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Giới thiệu chung về máy trộn vữa bê tông cầm tay PCS-2800TV 

 Tên sản phẩm: Máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV 

 Mã sản phẩm: PCS-2800TV 

 Công suất: 2800W 

 Điện áp: 220V / 50Hz 

 Vòng tua: 0-1000 vòng/phút 

 Chiều dài cần: 1,4m 

 Mô tơ: Mô tơ chổi than 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Máy trộn vữa bê tông cầm tay PCS-2800TV 

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy trộn vữa bê tông cầm tay 

 So với máy trộn bê tông mini có thùng chứa thì máy trộn vữa bê tông cầm tay PCS-2800TV 
có thiết kế tiện lợi hơn rất nhiều. 

 Thân máy và cần trộn dễ tháo rời và mang theo thuận tiện; rất dễ thi công ở những công trình 
có diện tích chật hẹp. 

 Khi sử dụng máy trộn bê tông sẽ làm tăng chất lượng bê tông; giảm nhân công so với việc 
dùng tay thủ công; đồng thời tiết kiệm thời gian nên chất lượng và tiến độ công trình được 
đảm bảo. 

 sử dụng nguồn điện áp 220V/50Hz; công suất đạt tới 2.800W giúp trộn vữa xi măng, hỗn hợp 
sẵn, vữa thạch cao, vôi vữa nhanh chóng, đều hơn. 
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 Khi làm việc máy quay với tốc độ từ 0 – 1000 vòng/phút sẽ giúp công việc của bạn hoàn 
thành nhanh chóng, không tốn nhiều sức lực. 

 Cần trộn dài 1.4m vì vậy khi thao tác người dùng không phải khom lưng, tránh gây đau mỏi 
lưng. 

Một số đặc điểm nổi bật của máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV 

Không phải ngẫu nhiên mà máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV lại được ưa chuộng đến vậy. Càng ngày 
máy trộn vữa bê tông cầm tay càng trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều hơn. Với nhiều ưu điểm 
như sau: 

 Sản phẩm được dùng trộn các lọaị vữa xi măng cát , bê tông… 

 Máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV có công suất lớn; 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 

 Được cái tiến không ngừng về thiết kế cũng như các chắc năng vận hàng 

 Máy trộn bê tông giúp cho hỗn hợp hồ vữa trộn đều hơn so với cách làm bằng thủ công; vì 
các thành phần được đảo trộn trong học theo chu kỳ nhất định. 

 Giúp cho máy hoạt đổng ổn định và người sử dụng khi thi công thao tác dễ dàng không tốn 
sức lao động, nâng cao năng suất lao động 

 Thiết kế tấm chắn bùn tiện lợi; máy nhỏ gọn dễ sử dụng và di chuyển 

 Thiết kế tay cầm chống trượt 90 độ, tiện dụng, làm giảm mệt mỏi 

 Công cơ công suất cao, sơn chịu nhiệt cao cấp bọc động cơ 

 Bánh trộn của máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV có 5 lá 

 Sử dụng máy trộn bê tông giúp quá trình trộn bê tông diễn ra nhanh hơn; chất lượng bê tông 
đảm bảo hơn và tiết kiệm được sức lao động của con người 

 Đặc biệt, những người công nhân cũng không còn phải quá vất vả nhiều như trước nữa 

 Bên cạnh đó, sử dụng loại máy trộn hữu ích này cũng rất an toàn cho những người sử dụng 
chúng 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 
Công dụng của máy trộn vữa bê tông cầm tay 

Ứng dụng của máy trộn vữa bê tông cầm tay PCS-2800TV trong ngành xây dựng 

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định; nên máy trộn PCS-2800TV rất phù hợp với nhiều hạng mục 
công trình xây dựng hiện nay: 

 Máy trộn vữa là thiết bị dùng để trộn các phối liệu như nước, xi măng, cát; 

 Và các chất phụ gia để tạo thành hỗn hợp vữa bê tông; dùng để xây trát cho các công trình 
xây dựng 

 Máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV được dùng trộn các lọaị vữa xi măng cát , bê tông… 

 Dùng để trộn hỗn hợp nhiều loại nguyên liệu; vật liệu thành một hỗn hợp đồng nhất 

 Đặc biệt dùng thích hợp trong chế biến do khả năng trộn đều nhanh và không làm biến tính 
vật liệu 

Hướng dẫn sử dụng máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV như thế nào là đúng cách để đảm bảo an 
toàn và nâng cao hiệu quả trộn 
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Việc dùng máy trộn sai cách sẽ ảnh hưởng không ít đến chất lượng công trình. Hơn nữa chúng còn làm 
tiêu tốn nhiều công sức; thời gian thậm chí là tiền của vào những việc vô bổ. Vì thế cần phải nắm rõ cách 
sử dụng máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV cho hiệu quả. 

Bước 1: Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động trước khi trộn bê tông 

Đối tượng trộn bê tông 

 Con người luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi sử dụng vận hành bất kỳ loại máy móc 
nào. 

 Người vận hành sử dụng máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV phải đủ tuổi lao động; có am 
hiểu về cách vận hành máy. 

 Ngoài ra đảm bảo các điều kiện sức khỏe theo quy địng của người lao động. 

Về các thiết bị bảo hộ 

 Đeo kính mắt, đội mũ bảo hộ, luôn mặc quần áo dài tay, đeo ủng bảo hộ. 

 Luôn tập trung tuyệt đối khi vận hành máy tránh xảy ra hiện tượng bị cuốn áo vào máy rất 
nguy hiểm. 

Về cách chọn không gian đặt máy 

 Chọn nơi rộng rãi, dễ dàng đưa nguyên liệu vào. 

 Nếu cẩn thận hơn bạn có thể làm rào chắn và cảnh báo mọi người khu vực máy đang hoạt 
động. 

 Cần để máy nơi thoáng để có thể thải khí và giảm tiếng ồn. 

Về động cơ 

 Nguồn điện cần được che chắn tránh bị nước vào ổ cắm rất dễ gây nguy hiểm cho người vận 
hành. 

Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu trước khi tiến hành trộn 

 Trước khi, tiến hành dùng máy trộn vữa để trộn bê tông bạn cần tìm hiểu rõ hướng dẫn sử 
dụng máy. 

 Sau đó cho nguyên liệu theo tỷ lệ quy định của máy và của công trình. 

 Vì nếu để nguyên liệu quá tải sẽ dẫn đến tình trạng kẹt máy, lệch bánh răng, vỡ vòng bi, nguy 
cơ hỏng rất cao. 

 Chính vì vậy lượng bê tông sẽ được trộn thành từng mẻ. 

 Các nguyên vật liệu được tập trung lại sao cho dễ dàng cho vào máy nhất. 

Bước 3: Vận hành máy trộn bê tông cầm tay 

 Cắm ổ điện vào xong rồi mở nút công tắc máy trộn vữa bê tông PCS-2800TV lên để trộn 

 Đảm bảo sản phẩm bê tông trộn đưa ra không quá nhão hoặc quá khô thì tỷ lệ trộn là rất 
quan trọng. 
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 Phải theo sự chỉ dẫn của chủ công trình xây dựng để không làm ảnh hưởng đến suốt quá 
trình trộn. 

Cách sử dụng máy trộn bê tông PCS – 2800TV đúng kỹ thuật 

Bước 4: Đổ bê tông 
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 Sau khi trộn với tỷ lệ và thời gian nhất định thì khâu tiếp theo là đổ bê tông để thi công công 
trình 

 Khi đổ bê tông cần có lực lượng lao động hỗ trợ nhau người điều khiển, người di chuyển xe 
rùa 

 Việc đổ bê tông phải rất cẩn thận nếu đổ quá nhanh có thể bị rơi ra, gây tình trạng mất kiểm 
soát 

 Cần sử dụng các vật dụng kèm theo: xẻng, cào, máy xoa nền… 

Bước 5: Vệ sinh máy sau khi sử dụng xong 

 Sau khi hoàn thành quá trình trộn và đảm bảo rằng; có thể sử dụng máy trộn vữa bê tông 
PCS-2800TV lâu dài ở những lần tiếp theo bạn cần vệ sinh máy sạch sẽ. 

 Sử dụng nước để rửa máy; tuyệt đối không được để bê tông còn sót lại trông máy sẽ bị khô 
cứng không thể cọ rửa được 

 Nếu cần thiết có thể dùng bàn chải chuyên dụng để cọ rửa vệ sinh. 

Như vậy, để sử dụng máy trộn bê tông hiệu quả trong tất cả các công trình xây dựng quý khách cần nắm 
được cách sử dụng máy trộn bê tông đúng cách 

Thông tin an toàn và sức khoẻ khi dùng máy 

 Nên mặc đồ bảo hộ, đeo gang tay, khẩu trang, kính mắt 

 Tránh để máy làm vương vữa bê tông lên mắt, mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi đang dùng 

 Vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng 

 Nếu bị vữa dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán kịp thời 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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