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Giới thiệu về máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 

 Tên sản phẩm: Máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 

 Mã sản phẩm: Super Fast MS 250 

 Số lượng đĩa bi: 16 đĩa 

 Đường kính mâm: 250 mm 

 Trọng lượng máy: 80 kg 

 Hạn sử dụng: Không giới hạn 

 Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 chính hãng giá rẻ 

Thông số kỹ thuật  

Model SF 250 
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Điện áp 220 V 

Công suất mài 4 KW 

Trọng lượng 80 Kg 

Đường kính mâm 250mm 

Số lượng đĩa bi 16 đĩa 

Tốc độ vòng quay 1800r/min 

Ưu điểm nổi bật của máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 

Vốn dĩ khi đã sử dụng máy mài sàn bê tông thì không thể không mang lại lợi ích cho 
người dùng. Nhưng để có thể khai thác hết được khả năng năng của thiết bị và mang 
lại hiệu quả làm việc cao. Thì người dùng cần phải đảm bảo sử dụng nó đúng cách, 
đúng kỹ thuật. Dưới đây là một số lợi ích của mài sàn bê tông Super Fast MS 250 
mang lại: 

 Máy mài sàn bê tông công nghiệp SF 250 được sở hữu một số đặc điểm nổi 
bật như: 

 Super Fast MS 250 là thiết bị sử dụng nguồn điện 220V 

 Tương thích với nguồn điện dân dụng nên rất tiện lợi 

 Có thiết kế nhỏ gọn, tay cầm chắc chắn.. 

 Trọng lượng máy chỉ nặng khoảng 80kg nên người dùng thoải mái sử dụng 

 Thiết bị vận hành ổn định trong nhiều giờ liền.  

 Sản phẩm được trang bị mâm mài có đường kính 250mm.  

 Khi sử dụng có thể gắn lên đến 16 đĩa bi để nâng cao khả năng bào phá, mài 
sàn bê tông. 

 Máy được trang bị công suất mạnh mẽ, động cơ khỏe 

 Máy dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng 
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Công dụng của máy mài bê tông 

Các ứng dụng của máy mài sản bê tông Super Fast MS 250 

Máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 được sử dụng để 

 Mài mịn 

 Mài thô 
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 Mài nền Epoxy 

 Mài phá nền bê tông cũ 

 Mài lộ đá nền bê tông 

 Mài chống thấm 

 Đánh bóng nền sàn,… 
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Hình ảnh của máy sàn 

Cách sử dụng máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 

Bước 1: Chuẩn bị đồ bảo hộ  

 Chuẩn bị đầy đủ các đồ bảo hộ và mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho 
người vận hành máy 

Bước 2: Kiểm tra các bộ phận của máy  

 Kiểm tra máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250. Cần chắc chắn rằng máy 
vẫn chạy ổn định, không gặp bất cứ sự cố gì 

Bước 3: Gắn đĩa mài 

Căn cứ vào điều kiện của bề mặt sàn mà lựa chọn loại đá mài phù hợp. Sau đó thực 
hiện gắn đĩa mài vào máy  

Bước 4: Kiểm tra nguồn điện 

 Bạn cần phải kiểm tra dây điện, phích cắm, công tắc của máy trước khi sử 
dụng máy mài sàn bê tông. 

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

 Cần tránh vận hành máy khi nguồn điện không ổn định vì nó sẽ gây ra hư hỏn 
hoặc cháy máy. 

 Kiểm tra từng yếu tố, bộ phận của máy trước khi đưa vào làm việc. 
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Cách sử dụng máy mài sàn bê tông 
Bước 5: 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. 
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 Chú ý: Trong khi dùng máy phải luôn giữ máy được sạch sẽ 

 Ngoài ra, người điều khiển và vận hành máy mài sàn bê tông Super Fast MS 
250 phải là người có đủ chuyên môn để đảm bảo an toàn 

Chú ý khi sử dụng máy mài  

 Tuân thủ hướng dẫn sử dụng máy mài sàn bê tông để đảm bảo độ bền cho 
thiết bị và đạt hiệu quả công việc cao 

 Trong quá trình sử dụng, hãy di chuyển máy đều, di chậm dần để đảm bảo độ 
bánh và mịn 

 Giữ máy sạch sẽ, không để máy đè lên dây điện 

 Không tạt nước lên máy mài sàn bê tông Super Fast MS 250 khi vừa sử dụng 
xong 

 Những người không có chuyên môn không nên sử dụng máy để tránh gây 
nguy hiểm 
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Super Fast MS 250 
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