
Mũi vít Torsion MZ 2-85 (3cái/ bộ)

Ph:

 Mã số B-12326

Pz:

 Mã số B-12790

Phụ kiện tùy chọn
Bộ đầu có thể điều chỉnh 
Dùng với mũi
Mã số: 194280-9

Đầu gài không khóa
với đầu nối 6.35-44
MZ:  Mã số 194250-8 
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192121-3

Ph:
Pz:

Đầu gài
với đầu nối 6.35-44
MZ: Mã số 191881-4
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192173-4, 191880-6

TD0100/ TD0101/TD0101F
Máy bắt vít dùng pin

Satisfy Professional's Needs

Bắt vít chắc chắn,đẹp 

CƠ CHẾ ĐẬP

Máy bắt vít TD0101, TD0101F

 
 

230W
Ốc máy: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Ốc đàn hồi cao: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
Ren thô: 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
6.35mm (1/4") 
0-3,200
0-3,600
100N.m (885in.lbs)
184 x 67 x 192mm (7-1/4" x 2-5/8" x 7-9/16")
0.99kg (2.2lbs)
2.5 m (8.2 ft.)

Nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều

Cách điện kép

TD0101/F - Thiết kế nhỏ gọn với tổng chiều dài
chỉ có 184mm (7-1/4")

Có đèn
(chỉ TD0101F)

Max.

100
N.m

Đèn LED (chỉ TD0101F)

Móc treo  (phụ kiện tùy chọn)

Chổi than có thể
mở ra

Gọn chỉ : 184 mm (7-1/4")

411

với

Vỏ nhông và búa 
bằng nhôm mỏng và bền

Đầu gài mũi bắt vít
nhỏ gọn

Giúp cầm nắm thoải mái, dễ dàng 
điều khiển, giảm tối thiểu đau và 
mỏi tay.

Cản máy bằng lân quang
thuận tiện làm việc trong
khu vực thiếu sáng

Cò điều khiển
nhiều tốc độ

Công tắc đảo chiều quay

Tay cầm thiết kế phù 
hợp, được bọc nhựa 
mềm

Công suất
Khả năng

Mũi bắt vít chuôi lục giác
Lực đập/ phút
Tốc độ không tải
Lực vặn tối đa
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

Phụ kiện đi kèm: Mũi vặn vít

Ảnh: TD0100

Ảnh: TD0101F

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 



Máy bắt vít TD0100

 
 

Công suất
Khả năng

Mũi bắt vít chuôi lục giác
Lực đập/ phút
Tốc độ không tải
Lực vặn tối đa
Kích thước
Trọng lượng
Dây dẫn điện

230W
Ốc máy: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Ốc đàn hồi cao: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
Ren thô: 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
6.35mm (1/4") 
0-3,200
0-3,600
100N.m (885in.lbs)
218 x 60 x 180mm (8-5/8" x 2-3/8" x 7-1/8")
0.96kg (2.1lbs)
2.5 m (8.2 ft.)

Phụ kiện đi kèm: Mũi vặn vít

Nhiều tốc độ

Kiểu đảo chiều

Cách điện kép

TD0100 - Nhẹ chỉ với 0.96kg (2.1lbs)

Vỏ nhông và búa 
bằng nhôm mỏng và bền

Đầu gài mũi bắt vít
nhỏ gọn

- vừa vặn lòng bàn tay người sử dụng

Giúp cầm nắm thoải mái, dễ dàng 
điều khiển, giảm tối thiểu đau và 
mỏi tay.

Max.

100
N.m

Cản máy bằng lân quang
thuận tiện làm việc trong
khu vực thiếu sáng

Cò điều khiển
nhiều tốc độ

Vận hành với
cần đảo chiều quay

Gọn chỉ : 218 mm (8-5/8")
Gọn:
180mm (7-1/8")

- tối đa hóa lực đẩy

Phụ kiện tùy chọn
Bộ đầu có thể điều chỉnh 
Dùng với mũi
Mã số: 194280-9

Đầu gài
với đầu nối 6.35-44
MZ: Mã số 191881-4
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192173-4, 191880-6

Đầu gài không khóa
với đầu nối 6.35-44
MZ:  Mã số 194250-8 
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192121-3

Mũi vít Torsion MZ 2-85 (3cái/ bộ)
Ph:  Mã số B-12326
Pz:  Mã số B-12790

419

Bước 1

Bước 2 Bước 3

Lò xo nén:

Búa:

Quy trình bắt vít mạnh mẽ và hoàn hảo bởi cơ chế lặp đi lặp lại
từ bước 1 đến bước 3

Lò xo nén
Búa

Đe

Vít

CƠ CHẾ LỰC VA ĐẬP
giúp

Không bị đau cổ tay khi bắt vít.
Giảm đau tay do giảm lực ép của tay vào máy. 
Đầu vít không bị phá huỷ.
Có thể bắt vít ngay mà không cần khoan mồi.
Hiệu quả cao ngay cả khi làm với gỗ cứng.
Dễ dàng thao tác trong không gian chật hẹp.

Đầu tiên, bộ đếm mô men xoắn từ đinh vít làm 
giảm tốc độ quay của đe.

Khi đó, búa  làm giảm tôc độ của đe.

Trục động cơ tiếp tục duy trì tốc độ ổn định, sự 
khác biệt về tốc độ quay giữa trục động cơ và 
búa tích năng lượng vào lò xo nén.

Lúc này búa được kéo gần sát động cơ và 
phần cuối của búa trượt phía dưới đe, kết 
quả là sinh ra năng lượng rất lớn chứa tại lò 
xo nén, năng lượng này được giải phóng sẽ 
đẩy và xoay búa.

Cuối cùng, búa tác động những lực rất 
mạnh vào đe đưa con vít với lực xoắn cao 
đi vào trong vật liệu.

Phía đuôi máy được 
thiết kế nhỏ gọn phù 
hợp cho việc bắt vít. 

Tay cầm thiết kế phù 
hợp, được bọc nhựa 
mềm


