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by Nguyễn Tâm 07/12/2021

Các thông số máy mài cầm tay cần biết khi mua sắm
dienmaygiaphu.com.vn/thong-so-may-mai-cam-tay

Công suất máy mài cầm tay, kích thước, trọng lượng, tốc độ vòng xoay, đường kính đĩa mài

là những thông số máy mài cầm tay quan trọng mà người dùng cần biết trước khi chọn

mua sản phẩm. Nếu bạn không am hiểu những thông tin này, hãy tham khảo bài viết dưới

đây để hiểu thêm nhé.

Tham khảo thông số, cách sử dụng máy mài YL-8022 bán chạy nhất.

Công suất máy mài cầm tay

Công suất là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả công việc của một chiếc máy mài bê

tông cầm tay. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến độ bền, tuổi thọ của sản phẩm. Chính vì thế
người dùng nhất định nên lưu ý thông số này trước khi chọn mua. Công suất máy mài cầm

tay càng cao, hiệu quả công việc càng vượt trội.

Hiện nay có nhiều dòng máy mài cầm tay với mức công suất khác nhau như:

Công suất nhỏ từ 700W – 1000W thích hợp sử dụng trong gia đình.

Công suất từ 1000W – 1500W được sử dụng để cắt sắt đá, mài nền bê tông.

Công suất máy mài cầm tay lớn từ 1500W – 2500W nên sử dụng cho ngành xây

dựng, cơ khí…

Đường kính đĩa mài
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Đĩa mài là phụ kiện không thể thiếu của máy mài sàn cầm tay. Chính vì thế người dùng

cũng nên lưu ý khi chọn lựa để tránh ảnh hưởng đến công việc. Bên cạnh việc chọn đĩa

mài sàn phù hợp với dòng máy thì cũng nên chọn mua theo mục đích sử dụng.

Đối với những máy mài mini, máy mài cầm tay trong gia đình thì đĩa mài có đường kính

100 – 125mm sẽ phù hợp. Còn những dòng máy lớn, cần được làm việc liên tục nên lựa

chọn đá mài có đường kính lớn hơn.

Các thông số máy mài cầm tay mà người mua nên biết

>> Xem thêm: Báo giá top 3 máy chà tường cầm tay giá rẻ

Tốc độ vòng xoay (Tốc độ không tải)

Thông số máy mài cầm tay tiếp theo mà người dùng nên quan tâm khi mua sắm máy

mài sàn đó chính là tốc độ vòng xoay (hay còn gọi là tốc độ không tải). Thông số này được

tính bằng số vòng xoay trong một phút.

Các dòng máy mài sàn giá rẻ, công suất máy mài cầm tay vừa và nhỏ thì tốc độ vòng xoay

thường đạt 10.000 – 12.000 vòng/phút. Máy mài cầm tay công suất lớn sẽ có thông số
RPM đạt 6.000đ – 8.500 vòng/phút. Tốc độ vòng xoay càng lớn tương đương với hiệu quả
làm sạch nhanh chóng. Tuy nhiên đối với các chức năng đánh bóng, mài góc cạnh mỏng

nên sử dụng máy mài có tốc độ không tải vừa phải.

Phụ kiện đi kèm

Ngoài những thông số máy mài sàn quan trọng như công suất máy, đĩa mài thì phụ kiện đi

kèm cũng quan trọng không kém. Một số phụ kiện của máy như đĩa mài, đá mài, tay cầm

điều khiển, tay cầm phụ, tấm chắn bảo vệ, dụng cụ tháo lắp…
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Tính năng an toàn – Thông số máy mài cầm tay cần lưu ý

Đây là một trong những thông số của máy mài mà người mua thường xuyên bỏ qua. Tính

năng an toàn của máy càng tốt thì sự an toàn của người dùng càng được nâng cao. Trong

đó phải kể đến một số tính năng như cách nhiệt, cách điện, vành bảo vệ, chế độ làm mát,

chế độ hút bụi….

Nguồn điện

Nguồn điện được sử dụng ở nước ta thường là dòng điện 220V và điện áp 50Hz. Cho dù là

máy mài cầm tay chạy điện hay chạy pin đều nên tương thích với thông số này. Nguồn

điện ổn định sẽ giúp máy vận hành an toàn, duy trì độ bền cho sản phẩm.

Mua máy mài cầm tay ở đâu tốt?

Khách hàng có nhu cầu mua máy mài nhưng không biết loại nào tốt? Có quá nhiều thông

số máy mài cầm tay cần được hỗ trợ giải đáp. Vậy thì hãy đến ngay cửa hàng Điện Máy

Gia Phú nhé. Cửa hàng chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn, kỹ thuật viên sẵn sàng giải

đáp mọi thắc mắc. Hỗ trợ tận tình trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra máy mài bê tông cầm tay được chúng tôi cung cấp đều là hàng chính hãng chất

lượng cao. Giá thành cạnh tranh và chính sách bảo hành, giao hàng đầy đủ. Liên hệ hotline

0937.623.786 để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp mọi thông tin. Đến trải nghiệm trực tiếp

https://dienmaygiaphu.com.vn/may-mai-cam-tay-tai-da-nang/
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sản phẩm tại cửa hàng. Hoặc tham khảo sản phẩm qua Website:

www.dienmaygiaphu.com.vn .

Địa chỉ:

HCM: Số 33 Đường Hiệp Thành 49 – P. Hiệp Thành – Q. 12 – Tp. HCM

Đà Nẵng: 68 Thành Thái – P. Khuê Trung – Q. Cẩm Lệ – Tp. Đà Nẵng

Hà Nội: Ngõ 4 Bằng Liệt – P. Hoàng Liệt – Q. Hoàng Mai – Hà Nội

>> Có thể bạn quan tâm: Địa chỉ mua máy mài cầm tay tại Đà Nẵng chất lượng
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