
Chà nhám thoải mái mà không 
lo về vấn đề dây điện

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

DBO480 / DBO481 / DBO482

DBO480
Giấy loại gai dính
Giấy loại kẹp

DBO481
Giấy loại kẹp

photo: DBO481

DBO482
Giấy loại kẹp
Đế nhôm

Máy Chà Nhám Rung Dùng Pin

Thời gian sử dụng liên tục 

khoảng 60 phút (trên 1 lần sạc đầy)
Pin: BL1860B

chúng tôi đã chà nhám tấm SPF với tải trọng nhấn 3N ở chế độ 
tốc độ cao

Tấm tam giác Tấm chữ nhật

 

(tùy chọn)(tùy chọn)



Phụ kiện kèm theo :

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

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.

Bộ tấm đỡ (191Y22-2), 
Bộ giấy nhám
(192352-4,192655-6), 
hộp bụi (135222-4), 
túi chứa bụi (166078-4), 
tấm đục lỗ (450066-4)

Nhám dính dạng gai và xù 
(chỉ DBO480)

2 tốc độ điện tử

Hệ thống hút bụi

Hộp đựng đồ

DBO480 / DBO481 / DBO482
Máy Chà Nhám Rung Dùng Pin

Đường kính đế nhám
Kích thước giấy nhám

Vòng quay
Độ rung
Cường độ âm thanh 
Kích thước

Trọng lượng

112 x 102 mm
DBO480, DBO482: 114 x 102 mm 
DBO481: 140 x 114 mm 
Cao:14,000, Thấp: 11,000
DBO480, DBO481:  2.5 m/s2 hoặc ít hơn, DBO482: 3.4 m/s2

75 dB(A)
DBO480: với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
171 x 112 x 152 mm 
với pin BL1815N: 159 x 112 x 152 mm
DBO481: với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
171 x 112 x 151 mm
với pin BL1815N: 159 x 112 x 151 mm 
DBO482: với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
171 x 112 x 150mm
với pin BL1815N: 159 x 112 x 150 mm
DBO480, DBO481: 1.4 - 1.7 kg
DBO482: 1.4 - 1.8 kg

2 bước điều khiển tốc 
độ điện tử: 11,000/ 
14,000 (vòng/phút)

Điều khiển tốc độ 
bằng nút bấm 

Sử dụng nguồn pin 18V LXT
Rung thấp & Hiệu suất cao
14,000 OPM for fast and smooth finish sanding

Phụ kiện
Hộp bụi
với bộ lọc
(Vải không dệt)
Mã số : 135327-0

Vói túi bụi giấy
Mã số : 135246-0 Túi bụi giấy

5 cái/bộ
Mã số : 194746-9

Bộ lọc  (*chính hãng)
5 cái/bộ
Vải không dệt
Mã số :  195134-3  
Mã số :  *195133-5

Túi chứa bụi
Mã số : 135222-4

Tấm đục lỗ
Đối với loại giấy nhám thông thường 
không có lỗ đục sẵn

Mã số : 450066-4

Tấm đỡ

Tương thích với đế và 4 miếng 
đệm được sử dụng cho các mẫu 
có dây hiện tại

Bộ tấm chữ nhật hoàn chỉnh
(Loại gai dính)

Mã số : 191Y23-0

hình ảnh: DBO480

Bộ tấm tam giác hoàn chỉnh
Đệm tam giác
(Loại gai dính)

Mã số : 191Y22-2

Bộ đệm hoàn chỉnh
Dùng cho loại gai dính hoặc giấy loại 
kẹp

Mã số :  191Y24-8

Bộ đệm hoàn chỉnh
Dùng cho giấy nhám hoặc giấy loại kẹp

Mã số : 191Y25-6

đảm bảo dễ dàng cài đặt / loại 
bỏ giấy với các cạnh của kẹp 
cuộn

Kẹp giấy dễ dàng sử dụng

cũng có thể kết nối với 
máy hút bụi

Bụi được hút qua 6 lỗ dưới 
tấm đệm và được thu gom 
vào Túi đựng bụi

Túi bụi có sẵn hoặc 
là hộp chứa bụi

Phụ kiện kèm theo


