
Phụ kiện kèm theo: Lưỡi bào kim cương bê tông 125 mm (B-12295), 
cờ lê siết ốc 35 (782426-5). 

Máy Bào Bê Tông
Cách điện kép

Nhiều tốc độ

Ổn đinh tốc độ điện tử

Khởi động êm

Hệ thống hút bụi

Hộp đựng đồ

125 mm (5")PC5010C

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.

Công suất
Đường kính lưỡi
Đường kính trong 
Tốc độ không tải
Độ rung
Áp suất âm thanh
Cường độ âm thanh
Kích thước 
Trọng lượng
Dây dẫn điện

1,400W
125 mm 
22.23 mm
4,000 - 9,000 v/p
Mài bề mặt w/ tay cầm vòng: 5.5 m/s²
85.0 dB(A)
96.0 dB(A)
350x231x179 mm 
2.5 - 3.6 kg 
4.0 m 

Gọn Và Nhẹ Nhưng Tạo Ra Lực Xoắn Lớn

Tay cầm vòng thoải mái

Có đèn báo được lắp
đặt chung 

Cơ chế hấp thụ độ 
rung động

Bộ thu bụi cần kết nối với máy
hút bụi để bụi

Thiết kế tay cầm
dễ dàng sử dụng 

• Ngăn tai nạn khi cấp nguồn trở lại cho máy mà
  công tắc vẫn ở chế độ mở.
• Đèn LED màu đỏ nhấp nháy cảnh báo chế độ
  này đang hoạt động. 

Chức năng chống khởi động lạiNắp bảo vệ trước có thể tháo rời  cho phép
chà trên bề mặt như tường hay góc cạnh 

350mm
PC5010C

437mm
Máy hiện tại

Trọng lượng nhẹ

2.5 kg

Tường

Thay đổi tốc độ bằng 
vòng tốc độ số 



Đáp ứng nhu cầu sử dụng

125 mm (5")PC5010C
Máy Bào Bê Tông

Xử lý tốt trong các ứng dụng
ngang và trên cao 

Trọng lượng nhẹ

1,400 W
Công suất mạnh

(1,400W= Công suất đầu
vào liên tục) 

Tốc độ không tải

v/p9,0004,000 -2.5kg


