
Hệ thống khoá kiểu cần gạt
cho phép tháo lắp phụ kiện
nhanh chóng.

Tương thích với tất cả các phụ kiện OIS 
 (OIS: Hệ thống khớp nối linh động) 

Không cần
dụng cụ

Thay đổi phụ kiện

Lựa chọn đa dạng với các phụ kiện 
có sẵn cho các ứng dụng khác nhau 

Linh hoạt hơn

Loạt các phụ kiện có sẵn cho các ứng dụng khác nhau

Giấy chà nhám Ứng dụng:

Lợi ích:

Chà nhám gỗ, bê tông, cạo sơn,.... với nhiều
 loại giấy nhám khác nhau.

• Có thể chà trong góc.
• Có thể kết nối với máy hút bụi.

+

Ảnh : DTM51

Ứng dụng:

Lợi ích:

Cắt được nhiều vật liệu như gỗ sồi, thạch cao,
nhựa, ống đồng, đinh mềm.

• Khác với cưa lọng, nó có thể cắt khoét trên
 tường để gắn ổ điện, đèn, quạt,......
• Lưỡi được đặt ở nhiều vị trí khác nhau để 
dễ vận hành ở những nơi chật hẹp.

Lưỡi lóc
Cạo vữa và chất dán gạch, keo cứng,
keo dán chứa silicon, sơn.

Lưỡi mỏng với mép sắt cho phép cạo silicon, 
keo dán cửa dễ dàng.

Ứng dụng:

Lợi ích:

Cạo vữa/ Cắt gạch Ứng dụng:

• Giảm bụi trong khi cắt.
• Lưỡi phân đoạn cho phép cắt
ngang.

Lợi ích:

Thay thế gạch sàn hay tường bị bể.

Lưỡi cưa
Cắt được nhiều vật liệu như gỗ sồi, thạch cao, 
nhựa, ống đồng, đinh mềm.

Ứng dụng:

Lợi ích:

• Có thể cắt đường dài.
• Lưỡi phân đoạn cho phép cắt ngang.

Hệ thống hút bụi có sẵn như một tuỳ chọn 
để loại bỏ bụi bẩn khi làm công việc chà nhám.

Hệ thống hút bụi 
(Tuỳ chọn) 
Mã số. 196765-1

Máy Đa Năng Dùng Pin
DTM51/TM30D
TM3000C/TM3010CX14        

Ảnh : TM30D



Cắt ống nhựa PVC, FRP Cắt kim loại Cắt khoét gỗCắt gỗ ngang

Cắt góc Cắt keo dán cửa, silicon Cắt nhựa, cao su Cạo gạch lát sàn

Cắt khoét sâu

Chà nhám và đánh bóng các vật liệu khác nhau Cắt thạch cao

Cắt gạch

Cạo vữa và chất dán gạch Cắt ngang đinh

Cắt ngang kim loại

Cắt đường nối trên tường gạch

Điều chỉnh tốc độ bằng con lăn Hệ thống hút bụiĐèn LED
Hiệu quả chiếu sáng cao trong không gian 
tối, chật hẹp.

Có sẵn như một tùy chọn để hút bụi 
khi chà nhám

12 góc cài đặt mỗi góc 30° từ 0° đến 360°
cho phép thực hiện nhiều ứng dụng khác nhau; cắt ngang với 
lưỡi cưa phân đoạn, cắt khoét sâu, vv.

Chức năng tự động khởi động lại

Ảnh: TM30D

Gọn & Nhẹ


