
Thỏa mãn những nhu cầu chuyên nghiệp

PC5000C  125mm (5")

Máy bào bê tông

Thích hợp nhất
cho việc bào bê tông

Có khả năng bào phẳng
đến các góc

Ảnh: PC5001C

Ảnh: PC5000C



Máy bào bê tông  PC5000C 125mm (5”)

Công suất
Đường kính lưỡi cắt
Đường kính lỗ
Tốc độ không tải
Kích thước

Trọng lượng tịnh
Dây dẫn điện

PC5000C
1,400W 
125mm (5") 
22.23mm (7/8") 
10,000 
437 x 235 x 195mm 
(17-1/8" x 9-1/4” x 7-5/8”)
4.0kg (8.9lbs)
5.0m (16.4ft)

Thiết bị theo máy:
Đĩa kim cương, cờ lê hãm đai ốc, cần mở ốc, túi đựng bụi, bộ bàn chải

Hộp đựng đồ

Điều khiển tốc độ bằng điện tử

Khởi động êm

Cách điện kép

Hệ thống hút bụi

Hiệu suất bào bê tông
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250
100

Makita PC5000C
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Công suất 1400W
đảm bảo bào hiệu quả

 

Kiểm soát điện cho phép sử dụng
động cơ 1400W

   

Khả năng bào phẳng đến các góc
Có thể bào phẳng đến các góc bằng việc di chuyển đia đánh bụi

Dễ gắn/ tháo túi bụi
có thể gắn đơn giản bằng việc 

đẩy trượt lên ống bụi.

Đèn báo có dòng điện chạy qua 
biểu thị chức năng chống khởi động lại

Báo khi đèn sáng.

 

Chức năng chống khởi động được
kích hoạt khi đèn đỏ chớp nháy.

PC5000C

Phụ kiện

Đĩa kim cương lõm
dùng cho công việc đánh thô
Mã số: B-12295

Đĩa kim cương lõm
dùng cho công việc hoàn thiện
Mã số: B-12289

Ảnh: PC5000C

Kết nối với
máy hút bụi

kiểm soát tốt hơn và giảm mệt mỏi
Tay cầm bằng cao su mềm

Công tắc loại lớn
dễ vận hành

Dây cấp nguồn 5m

253

 

- Kiểm tra tốc độ không đổi.
- Khởi động êm ngăn chặn việc giật 
mạnh khi khởi động.
- Giới hạn dòng điện bảo vệ động cơ 
khỏi quá tải.

Điều kiện kiểm tra: Dùng đĩa kim cương bào 1 tấm bê tông liên tục trong 10 phút, 
sau đó đo phần vật liệu đã được bào.

Số liệu trên biểu đồ là kết quả so sánh với đối thủ ”B” (giá trị là 100). Nó có thể 
khác nhau trong 1 số điều kiện.

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      

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP 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 

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM
Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, 

TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương. 
Điện thoại : 0650-3628338   Fax : 0650-3628339

Email : salesassist@makitavn.com
Website : www.makitavn.com


