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Giới thiệu về mũi đục bê tông dẹp 120mm 

 Tên sản phẩm: Mũi đục bê tông 

 Model: MD120 

 Chất liệu: Hợp kim thép siêu cứng 

 Đường kính: 17mm 

 Bề rộng mũi: 120mm 

 Chiều dài: 280 mm 

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

 
Mũi đục bê tông kích thước rộng 120mm 

Ưu điểm nổi bật khi sử dụng mũi đục bê tông 120mm 
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Mũi đục bê tông 120mm được nhiều người lựa chọn sử dụng vì sở hữu những đặc 
điểm nổi bật sau: 

 Đây là phụ kiện không thể thiếu của các loại máy đục bê tông  

 Thiết kế đầu dẹp rộng 120mm được mài sắc bén, giúp đục, cạo, cậy, phá các 
bề mặt cứng một cách nhanh chóng, dễ dàng 

 Không biến dạng khi bị va chạm mạnh 

 Hợp kim thép bền bỉ, chịu lực, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn, mài mòn, có độ 
cứng cao. 

 Mũi đục dẹt là phụ kiện lý tưởng cho nhiều công việc trên bê tông khác nhau 

 Ưu điểm của chúng là ít bị mắc kẹt và tiến độ nhanh hơn 

 Giúp cho việc đục những tấm bê tông trở nên dễ dàng hơn 

 Giúp người dùng nhanh chóng xử lý bề mặt, tiết kiệm thời gian và công sức. 

 Mũi đục bê tông có độ chống gỉ sét tuyệt đối dù tiếp xúc thường xuyên với 
điều kiện ẩm ướt hay bất kì thời tiết khắc nghiệt. 
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Mũi đục 

Ứng dụng thường gặp của mũi đục bê tông  

Mũi đục bê tông có kích thước 120mm được sử dụng vào nhiều công việc trong thực tế 
như: 

 Đục bỏ tường gạch 

 Cậy phá gạch lát nền 

 Dùng để đục phá bê tông 

 Đục bỏ xi măng dư thừa trong quá trình thi công 
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 Và thậm chí là đục gỗ, đục phá đá,…. 

 Dễ dàng dùng trên các vật liệu: bê tông, gỗ, tường gạch, gạch lát nền,… 

 Ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp, cơ khí, xây dựng và sửa chữa.. 

Hình ảnh rõ nét 
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