
Phụ kiện đi kèm:

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

Phù hợp với tất cả phụ kiện OIS.
(hệ thống lưỡi rung)

Thay thế phụ kiện
không cần 

công cụ

Có nhiều phụ kiện dùng cho nhiều công việc khác nhau.

Nhiều tính năng đặc biệt

Cờ lê lục giác, phụ kiện bán riêng.

Công suất
Độ xọc/phút
Kích thước

Trọng lượng
Dây dẫn điện

320W
6,000-20,000
283x68x87mm 
(11-1/8"x2-11/16"x3-7/16")
1.6kg (3.7lbs)
5.0m (16.4ft)

Máy đa năng TM3010C
Cách điện kép

Nhiều tốc độ

Điều khiển tốc độ 
bằng điện tử

Khởi đông êm

Cắt

Chà nhám

Cạo vữa, cắt gạch

Lóc

+

Hệ thống hút bụi

Phụ kiện đa dạng đáp ứng được các chức năng khác nhau
Xin vui lòng xem “Phụ kiện dành cho máy đa năng”, thông tin chi tiết in trên lưỡi, kích thước, khuyến cáo sử dụng và vật liệu cho mỗi lưỡi

Cắt (cắt khoét)

Ứng dụng:
Cắt được nhiều vật liệu như gỗ sồi, 
thạch cao, nhựa, ống đồng, đinh 
mềm.
Lợi thế:
• 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.

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

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

Ứng dụng:
Cạo vữa và chất dán gạch, keo 
cứng, keo dán chứa silicon, sơn.

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

Ứng dụng:
Thay thế gạch sàn hay tường bị bể.

Lợi thế:
• Giảm bụi trong khi cắt.
• Lưỡi phân đoạn cho phép cắt 

ngang.

Ứng dụng:
Chà nhám gỗ, bê tông, cạo sơn,.... 
với nhiều loại giấy nhám khác 
nhau.
Lợi thế:
• Có thể chà trong góc.
• Có thể kết nối với máy hút bụi.

Satisfy Professional's Needs

TM3010C
Máy đa năng

459

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG
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

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, 
xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241-3765942             Fax: 0241-3765941
Email : northsalesassist1@makitavn.com       

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 



Nhiều tính năng đặc biệt

Mã phụ kiện có thể thay đổi bởi quốc gia hay khu vực.

Lắp đặt nhiều góc độ khác nhau

Kiểm soát tốc độ 
không đổi

Hệ thống kết nối hút bụi (Tùy chọn)

Điều chỉnh nhiều cấp độ

Photo : TM3000C

Mã số:196550-2

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

Cắt góc Cắt keo dán cửa, silicon Cắt nhựa, cao su

Cắt khoét sâu

Chà nhám và đánh bóng nhiều vật liệu Cắt thạch cao

Cắt gạch Cắt ngang kim loại

Cạo vữa và chất dán gạch Cắt ngang đinh

Cắt đường nối trên tường gạch Cạo gạch lát sàn

Hiệu suất vận hành cao
Rung: lên đến 20.000lần/ phút
Góc rung 3.2°

Thiết kế tay cầm hình ống 
để có thể sử dụng tốt nhất.

Có thể đặt phụ kiện theo 12 góc độ khác nhau (chênh 
lệch mỗi góc 30°). 

Có thể kết nối máy hút bụi khi chà nhám.
Cho phép đặt lưỡi lên bề mặt khối 
vật liệu một cách chính xác.

Khởi động êm


