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Giới thiệu chung về máy xoa tường DMJ-700F-5 

 Mã sản phẩm: DMJ-700F-5 

 Điện áp: 220V/ 50Hz 

 Công suất thực tế: 710W 

 Đường kính đĩa xoa: 400mm 

 Tốc độ vòng quay: 110V/P 

 Trọng lượng máy: 4 kg 

 Thời hạn sử dụng: Không có giới hạn 

 Điều kiện lưu trữ: Tuyệt đối không được để ở dưới khu vực ẩm ướt 

 
Máy xoa tường, hồ, vữa DMJ-700F-5 giá rẻ chính hãng 

Cấu tạo của máy xoa tường, hồ, vữa DMJ-700F-5 

DMJ-700F-5 bao gồm: 
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 Tay cầm chống trượt 

 Tản nhiệt 

 Nút than 

 Động cơ dây đồng công suất cao 

 Tay cầm phụ 

 Nút nguồn 

 Nút khóa 

 Hộp số kim loại 

 Đế kết dính 

 Miếng xốp đánh bóng 
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Cấu tạo của máy 

Ưu điểm vượt trội của máy xoa tường, hồ, vữa DMJ-700F-5 

 Máy xoa vữa hồ DMJ-700F-5 rất đa năng và linh hoạt 

 Cấu tạo đơn giản, nhẹ nhàng và linh động có thể tạo độ phẳng một cách tuyệt 
đối nên rất lý tưởng cho việc hoàn thiện bề mặt; 

 Dễ dàng thực hiện làm phẳng bề mặt tường ở bên trong lẫn bên ngoài công 
trình 

 Đường kính tiếp xúc bề mặt tường lên đến 390mm nên xoa trát vữa hồ nhanh 
chóng 

 Tay cầm lớn giúp dễ dàng nắm giữ và điều khiển máy 
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 Lắp đặt các phụ kiện khác có thể ứng dụng vào các công việc như: chà nhám 
tường, mài nhẵn, đánh bóng,.. 

 Máy tạo được độ phẳng tuyệt đối khi xoa lên hồ tường 

 Và không bị bong sứt hồ với miếng sốp mềm dẻo được thiết kế thông minh 

 Giúp thi công công trình nhanh hơn tiết kiệm thời gian 

 Giảm thiểu được nhân công tiết kiệm chi phí cho các nhà thầu 

 Máy giúp tăng hiệu quả công việc gấp 10 lần so với thực hiện bằng thủ công 
truyền thống 

 Dễ dàng thực hiện làm phẳng bề mặt tường ở bên trong lẫn bên ngoài công 
trình. 
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Ưu điểm làm nhẵn bề mặt 

Ứng dụng của máy xoa tường, hồ, vữa DMJ-700F-5 

Máy xoa tường, hồ, vữa DMJ-700F-5 có chức năng 

 Xoa hồ 

 Xoa tường 
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 Xoa vữa 

 Chà nhám tường 

 Mài nhẵn 

 Và đánh bóng,… 

Hướng dẫn sử dụng máy xoa tường, hồ, vữa DMJ-700F-5 

Sau khi tường được thực hiện phun vữa bằng tay phun đạt được độ dày; độ rộng nhất 
định thì thợ hồ xoa tường sẽ dùng máy theo cách sau: 

 Tiến hành lắp lưỡi xoa phù hợp thường có đường kính 400mm và khởi động 
máy 

 Thực hiện xoa nhẹ nhàng lớp vữa đến khi bề mặt đạt độ phẳng yêu cầu thì có 
thể dừng 
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Thực hiện thi công máy xoa 
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