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Thông tin về máy chà nhám tường GEOX 

 Tên sản phẩm: Mày chà nhám tường GEOX 

 Mã sản phẩm: GEOX 

 Điện áp: 220V/ 50Hz 

 Công suất chà: 650W 

 Tốc độ quay: 3500 vòng/phút 

 Đường kính mâm: 180mm 

 Trọng lượng máy: 2kg 

 Điều kiện lưu trữ: Để ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy chà nhám tường GEOX chính hãng giá rẻ 

Một số tính năng nổi bật của máy chà nhám tường GEOX 
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 Máy chà nhám tường GEOX thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng khá nhẹ, có thể 
cầm tay tiện lợi 

 Có công suất 650W và bộ điều chỉnh tốc độ từ 1-6 có thể tạo tối đa 3500 
vòng/phút 

 Đảm bảo đáp ứng được mọi mục đích chà nhám tường từ đơn giản đến khó. 

 Cấu tạo kết cấu thông minh giúp người dùng dễ dàng sử dụng và vận hành 
máy đến mọi vị trí. 

 Đĩa chà có đường kính 180mm, với thiết kế có thể xoay một cách linh hoạt 

 Và điều chỉnh tốc độ quay của mặt mài và tốc độ hút bụi nhanh chậm một 
cách dễ dàng 

 Máy chà nhám tường được tích hợp với máy hút bụi trực tiếp qua túi bụi 

 Sử dụng trong việc thi công đánh bóng bề mặt tường, bề mặt ma tít 

 Các bộ phận máy được kết cấu một cách thông minh và được trang bị đèn 
led. 

 Giúp người dùng có thể làm việc ngay cả ban đêm; cùng với công tắc tiện lợi, 
dễ sử dụng. 

 Tiết kiệm thời gian làm việc và công sức cho người lao động. 
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Đặc điểm của máy chà GEOX 

Các ứng dụng của máy chà nhám tường GEOX 

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật cho nên máy chà nhám tường GEOX được dùng 
để: 

 Chà xả vữa xi măng 
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 Chà nhám mặt sơn matit 

 Chà trần bê tông 

 Thạch cao  

Máy chà nhám tường 

Một số lưu ý sử dụng 

 Nên sử dụng đúng phụ kiện chính hãng của nhà sản xuất máy. Để đảm bảo 
thiết bị được vận hành an toàn và bền bỉ. 

 Không nên vận hành máy chà nhám tường GEOX vượt quá tốc độ cho phép. 
Vì nó có thể làm hư hỏng phụ kiện và gây nguy hiểm cho người sử dụng. 

 Kiểm tra thiết bị máy trước khi sử dụng, không nên sử dụng khi máy chà 
nhám tường có dấu hiệu hư hỏng. 

 Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi làm việc nhằm bảo vệ an 
toàn khi làm việc 
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 Không nên sử dụng máy mài tường để thực hiện cho các công việc khác. Vì 
nếu sử dụng máy không đúng cách sẽ gây ra nguy hiểm cho người dùng. 

Hình ảnh rõ nét của máy 
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