
Đáp Ứng Nhu Cầu Sử Dụng

Nhỏ gọn và hiệu quả cao
Khả năng cơ động cao và thời gian hoạt động lâu dài

Trọng 
lượng 
nhẹ 1.6 kg

(với pin BL1850B)

DPV300

1.2    kg
(với pin BL1041B)

PV301D

Hình ảnh: DPV300

Thời gian sử dụng
liên tục 

Chiều dài đầu 
máy nhỏ gọn

So sánh hiệu suất đánh bóng*
 *Đã thử nghiệm với tải trọng bình thường là 1,6kg, khi sạc đầy pin

34phút
(với pin BL1850B)

DPV300

127 mm

18 phút
(với pin BL1041B)

PV301D

PV301D DPV300
Máy Đánh Bóng Dùng Pin



Phụ kiện kèm theo : 

cho phép khả năng cơ động cao

2 tốc độ chọn lựa cao/ thấp phù 
hợp với từng điều kiện sử dụng
cho phép điều chỉnh tốc độ chính xác với 
mục đích sử dụng 

Thay tấm đế 
không cần 
dụng cụ

2: cao ( chà nhám) 0 - 9,500 vòng/phút
1: thấp ( đánh bóng) 0 - 2,800 vòng/phút

Chiều dài đầu máy ngắn

Phụ kiện

Đĩa nhám hoàn thiện bề mặt

Dùng cho vật liệu: Kim loại / inox, nhôm
Đường kính: 50mm, Loại xoay vào/tháo ra, 25pcs/bộ

Tấm đế bọt biển

Tấm đế 75
Dùng cho việc đánh bóng

Đường kính: 80mm
Để sử dụng chung với sáp, loại bỏ sáp và đánh bóng

Đường kính: 75mm
Dễ dàng thay đổi kiểu 
gai & xù

Tấm đế bọt biển và đệm lông cừu

Đệm lông cừu 80mm 
Đường kính: 80mm
Để xử lý bề mặt

Đường kính: 50mm, Loại xoay vào/tháo ra, 25pcs/bộ

 

Đĩa nhám sợi
 

Dùng cho vật liệu: Kim loại / inox, nhôm

 
 

Hạt  Ứng dụng 
 

Mã số

A60  E-07412• Mài
• Đánh bóng cạnh
• Loại bỏ rỉ sét
• Đánh bóng bề mặt

A80  E-07428

A120  E-07434

Z60  E-07440• Mài
• Đánh bóng cạnh
• Loại bỏ rỉ sétZ80  E-07456

Tấm chắn bụi

Công tắc 
khóa

Loại Ứng dụng   Mã số

Cứng Thô   E-07462

• Tẩy sơn / rỉ sét
Vừa   E-07478

Cứng  E-07484

Mềm 

• Đánh bóng bề mặt

Vừa   E-07490

Cứng  E-07509

 Rất cứng E-07515

• Đánh bóng bề mặt191N91-7191N90-9

Mã số Mã sốHình dạng Hình dạng

191N92-5

Mã sốHình dạng

Mã số 743125-4

Tấm đế 50
Dùng cho việc chà nhám

Dạng lắp vào/ tháo ra 
áp dụng cho tải nặng

Đường kính: 46mm

Mã số 743124-6

Đầu chuyển đổi
Mã số 743126-2

Đĩa chà nhám sợi và
Đĩa chà nhám hoàn thiện bề mặt

Tấm đế 50

Bộ chuyển đổi

Phụ kiện đi kèm

Loại lắp vào/ tháo ra: 50 mm (2")
Loại gai & xù: 80 mm (3-1/8")
Loại lắp vào/ tháo ra: 75 mm (2-15/16")
Loại gai & xù: 46 mm (1-13/16")
Đánh bóng: 0 - 2,800, Chà nhám: 0 - 9,500
với pin BL1041B: 18
127 mm (5")
Đĩa nhám, đánh bóng: 2.5 m/s² hoặc ít hơn
73 dB(A)
Không pin: 133 x 67 x 201 mm 
với pin BL1016/BL1021B: 
137 x 67 x 231 mm
Không pin BL1041B: 
139 x 67 x 249 mm
1.1 - 1.2 kg

PV301D

Tay cầm (140X75-2), đế bọt biển 80 (191N90-9), 
đế bọt biển (191N91-7), đệm lông cừu (191N92-5), 
tấm đế 50 (743124-6), tấm đế 75 (743125-4), đầu 
chuyển đổi (743126-2)

Máy Đánh Bóng Dùng Pin

Nhiều tốc độ

2 Tốc độ cơ

Ổn định tốc độ điện tử

Hộp đựng đồ

DPV300
PV301D/ DPV300

Đường kính đế/đĩa

Đường kính đệm lót

Tốc độ không tải (RPM)
Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Chiều dài mũi
Độ rung
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Loại lắp vào/ tháo ra: 50 mm (2")
Loại gai & xù: 80 mm (3-1/8")
Loại lắp vào/ tháo ra: 75 mm (2-15/16")
Loại gai & xù: 46 mm (1-13/16")
Đánh bóng: 0 - 2,800, Chà nhám: 0 - 9,500
với pin  BL1850B: 34
127 mm (5")
Đĩa nhám, đánh bóng: 2.5 m/s² hoặc ít hơn 
73 dB(A)
Không pin: 152 x 79 x 205 mm (6 x 3-1/8 x 8-1/8")
với pin BL1818N / BL1820B:
159 x 79 x 240 mm
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
160 x 79 x 256 mm 
1.3 - 1.6 kg 

Chiều dài đầu máy: 127 mm

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

PV301D

DPV300

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
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.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
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65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

PV301DSYE:  Sạc (DC10SB), 2 pin 1.5A.h (BL1016)
PV301DZ:  Không kèm pin, sạc

DPV300RTJ:  Sạc nhanh (DC18RC), 2 pin 5.0A.h (BL1850B),
                                (Máy kèm thùng Makpac loại 2(821550-0))
DPV300Z:  Không kèm pin, sạc


