho thân xe. 

Giảm thiệt hại cho thân xe

Thay đổi nút 

( kiểu móc và vòng )

( đối với lớp phủ sáp )

197914-3

Kích thước Mã số

197920-8125mm

150mm

Kích thước Mã số

196152-4

193288-0

125mm

150mm794619-2

DPO500
125 mm (5”)

Công tắc khóa

Chọn 2 chế độ xoay

Với pin : BL1850B

. Vị trí pin nằm ở đuôi máy, giảm thiểu 
rủi ro pin chạm vào thân xe khi làm 
việc.

. Miếng đệm đàn hồi bảo vệ tránh làm 
hư hại thân xe.

Thời gian làm việc

Khoảng15phút Khoảng30phút

Tốc độ tối đa Chế độ hoàn thiện



Đáp ứng nhu cầu sử dụng

125 mmDPO500
Công suất cao
tương tự như máy AC

Máy Đánh Bóng Quỹ Đạo  Tròn Dùng Pin

Chế độ đánh bóng bắt buộc
Chế độ xoay bắt buộc phá bỏ các 
vết trầy xước.

Chế độ tạo độ bóng cho xe.
Chế độ xoay tự do

Đánh Bóng Thô 
Đánh Bóng

Tạo Độ Bóng


