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Giới thiệu chung về máy chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 

 Tên sản phẩm: Máy chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 

 Mã sản phẩm: Karva KVG-E 2 in 1 

 Thương hiệu: Karva 

 Đường kính mâm: 43cm/25cm 

 Phụ kiện: 2 mâm gang, 2 mâm gai, 2 tạ sắt tăng trọng lượng 

 Dây điện: 13m 

 Chức năng: Chà sàn, giặt thảm  

 Trọng lượng máy: 62kg 

 Trọng lượng tạ: 28kg 

 Tổng trọng lượng: 90kg 

 Điều kiện lưu trữ: Để ở nơi khô ráo, có bóng râm 

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 

 

 
Máy chà sàn công nghiệp Karva KVG-E 2 in 1 

Thông số kỹ thuật  

Điện áp 220V/50HZ 

Công suất chà 2,5 HP 

Tốc độ quay 175 RPM 

Đường kính mâm 43cm/25cm 
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Dây điệ 13m 

Model KVG - 17E1(2in1) 

Đặc điểm nổi bật của máy chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 

 Mày chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 của thương hiệu Karva – một thương hiệu 
nổi tiếng 

 Với nhiều ưu điểm vượt trội về thiết kế, tính năng và sự bền bỉ của sản phẩm. 

 Máy có tới 2 chức năng trong một thiết bị 

 Là chế độ mài sàn diện tích rộng hoặc mài cầu thang, mặt bếp.  

 Chỉ cần thay cần điều khiển ngắn và gắn phụ kiện pad chà bóng cầu thang là 
được 

 Máy được trang bị 2 bánh xe, tiện lợi cho việc di chuyển và làm việc. 

 Karva KVG-E 2 in 1 có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, chắc chắn. 

 Thân máy được làm từ các chất liệu cao cấp, bền bỉ, chống được va đập 
mạnh, giúp kéo dài tuổi thọ của máy 

 Giá thành máy hợp lý, không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 
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Chi tiết của máy 

Máy chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 được dùng ở đâu ? 

Karva KVG-E 2 in 1 được sử dụng hiệu quả cho cả bề mặt sàn thông thường và sàn 
cầu thang. Máy thường được sử dụng tại 

 Các công trình mới xây 

 Cầu thang  

 Sàn nhà 

 Nhà xưởng 

 Sân bay 

 Trung tâm thương mại… 

Các bộ phận của máy 

Những chú ý quan trọng khi làm việc  
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Để giúp cho thiết bị có thể vận hành một cách ổn định tốt nhất và tận dụng tối đa những 
lợi ích mà sản phẩm mang lại; người dùng cần đặc biệt chú ý tới những vấn đề cơ bản 
sau đây: 

 Trước hết, cần phải xác định một cách rõ ràng những nhu cầu sử dụng để 
chọn được cho mình loại đĩa máy chà sàn công nghiệp sao cho phù hợp với 
chất liệu và công việc 

 Việc làm việc với thiết bị cần được đảm bảo tiến hành theo đúng như hướng 
dẫn của nhà sản xuất 

 Hãy chú ý để đảm bảo cho máy chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 luôn được sạch 
sẽ và bảo dưỡng theo định kỳ 

 Công việc đó giúp cho bạn có thể bảo vệ máy để máy vận hành tốt và ổn định 
nhất 

 Hãy đặc biệt chú ý kiểm tra các chi tiết trên máy để đảm bảo tất cả đều được 
ổn định. Từ đó, giúp cho công việc được thực hiện liên tục, hiệu quả mà 
không gặp phải vấn đề gì 

 Hãy sử dụng hóa chất chà sàn chuyên dụng khi làm việc với thiết bị này 
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Máy chà sàn 

Cách bảo dưỡng máy 

 Rút phích cắm khỏi nguồn điện, khi máy nguội mới bắt đầu vệ sinh. 

 Thay thế kịp thời những thiết bị đã bị hao mòn, hỏng hóc. 

 Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để tháo các bộ phận ra. 

 Sử dụng khăn mềm, ẩm lau bên ngoài máy chà sàn Karva KVG-E 2 in 1 

 Vệ sinh kỹ bằng chất tẩy rửa đối với thùng chứa hóa chất, bàn chà. 

 Lắp các bộ phận lại như cũ, nếu bàn chải, pad quá mòn thì nên thay mới. 
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Thực hiện thi công 
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