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Thông tin về máy mài sàn bê tông Antinco MS250 

 Mã sản phẩm: Antinco MS 250 

 Thương hiệu: Antinco 

 Sản xuất: Trung Quốc 

 Trọng lượng máy: 75 kg 

 Số lượng đĩa bi: 16 đĩa 

 Đường kính mâm: 250 mm 

 Điều kiện lưu trữ: Nên để ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy mài sàn bê tông Antinco MS 250 chính hãng giá rẻ 

Thông số kỹ thuật 
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Model MS 250 

Điện áp 220 V 

Công suất mài 3 KW 

Trọng lượng 75 Kg 

Đường kính mâm 250mm 

Số lượng đĩa bi 16 đĩa 

Tốc độ vòng quay 1800r/min 
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Thông số kỹ thuật 

Đặc điểm nổi bật của máy mài sàn bê tông Antinco MS 250 
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Máy mài sàn bê tông Antinco MS 250 góp mặt vào nhiều công đoạn thì hoàn thiện cho 
đến bảo dưỡng bề mặt sàn bê tông. Sản phẩm này không chỉ được ưa chuộng vì công 
dụng mà còn vì những ưu điểm vượt trội 

 Với thiết kế nhỏ gọn, có tay cầm chắc chắn nên máy có thể di chuyển tới 
nhiều vị trí 

 Làm sạch dễ dàng và đặc biệt là không gây tiềng ồn lớn ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh. 

 Trọng lượng máy chỉ nặng khoảng 75kg nên người dùng thoải mái sử dụng 

 Máy được trang bị mâm mài có đường kính lớn lên đến 250mm.  

 Mâm mài có thể gắn tối đa 16 đĩa bi mài để nâng cao hiệu quả công việc 

 Thiết bị có công suất hoạt động là 3KW. Động cơ bền bỉ, siêu khỏe nên có thể 
vận hành liên tục trong thời gian dài.  

 Máy mài bê tông Antinco MS 250 sử dụng nguồn điện 220V. Tương thích với 
nguồn điện dân dụng nên rất tiện lợi.  

 Tăng tuổi thọ của mặt sàn, giúp sàn có độ bền cao hơn 

 Giúp tăng thẩm mỹ, tăng vẻ đẹp cho sàn nhà 

 Giá mày mài sàn bê tông chính hãng rất phù hợp, tiết kiệm chi phí  
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Máy Antinco MS 250 

Ứng dụng của máy mài sàn bê tông Antinco MS 250 

Antinco MS 250 là thiết bị chuyên mài thô và mịn tại các công trình hiện nay…..Với 
công suất hoạt động mạnh mẽ nên thường được sử dụng tại những công trình vừa và 
lớn như 

 Trung tâm thương mại 

 Nhà xưởng 

 Hầm để xe 

 Sân bay 

 Biệt thự 

 Khách sạn 

 Bệnh viện 

 Nhà kho 
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Mày mài sàn 

Cách sử dụng máy mài sàn bê tông Antinco MS 250 

Bước 1: Mặc đồ bảo hộ và đọc qua sáсh hướng dẫn sử dụng máy mài sàn bê tông 

Bước 2: Gắn đĩa mài vào máy mài 

Bước 3: Kiểm tra nguồn điện 

 Kiểm tra dây điện, phích cắm, công tắc của máy mài sàn bê tông Antinco 
MS250 trước khi sử dụng 

 Xem xét nguồn điện có ổn định hay đủ để máy vận hành hay không ? 

 Cần tránh vận hành máy khi nguồn điện không ổn định vì nó sẽ gây ra các tổn 
hại thậm chí gây hỏng hoặc cháy máy. 

 Kiểm tra kỹ từng yếu tố, bộ phận của máy trước khi đưa máy vào làm việc 
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Viên đá mài sàn 

Bước 4: Vận hành máy 

 Điều chỉnh cần xả nước thông qua cần xả nước trong quá trình mài sàn 

 Để tránh phải mất thời gian cho việc hút nước thì bạn không nên xả quá nhiều 
nước 

 Chú ý: Trong khi dùng máy mài Antinco MS 250 phải luôn giữ máy được sạch 
sẽ 

 Ngoài ra, người điều khiển và vận hành máy phải là người có đủ chuyên môn 
để đảm bảo an toàn 
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