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Thông tin về máy bào tường ZCX-BQJ-2 

 Tên sản phẩm: Máy bào tường ZCX-BQJ-2 

 Mã sản phẩm: ZCX-BQJ-2 

 Trọng lượng: 4.5kg 

 Công suất: 1200W 

 Tốc độ bào: 1000 – 4000 vòng/phút 

 Điện áp: 220V/ 50Hz 

 Chiều rộng tường bào: 150mm 

 Chiều sâu tường bào: 1-4mm 

 Thời hạn sử dụng: Không có giới hạn 

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

 
Máy bào tường ZCX-BQJ-2 chính hãng giá rẻ 

Một số ưu điểm vượt trội của máy bào tường ZCX-BQJ-2 
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Mày bào tường ZCX-BQJ-2 có thiết kế với công suất hoạt động mạnh mẽ cùng bộ dao 
bào bằng thép hợp kim cao cấp. Giúp loại bỏ các lớp xi măng, sơn nước, bột trét một 
cách hiệu quả và nhanh chóng. Máy mang lại năng suất công việc cao gấp nhiều lần so 
với sử dụng các công cụ truyền thống. 

 Máy bào tường ZCX-BQJ-2 được thiết kế đơn giản giúp bào phá tường, lớp 
sơn, bột trét cũ để cải tạo và làm mới công trình 

 Tốc độ bào tường của các lưỡi dao rất nhanh, so với các cách làm thủ công 

 Sử dụng nguồn điện dân dụng 220V nên có thể dùng ở bất kỳ nơi đâu. 

 Có thể điều chỉnh độ bộ lưỡi để bào theo độ sâu mình mong muốn để bào 
phá dày mỏng tùy theo mục đích. 

 Máy có bề mặt đường kính bào rộng 15cm giúp cạo tường nhanh chóng. 

 Máy nhỏ gọn nên người dùng có thể dễ dàng cầm nắm và vận hành máy. 

 Được thiết kế phần lưỡi bào tường làm từ chất liệu hợp kim chắc chắn 

 Phần tay nắm chống trơn, giúp điều khiển cầm nắm dễ dàng và chắc chắn 
hơn. 

 Giúp cho quá trình thi công thuận tiện và ít tốn sức lực hơn.  

 Giá thành hợp lý, không quá cao và tiết kiệm chi phí xây dựng 
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Đặc điểm của máy bào 

Ứng dụng thực tế của máy bào tường ZCX-BQJ-2  

 Máy bào tường được dùng phổ biến trong lĩnh vực sửa chữa và cải tạo nhà 
cũ 

 Dùng để cạo bỏ lớp bả ma tít cũ, hoặc lớp sơn cũ, lớp vữa trát cũ 

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

 Máy bào tường ZCX-BQJ-2 được dùng trong các công trình cải tạo, sửa chữa 

 Thiết bị được sử dụng rộng rãi để loại bỏ các lớp giấy dán tường cũ, sơn cũ; 
bột trét cũ và loại bỏ da tường khác 

 Máy còn được ứng dụng để sửa chữa nội thất bào tường, gọt sơn cũ, gọt 
tường cũ, lớp vữa… 
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Hướng dẫn cách sử dụng máy

Cận cảnh máy 
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