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Thông tin chung về máy bào tường bê tông PCS-JP001 

 Mã sản phẩm: PCS-JP001 

 Trọng lượng máy: 6kg 

 Kích thước: 19 x 21 x18 cm 

 Công suất: 1200W 

 Điện áp: 220V/ 50Hz 

 Tốc độ quay: 1000 – 4000 vòng /phút 

 Chiều rộng vệt bào: 15cm 

 Chiều sâu vệt bào: 1mm – 3,5mm 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy bào tường bê tông PCS-JP001 

Ưu điểm nổi bật của máy bào tường bê tông PCS-JP001 
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Sản phẩm máy bào tường bê tông PCS-JP001 sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, giúp sản phẩm trở thành 
sự lựa chọn lý tưởng của nhiều đơn vị chuyên thi công xây dựng và sửa chữa những công trình ở Việt 
Nam. Trong đó không thể bỏ qua những ưu điểm sau đây: 

 Là dòng máy nạo tường cũ thế hệ mới với các tính năng cơ bản 

 Lưỡi bào ở sát cạnh dài 5cm nhằm mục đích bào được cả phần vữa tại góc tường. 

 Núm căn chỉnh độ sâu vệt bào được thiết kế lại có thể dùng tay vặn một cách dễ dàng 

 Máy bào tường bê tông PCS-JP001 làm việc ổn định với hiệu suất làm việc cao cùng với 
chức năng chống bụi tốt 

 Giúp cải thiện năng suất lao động rút gắn thời gian thi công đem lại hiệu quả kinh tế cho 
người sử dụng 

 Máy sử dụng thiết kế mới giúp trọng lượng máy nhẹ nhàng; chắc chắn giúp người sử dụng 
khi thi công thao tác dễ dàng không tốn sức lao động 

 Bộ trục lắp lưỡi máy bào tường là một trong những linh kiện quan trọng nhất và ảnh hưởng 
trực tiếp tới quá trình thi công 

 Là nơi nhận truyền lực từ các bánh răng chủ động để quay các lưỡi bào để gọt vữa tường 
một cách nhanh chóng và phẳng mịn 

 Có công suất lớn lên tới 1200W nên có thể hoạt động bền bỉ, đáp ứng được hiệu suất công 
việc đòi hỏi cao 

 Với thiết kế mới máy bào tường bê tông PCS-JP001có thể bào được vệt bào rộng 15cm; 
chiều sâu vệt bào có thể điều chỉnh giao động từ khoảng 1-3,5mm 

 Dùng loại máy này sẽ giúp những người thợ không còn vất vả và không còn mệt nhọc như 
trước nữa. 

 Chỉ cần 1 người + máy bào tường = 5 – > 6 nhân công sủi thủ công; rút ngắn tối đa thời gian 
cạo bỏ lớp sơn & matit cũ. 
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Cấu tạo của máy bào tường PCS – JP001 

Máy bào tường bê tông PCS-JP001 có ứng dụng như thế nào ? 

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội cùng với đặc tính cho nên máy mài tường cầm tay được ứng dụng 
rộng rãi vào những công trình khác nhau như: 

 Được dùng rộng rãi trong lĩnh vực sửa chữa và cải tạo nhà cũ 

 Máy được dùng để cạo bỏ lớp bả ma tít cũ, hoặc lớp vữa chát cũ, lớp sơn cũ . 

 Bào tinh loại bỏ lớp sơn, véc ni, nhựa, các chất bám cứng và bám bẩn trên tường, gỗ hay 
trên các vật liệu khoáng 

 Máy bào tường bê tông PCS-JP001 dùng cho các cong trình cải tạo, sửa chữa 

 Sử dụng rộng rãi trong một loạt các bức tường bên trong và bên ngoài của giấy dán tường 
cũ, sơn cũ, bột trét cũ và loại bỏ da tường khác. 

 Sửa chữa nội thất bào tường, gọt tường cũ, gọt sơn cũ, lớp vữa 

Cách sử dụng máy bào tường bê tông PCS-JP001 đúng cách mang lại hiệu quả cao 

Để máy bào tường cầm tay PCS-JP001 được phát huy tác dụng tối đa bạn cần tiến hành thi công theo 
đúng quy trình chuẩn kỹ thuật. Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm bảo chất lượng nhất. 

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ 

 Máy bào tường bê tông PCS-JP001 

 Đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính mắt 
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Bước 2: Hướng dẫn tắt/mở máy 

 Trước khi cắm điện cho máy bào tường, luôn kiểm tra xem công tắc trượt có vận hành đúng 
cách và trở về vị trí “OFF” (TẮT) không. 

 Để khởi động máy người dùng cần trượt công tắc về vị trí “I” (ON – BẬT). 

 Khi vận hành liên tục, ấn vào phần trước của công tắc trượt để khóa lại. 

 Để dừng máy bào tường bê tông PCS-JP001; ấn vào phần sau của công tắc trượt, rồi trượt 
về vị trí “O” (OFF – Tắt) 

Bước 3: Tiến hành thi công 

 Đầu tiên bạn cắm máy rồi khởi động máy 

 Sau đó, cầm chắc 2 tay vào máy rồi bào tường từ trên xuống dưới lần lượt theo thứ tự 

 Chú ý phải bào thật đều tay, để có được hiệu quả như ý muốn 
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Hướng dẫn cách dùng máy bào tường PCS – JP001 

An toàn và sức khoẻ khi dùng máy 

 Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang 

 Tránh để bụi bẩn bay vào mắt 

 Khi đang dùng không nên ăn uống hay hút thuốc 

 Sử dung xong nên bảo quản máy ở nơi thoáng mát và khô ráo 

 Để máy tránh xa tầm tay của trẻ em 
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 Nếu bị bụi bẩn dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 
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