
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Hệ thống thay đổi đá nhanh chóng và dễ dàng

125 mm (5")GA5080R
Máy Mài Góc

1,400 W
Công suất

với chức năng chống khởi động lại

ĐẨY
NHẤN

THÁO RA

KÉO

Kéo & thả Gắn vào trong 1 giây

Chỉ Bằng Một Cái Nhấn



TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

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.

Dễ dàng thay đá nhanh chóng

Phụ kiện kèm theo:

125 mm (5")GA5080R

Đá mài (E-00402),
tay cầm 36 (153489-2), chụp 
bảo vệ (347618-9)

Máy Mài Góc

Cách điện kép

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

Hệ thống hút bụi

Công suất
Đường kính đá mài/ Đường kính lỗ
Độ sâu cắt tối đa
Tốc độ không tải (RPM)
Độ rung

Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Kích thước
(L x W x H)
Trọng lượng
Dây dẫn điện

1,400W
125 mm (5") / 22.3 mm (7/8")
31 mm (1-1/4")
12,000
Mài bề mặt với tay cầm bên bình thường: 
 7.5m/s²
 84dB(A)
 95dB(A)
309 x 141 x 113 mm 

2.5 - 3.6 kg 
2.5 m 

318

Khóa mở đá 

Công tắc trượt

Đèn LED

Màu xanh lá hiện thị
máy sẵn sàng làm việc.

Chức năng chống khởi động lại
ngăn chặn việc khởi động ngẫu nhiên
Ngay cả khi được cắm điện với công 
tắc “BẬT”, công cụ không khởi động 
với đèn đỏ nhấp nháy để cảnh báo 
trực quan

Mã số  E-00393(EN)
Đá mài/kim loại Đá cắt mỏng (phẳng)

Đá mài/inox

dễ dàng tháo phụ kiện bằng cách kéo công tắc 
khóa

Đá mài X-LOCK 125mm 

Bảo vệ đá mài

Mã số 162708-5
Dành cho đá cắt mỏng

Tay cầm chống rung
Mã số 194514-0

Bộ phụ kiện che bụi
Mã số 
193903-6

Bộ thu bụi

Mã số  191G05-4
với lưỡi kim cương

Phụ kiện

Phụ kiện không gắn quá chặt
Phụ kiện X-LOCK là gắn chặt 
và không thể lắp vào nếu 
bạn lắp không chính xác.

Lưỡi cắt kim cương/bê tông
Mã số  E-00402(EN)

Mã số E-00418(EN)

Mã số  E-02076

Không trầy xước vật liệu
bằng các đai ốc ngay cả 
khi  mài phẳng

Chỉ cần ấn là có thể gắn phụ kiện 

Cơ chế X-LOCK đảm bảo 
rằng phụ kiện được gắn 
đúng vào công cụ ngay cả 
khi không có đai ốc, vòng 
đệm, và cờ lê.

Không cần dụng cụ

Các phụ kiện X-LOCK 125mm tương thích với các máy mài 
góc thông thường.

Gắn và tháo các phụ kiện.
Cải thiện hiệu quả công việc và môi trường làm 
việc của bạn

Không mất thời gian

NHẤN

Chụp bảo vệ không cần công cụ mới
Vỏ bảo vệ đá mài mới
cho phép điều chỉnh góc nhanh 
và dễ dàng, cài và tháo lắp vỏ
bảo vệ dễ dàng.

ĐẨY


