
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Máy Mài Góc
Dòng công tắc bóp

Tay cầm bên nghiêng 
1100 với thân máy

Động cơ 1300W với công tắc bóp
Hình ảnh: GA5050

Chụp bảo vệ thu bụi
Phụ kiện

A: cho đá cắt kim cương bù
B: cho đá cắt kim cương

Mã số

191F81-2

191G06-2

Kích thước

125mm

125mm

Loại

A

B

Bảo vệ đá
Cho lưỡi cắt

Mã số

*162555-4

*162557-0

Kích thước

100mm

125mm

Tay cầm chống rung
Mã số 194514-0

Bộ phụ kiện che bụi
Mã số  199514-5

Có thể được gắn vào bảo vệ lưỡi để mài và 
lắp ráp dễ dàng.

Bảo vệ đá cắt dành cho 
công việc cắt

Mã số

199710-5

Kích thước

125mm

Phụ kiện kèm theo: 
Máy không kèm đá mài.
Tay cầm 36 (158237-4), cờ lê siết ốc (782420-7)(chỉ máy GA4050/GA4050R), cờ lê siết ốc (782423-1)(chỉ máy GA5050/GA5050R).

Máy Mài Góc
Cách điện kép

Hệ thống hút bụi
(GA4050/R,GA5050/R

(GA4050R, GA5050R

Dòng công tắc bóp

Model có chức năng chống khởi động lại
Công suất
Đường kính đá mài
Đường kính lỗ
Tốc độ không tải (v/p)
Độ dày đá tối đa
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

GA4050R GA5050R
GA4050

1,300W
100 mm (4")
11,000
Mài bề mặt: 6.5 m/s²
Đá nhám: 2.5 m/s²  hoặc thấp hơn
91 dB(A)
102 dB(A)
325x117x110 mm 
GA4050/R: 2.3-2.6 kg 
2.5 m 

GA5050

1,300W
125 mm (5")
11,000
Mài bề mặt: 7.5 m/s²
Đá nhám: 2.5 m/s²  hoặc thấp hơn
91 dB(A)
102 dB(A)
325x140x117 mm 
GA5050/R: 2.5-2.8 kg
2.5 m (8.2 ft.)

Khởi động êm

A

B

100mm 125mm

GA4050 GA5050

GA4050R GA5050R Khởi động êm/chức năng chống khởi động lại

260
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Sử dụng với bảo vệ đá 199710-5



Khoảng cách từ tay cầm bên đến vỏ nhông

• Vỏ nhông được thiết kế lại để tránh bị vỡ cơ cấu 
khóa trục.
• Nắp chốt khóa trục lớn, cho phép người sử dụng 
dễ dàng khóa trục ngay cả khi đeo găng tay dày

Cơ chế khóa trục nâng cao

Gia công nhông

GA4050, GA5050
GA4050R/ GA5050R

110°

cắt và mài, do tuổi thọ dài hơn của động cơ, chổi than.
Độ bền cao

cho phép treo máy.
Móc treo

Giảm thiểu khởi động sốc và giúp máy khởi động êm hơn
GA4050R/ GA5050R
Khởi động êm

Giảm thiểu sự khởi động bất ngờ ngay cả khi máy được cắm 
vào nguồn điện với công tắc "BẬT"

GA4050R/ GA5050R
Chức năng chống khởi động lại  

Giảm đau mỏi cho tay và điều khiển dễ dàng hơn:
. Chu vi tay cầm nhỏ hơn dòng 9564P
. Thiết kế tay cầm phù hợp hơn.

Dễ dàng cầm nắm thân máy

Hoạt động tốt ở bất kì nơi nào người dùng cầm máy.
Dễ dàng hoạt động với công tắc bóp lớn

GA4050              GA5050

GA4050R             GA5050R

Khởi động êm Góc của tay cầm 
bên và vỏ nhông

Chức năng 
chống khởi 

động lại125mm

Kích thước đá mài

M
áy 110°

Cho phép dễ dàng tháo lắp nắp 
chụp bảo vệ lưỡi

Hình ảnh: GA5050

Chụp bảo vệ lưỡi không khóa
(Kiểu đòn bẩy trượt)

100mm


