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Mô tả chung về máy mài và đánh bóng Karva KVG-17F 

 Tên sản phẩm: Máy mài và đánh bóng Karva KVG-17F 

 Mã sản phẩm: Karva KVG-17F 

 Thương hiệu: Karva 

 Xuất xứ: Trung Quốc 

 Trọng lượng: 98kg 

 Dung tích chứa: 15 lít 

 Chức năng: Chà sàn, chà bóng, mài sàn  

 Hạn sử dụng: Không giới hạn  

 Cách bảo quản: Để nơi nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 
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Máy mài và đánh bóng Karva KVG 17F 

Thông số kỹ thuật 

Điện áp 220 V 

Ắc quy Không 

Công suất hút Không 

Công suất chà 3.0HP 
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Tốc độ quay 200 RPM 

Đường kính mâm 18inch 

Dây điện 13m 

Phụ kiện gồm Mâm gang, tạ sắt, mâm gai 

Lợi ích khi dùng máy mài và đánh bóng Karva KVG-17F 

 Karva KVG-17F được làm từ kim loại kết hợp với thùng chứa làm từ nhựa 
ABS cực kỳ chắc chắn 

 Thiết kế này chống va đập và ăn mòn rất tốt 

 Giúp tăng độ bền cho máy và sự ổn định khi vận hành 

 Sản phẩm này sở hữu thiết kế gọn gàng, với trọng lượng máy nhẹ chỉ 98kg 

 Với công suất hoạt động lên tới 3HP, bàn chà có tốc độ quay 200 vòng/phút 

 Đường kính mâm 18 inch mang đến khả năng làm sạch vô cùng ấn tượng 
trên mọi chất liệu sàn cho người dùng 

 Thùng chứa nước đảm bảo không bị ăn mòn bởi hóa chất, mang lại độ bền 
tốt nhất. 

 Tuổi thọ của máy mài sàn bê tông cao nếu như sử dụng đúng cách và bảo 
dưỡng cho thiết bị 

 Việc đầu tư máy chà sàn ta sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, công sức 

 Giá thành sản phẩm không quá cao, hợp lý, tiết kiệm chi phí xây dựng  
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Cấu tạo của máy 

Ứng dụng cơ bản của máy mài sàn và đánh bóng Karva KVG-17F  

Có thể nói máy đánh bóng sàn Karva hoàn toàn đã chiếm được vị thế của mình trong 
các loại máy mài sàn đơn hiện nay với công suất đánh bóng và mài sàn lên 2,5-3HP. 
Nó dường như phù hợp với các công trình có diện tích không gian như nhà xưởng, nhà 
kho,.. Và máy mài sàn và đánh bóng Karva KVG-17F đã ứng dụng vào nhiều công việc 
khác nhau như: 

 Kết hợp các loại đĩa mài SF để mài phẳng, mịn,…các bề mặt bê tông 

 Kết hợp với máy hút bụi để sử dụng cho công việc giặt thảm 

 Thích hợp cho nhiều chức năng như chà sàn, chà bóng hoặc mài sàn 

 Mang đến hiệu quả cao khi dùng để vệ sinh và đánh bóng các mặt sàn đá 
hoặc bê tông 

 Phù hợp cho các diện tích lớn như nhà xưởng, khu công nghiệp, công trình,.. 

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 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/08/ung-dung-cua-may-mai-be-tong.jpg


                                                      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 

 

Ứng dụng của máy mài bê tông 

Cách bảo quản máy đánh bóng sàn công nghiệp 

Bên cạnh cách sử dụng máy đánh bóng Karva KVG-17F thì cách bảo quản máy cũng 
không kém phần quan trọng. Bởi muốn máy hoạt động ổn định và bền bỉ lâu dài. Bạn 
cần chú ý những cách bảo quản dưới đây: 

 Dùng máy xong không được tại bất kỳ loại nước gì lên máy 

 Luôn giữ máy ở trạng thái sạch sẽ 

 Không lau chùi khi phích cắm điện của máy vẫn đang cắm 

 Không kéo căng dây điện hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ cắm bằng cách kéo 
dây điện 

 Luôn sử dụng cần điều khiển chính, không đẩy máy bằng cò điều khiển 

Các bộ phận của máy 

Lưu ý khi dùng máy 
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 Luôn giữ máy Karva KVG-17F sạch sẽ, vệ sinh kỹ sau khi làm việc 

 Để bàn chải ở nơi khô ráo, sạch sẽ khi máy không sử dụng máy 

 Thay thế ngay các phụ tùng bị mòn hay hư hỏng 

 Luôn đảm bảo dây điện không bị hở 

 Nơi làm việc nên hạn chế người qua lại và đảm bảo ánh sáng cho người sử 
dụng máy 

 Khi máy có sự cố hãy gọi người có chuyên môn để được tư vấn. 

 Không nên lau chùi máy khi phích cắm điện còn trong ổ cắm. 

 Không nên để người không có kinh nghiệm sửa chữa 

 Không nên kéo căng dây điện hoặc rút phích cắnm ra khỏi ổ cắm 

 Khi máy đánh bóng sàn Karva không hoạt động đừng để máy đứng trên bàn 
chải. 

 Không nên để người chưa được huấn luyện sử dụng máy. 

 Không để máy thiếu sự bảo trì thường xuyên 

 Không để máy cán lên dây điện trong khi sử dụng 

 Không nhấc hoặc đẩy máy bằng cò điều khiển 

 Không tạt nước lên máy khi vừa sử dụng xong, vì khi đó motor còn nóng 
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Phương pháp khi dùng 
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