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Thông số kỹ thuật của máy mài sàn bê tông có hút bụi cầm tay 

Stt  Moden  Máy mài  Máy hút 

1  Công suât  1500w  9000w 

2  Điện áp  220v  220v 

3  Đường kính đĩa mài  100mm – 180mm 

 

4  Tốc độ quay  2500 – 4500 vòng/phút  1800-2000 v / p 

5  Túi đựng bụi 

 

 0,3 ×3m 

6  Dây hút bụi 

 

 3 – 5m 

7  Lực gió đầu hút 

 

 50m / giây 

8  Trọng lượng  3,5kg  2kg 
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Máy mài sàn bê tông có hút bụi hàng chính hãng tại Hà Nội 

Sử dụng máy mài sàn bê tông cầm tay có hút bụi mang lại những ưu 
điểm nổi trội gì ? 

 Máy mài sàn bê tông có hút bụi là thiết bị công nghiệp có tính năng tránh ô nhiễm 
môi trường không khí và tiếng ồn 

 Máy mài được thiết kế với chức năng hút bụi, nên giúp khi làm việc giảm bớt khói 
bụi độc hại và bảo vệ sức khỏe người lao động 

 Thân máy có ổ cắm cấp điện cho máy hút bụi, giúp tránh được sự cố khi yêu cầu hai 
dây cáp trong khi hoạt động, thuận tiện và đơn giản 

 Dây hút bụi của bộ máy mài sàn tích hợp hút có chiều dài từ 3m đến 5m 

 Giúp nhà thi công có thể giữ nguyên máy hút tại 1 bị trí cố định và di chuyển máy mài 
đến các vị tri khác nhau 

 Có bộ phận bảo vệ khi làm việc quá tải hiệu quả: bộ phận ngắt mạch giúp ngăn chặn 
động cơ quá nóng và gây thiệt hại 

 Máy mài sàn bê tông giúp bề mặt nền bê tông được nhẵn bóng, phẳng lỳ làm tăng 
tính năng thẩm mỹ 
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 Túi hút bụi của bộ máy mài cần tay có hút bụi có thể tích là 0,3 × 3m, có thế đựng 
được lượng bụi thu vào khá lớn và không dán đoạn quá trình thi công của các nhà 
thi công 

 Vì thế, bạn không phải đổ bụi bẩn sau khi dọn dẹp nhà cửa và bụi không bay ra xung 
quanh như máy hút bụi dùng túi 

 Tránh tiếp xúc các vật cứng giữa đĩa mài và mặt đất, hoàn toàn giải quyết được các 
vấn đề về độ không đồng đều giữa đĩa mài và vùng tiếp xúc mặt đất 

 Là loại sản phẩm sử dụng rất dễ dàng, thuận tiện mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm 
được chi phí 

Máy mài sàn bê tông có hút bụi tích hợp được ứng dụng trong các 
hạng mục xây dựng nào khi kết hợp với nhau ? 

Với 2 chức năng vừa mài vừa hút bụi đạt hiệu quả, nên máy mài sàn bê tông có hút bụi được 
các nhà thi công đánh giá cao và sử dụng cho các công trình như: 

 Mài sàn, nền bê tông 

 Đánh bóng sàn bê tông 

 Loại bỏ các lớp phủ trên bề mặt 

 San lấp mặt phẳng cho nền, sàn bê tông 

 Loại bỏ keo và các tạp chất dính trên sàn 

 Xóa bỏ dấu dòng trên bề mặt sàn, nền 

 Mài đá Granito, mài các loại mặt đá tương tự 

 Vệ sinh và loại bỏ bụi bẩn, xi măng còn vương vãi trên sàn thi công. 

 Mài phẳng các đường cạnh, sơn bóng và khắc phục bong tróc các bề mặt. 

 Hút bụi trong kho bãi, nhà xưởng, khu chế xuất 

 Và tất cả các bề mặt đang gặp phải vấn đề liên quan 

Hướng dẫn cách sử dụng máy mài sàn bê tông có hút bụi cầm tay 
đúng kỹ thuật 

Sử dụng chức năng mài nên bê tông của máy 

Bước 1: Kiểm tra mặt sàn 

 Xác định chất lượng, tình trạng của sàn để đưa ra phương pháp vệ sinh để lựa chọn 
đĩa mài nền bê tông cho phù hợp. 

 Đối với sàn bê tông cứng, không bằng phẳng chúng ta cần sử dụng đĩa mài kim 
cương 

 Còn đối với bề mặt sàn bê tông đã phẳng rồi chúng ta chỉ cần đánh bóng mặt sàn 

 Ngoài ra, bạn cũng phải cần căn cứ vào mục đích cũng như diện tích mặt sàn 
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 Dựa trên khả năng tài chính,ngân sách để có thể lựa chọn model máy mài sàn bê 
tông có công suất và chức năng phù hợp 

Bước 2: Gắn đĩa mài phù hợp cho máy 

 Tuỳ vào nhu cầu mục đích sử dụng của mỗi người để kết hợp đĩa mài phù hợp với 
công việc cần thực hiện 

Bước 3: Kiểm tra kết nối 

 Trước khi tiến hành sử dụng máy mài sàn bê tông có hút bụi cầm tay, hãy chắc 
chắn rằng các chi tiết máy, dây điện, công tắc vẫn hoạt động tốt 

 Đảm bảo sử dụng nguồn điện ổn định cho máy để tránh nguy cơ chập cháy trong khi 
thực hiện 

Bước 4: Điều chỉnh lượng nước phù hợp cho máy mài sàn 

 Khi mài sàn, lượng nước cấp cho máy mài sàn bê tông có ảnh hưởng trực tiếp đến 
hiệu quả công việc. 

 Người dùng chó thể điều chỉnh lượng nước xả xuống sàn bằng cần xả nước. 

 Lưu ý nếu bạn xả quá nhiều nước sẽ khiến máy phải hút lâu hơn 

 Nhưng tuy nhiên xả ít nước quá cũng sẽ không đủ để máy làm việc nên bạn cần phải 
điều chỉnh mức nước phù hợp 
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Cách thi công máy mài sàn và hút bụi 

Sử dụng chức năng hút bụi của máy mài sàn bê tông có hút bụi 
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Bước 1: Lưu ý trước khi vận hành máy hút bụi 

 Luôn đảm bảo rằng máy phải được ngắt điện trước khi lắp vào hay tháo dỡ các phụ 
kiện. 

 Không bao giờ vận hành máy mà bộ lọc đặt không đúng vị trí, bị bẩn hay bị tắc 
nghẽn 

 Không được lấy ống hút và tay cầm máy nhúng vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào 

 Không được vận hành máy máy mài sàn bê tông có hút bụi khi tay ướt 

Bước 2: Vận hành máy 

 Chèn đầu hút vào lỗ hút khí đúng vị trí cho đến khi nghe tiếng tách 

 Để tháo ống ra, hãy nhấn nút mở ống và kéo ống ra khỏi lỗ hút 

 Lắp ống hút nối với tay nắm và bàn hút thảm với ống hút nối còn lại 

 Bạn có thể tháo rời ống nối hay ống xoắn ra từng phần 

 Kéo dây điện ra từ máy hút và cắm vào ổ điện 

 Ấn nút on/off để mở máy mài sàn bê tông có hút bụi 

 Công suất hút có thể điều chỉnh bằng cách mở hoặc đóng nút kéo trên tay cầm. 

Bước 3: Lưu ý khi vận hành máy 

 Máy hút bụi cầm tay có chiều dài của ống nối có thể điều chỉnh bằng cách vừa ấn 
nút mở trên ống bên ngoài và vừa kéo nhẹ ống bên trong. 

 Ký hiệu màu vàng trên dây điện cho biết đó là chiều dài tối đa của dây có thể sử 
dụng được. Đừng bao giờ cuộn tròn dây dưới ký hiệu màu đỏ. 

Bước 4: Lưu ý sau khi vận hành máy 

 Khi làm sạch máy, hãy tắt máy trước khi cuốn dây điện. 

 Rút dây ra ổ cắm và ấn nút thu dây trên máy. Một tay giữ đầu dây điện và một tay 
theo dõi dây cuộn vào máy để tránh dây văng vào bạn hoặc vào máy 

Một số điều chúng ta cần lưu ý khi sử dụng máy tích hợp cầm tay này 

 Tuân thủ hướng dẫn sử dụng máy mài sàn bê tông có hút bụi để đảm bảo độ bền 
cho thiết bị và đạt hiệu quả công việc cao 

 Trong quá trình sử dụng, hãy di chuyển máy đều, di chậm dần để đảm bảo độ bánh 
và mịn 

 Giữ máy sạch sẽ, không để máy đè lên dây điện 

 Không tạt nước lên máy khi vừa sử dụng xong 

 Những người không có chuyên môn không nên sử dụng máy để tránh gây nguy hiểm 

 Để sản phẩm tránh xa tầm tay của trẻ em 
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