
Phụ kiện đi kèm: 

Độ rung thấp

Vận tốc gió cao/ Lưu lượng gió lớn 

• Rung động trên mặt sau của lưng giảm đi bởi 4 lò xo giảm chấn 
gắn kế giữa động cơ và khung chính.

• Độ rung tại tay cầm được 
giảm đáng kể bởi sự truyền 
rung động giảm dần từ 
động cơ đến vòi phun.

Dây đeo vai thoải mái
• Đệm lưng và dây đeo vai 

được thông gió tốt, hiệu quả 
cho việc thoát mồ hôi. 

• Dây đeo vai được điều chỉnh 
phù hợp cho mỗi người dùng.

Bình châm dầu, hộp cờ lê, tua vít, vòng kẹp, ống mềm, ống xoay, đầu phun, vòi phun, ống dài.

Dung tích
Bình chứa nhiên liệu
Lượng khí tối đa
Tốc độ khí
Kích thước
Trọng lượng

75.6mL
1.9L
20m³/phút 
92m/s 
332x460x480mm 
10.9kg

Ống và vòi phun
thiết kế nằm trong ống.
• Ống dài: 1,270, 1,350mm
• Ống ngắn 1,100, 1,180mm 

Chống rung

Bơm kích nổ

Bộ đánh lửa của tụ điện

Giảm áp tự động
Vòi phun dẹt

Mã số. 196911-6

Mã số. 196956-4

Bộ dầu máy
220ml  
10W-30

Bộ ống dài 90

Bộ ống ngắn 90

Phụ kiện mua thêm
Dây đai thắt lưng

Nguồn gió Tốc độ gió Lượng gió

34N 92m/s 20m3/phút

Mã số. 195532-1

Vòi phun tròn 90-68

Mã số. 197722-2 Mã số. 454895-7

Mã số. 196912-4

Tay ga gắn trên ống
EB7660TH

Tay cầm

đem lại sự thoải mái khi cầm nắm cho 
người sử dụng và trọng lực của máy ở 
trung tâm trong suốt quá trình vận 
chuyển.

EB7660TH Máy thổi chạy xăng

Trọng lượng: không bao gồm xăng và ống thổi.
Tổng chiều dài: không bao gồm ống thổi.



Satisfy Professional's Needs

Máy Thổi Chạy Xăng
EB7660TH (Tay ga gắn trên ống) 

 Động cơ 4 thì 75.6cm3

 Không cần pha xăng và nhớt

Lượng gió lớn hơn 

20m3/phút

Tốc độ gió cao

92m/s


