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QUE HÀN ĐIỆN GH - 421(E6013)
ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:
Que hàn điện GH-421 là loại que hàn có đặc tính dễ mồi hồ quang, hồ quang ổn định, ít khói, dễ bong xỉ,
mối hàn đẹp. Dòng điện hàn nhỏ, tiết kiệm điện khi hàn. Sản phẩm thích hợp cho các công trình kết cấu
thép thường như: cầu đường, máy móc, xe máy, cửa sắt...

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC & CƠ TÍNH MỐI HÀN:
C
≤ 0.10

Thành phần
hoá học (%)
Cơ tính
kỹ thuật

Mn
0.35 ÷ 0.6
Độ bền chảy
(Mpa)
≥ 330

Si
≤ 0.28
Độ bền kéo
(Mpa)
≥ 430

P
≤ 0.03
Độ dãn dài
(%)
≥ 22

S
≤ 0.03
Độ dai va đập
(J)
≥ 50(0˚C)

KÍCH THƯỚC QUE HÀN & DÒNG ĐIỆN SỬ DỤNG (AC&DC):
Ø2.5

Đường kính
Hàn bằng

Dòng điện hàn (A)

VẬT LIỆU HÀN - CẮT

Ø4.0

Ø5.0

300

350

400

400

50 ÷ 80

80 ÷ 120

120 ÷ 180

150 ÷ 200

Chiều dài (mm)

Tương đương tiêu chuẩn: AWS-E6013 (Mỹ)

Ø3.2

Hàn trần, đứng

Giảm dòng điện từ 10 ÷ 15%

DÂY HÀN MIG/MAG VÀ QUE HÀN TIG GH-70S
I

SẢN PHẨM MỚ

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

Dây hàn GH-70S là loại dây hàn được bao phủ 1 lớp đồng mạ tinh khiết, kéo bóng đều giúp quá trình bảo
quản và hàn rất ổn định. Sản phẩm được sử dụng khí bảo vệ CO hoặc hỗn hợp khí 80% Argon + 18%
CO2. Thích hợp sử dụng cho các kết cấu thép cacbon và hợp kim trung bình như: bồn áp lực, đường ống,
kết cấu thép chịu tải trọng, tàu thuyền...

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC & CƠ TÍNH MỐI HÀN:
C

Thành phần
hoá học (%)

Si

P

S

0.06 ÷ 0.15 1.4 ÷ 1.85 0.8 ÷ 1.15 ≤0.025 ≤0.035
Độ bền chảy
(Mpa)
≥ 400

Cơ tính
kỹ thuật

*Cuộn 5kg mới thích hợp cho dòng máy hàn
MIG xách tay mới, nhỏ gọn dễ sử dụng

Mn

Độ bền kéo
(Mpa)
≥ 480

Cu

V

Ni

≤0.5

≤0.03

Độ dãn dài
(%)
≥ 22

C

Mo

≤0.15
Độ dai va đập
(J)
≥ 27 (-30°C)

KÍCH THƯỚC DÂY HÀN, DÒNG ĐIỆN VÀ LƯỢNG KHÍ BẢO VỆ SỬ DỤNG:
Tương đương tiêu chuẩn: AWS A5.18: ER70S-6 (Mỹ)

Đường kính

Ø0.8

Ø0.9

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.6

Dòng điện hàn (A)

80 ÷ 120

90 ÷ 130

100 ÷ 140

110 ÷ 200

180 ÷ 320

Điện thế hàn (V)

20 ÷ 21

20 ÷ 22

22 ÷ 24

23 ÷ 25

25 ÷ 28

Lượng khí (lít/phút)

8÷9

9 ÷ 10

10 ÷ 11

12 ÷ 13

16 ÷ 18

DÂY HÀN TỰ ĐỘNG SAW L12
ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

Dây hàn EL12 tạo ra mối hàn có cơ tính ổn định và đường hàn nhuyễn khi sử dụng với thuốc hàn SJ301
và SJ501. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho hàn các kết cấu thép Carbon và hợp kim trung bình như:
bồn áp lực, đường ống, kết cấu thép chịu tải trọng, các kết cấu dân dụng, ôtô, tàu thuyền.....

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC & CƠ TÍNH MỐI HÀN:
Thành phần
hoá học (%)

*Đặc biệt có thùng dây dành cho máy hàn
cổng

Tương đương tiêu chuẩn: AWS A5.17: EL12 (Mỹ)
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C

Mn

Si

P

0.04 ÷ 0.14

0.25 ÷ 0.6

≤ 0.1

S

Cu

≤ 0.03

≤ 0.03

≤ 0.35

Độ dãn dài
(%)

Độ dai va đập
(J)

Cơ tính
kỹ thuật

Độ bền chảy
(Mpa)

Độ bền kéo
(Mpa)

EL12-SJ301(F6A2)

≥ 340

≥ 440

≥ 22

≥ 50 (-29°C)

EL12-SJ501(F7A0)

≥ 390

≥ 500

≥ 22

≥ 50 (-29°C)

KÍCH THƯỚC QUE HÀN & DÒNG ĐIỆN SỬ DỤNG (AC&DC):
Đường kính

Ø2.4

Ø3.2

Ø4.0

Ø5.0

Dòng điện (A)

350 ÷ 450

425 ÷ 525

475 ÷ 575

550 ÷ 650

Điện thế hàn (V)

27 ÷ 30

27 ÷ 30

27 ÷ 30

27 ÷ 30
www.songmaviet.com
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DÂY HÀN LÕI THUỐC GH71T

DÂY HÀN MIG / QUE HÀN TIG NHÔM
ỨNG DỤNG:

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

N PHẨM MỚI

Dây hàn GH71T là loại dây hàn có lõi là chất trợ dung, được bao phủ chất titan có cơ tính hàn
cực tốt, dễ dọn xỉ, bề mặt hàn nhẵn, hàn ít bị bắn toé. Sản phẩm được sử dụng cùng với các
loại thép chịu lực từ 490 Mpa như : bồn áp lực, đường ống, kết cầu thép chịu tải trọng, tàu
thuyền.

SẢ

Đồ trang trí nội thất: Bàn ghế nhôm, kệ nhôm.
Các bể chứa hoá chất và bồn áp lực.
Hàng không, vũ trụ, đường sắt.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC & CƠ TÍNH MỐI HÀN:
C
≤ 0.12

Thành phần
hoá học (%)
Cơ tính
kỹ thuật

Mn
≤ 1.75
Độ bền chảy
(Mpa)
≥ 400

Ngành năng lượng.

Si
≤ 0.9
Độ bền kéo
(Mpa)
485 - 655

P
≤ 0.03
Độ dãn dài
(%)
≥ 22

S
≤ 0.03
Độ dai va đập
(J)
≥ 27 (-18°C)

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC:

KÍCH THƯỚC QUE HÀN & DÒNG ĐIỆN SỬ DỤNG (AC&DC):
Ø1.2

Ø1.6

Hàn bằng

150 ÷ 300

180 ÷ 400

Hàn đứng

150 ÷ 250

180 ÷ 300

Hàn trần

150 ÷ 250

180 ÷ 310

Đường kính
Tương đương tiêu chuẩn: AWS A5.20 E71T - 1C (Mỹ)

Dòng điện (A)

Ứng dụng trong công nghiệp đóng tàu thuyền.

Tương đương tiêu chuẩn: AWS A5.10 (Mỹ)

DÂY HÀN LÕI THUỐC KHÔNG KHÍ GH71T - GS

Grade

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Al

ER5356

0.25

0.40

0.10

0.050.20

4.505.50

0.050.20

0.10

0.060.20

~

ER4043

4.506.00

0.80

0.30

0.05

0.05

--

0.10

0.20

~

ER5183

0.40

0.40

0.10

0.501.00

4.305.20

0.050.25

0.25

0.15

~

THUỐC HÀN SJ301
ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

I

SẢN PHẨM MỚ

*Không cần xài khí, tiện dụng, sử dụng tại mọi địa điểm khác nhau
Sử dụng với máy hàn Mig xách tay mới.

Thuốc hàn SJ301 là loại thuốc thiêu kết Calcium - Silicate có chức năng bao phủ mối hàn, bổ
sung lượng Silic và Mangan hợp kim hoá mối hàn. Sản phẩm khi kết hợp với dây EL12/EM12
thích hợp sử dụng cho hàn các kết cấu thép thông dụng và thép hợp kim thấp như: bồn bể
chứa áp lực, ống thép, kết cấu chịu lực, vỏ tàu.....

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC:

Dây hàn GH71T-GS là loại dây hàn không khí hay có khí tự bảo vệ, dễ dàng sử dụng hàn mọi
tư thế khác nhau. Dây hàn được thiết kế thích hợp cho hàn 1 lớp với hiệu quả mang lại vượt
trội, hồ quang êm, ít nổ, tốc độ hàn nhanh, xỉ dễ tróc, thích hợp cho bảo trì, bảo dưỡng cho
các ngành như lưới kẽm, dụng cụ nông nghiệp, bồn và các khung kết cấu.

SJ301

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC & CƠ TÍNH MỐI HÀN:
Tương đương tiêu chuẩn: AWS A5.20 E71T - GS (Mỹ)

Thành phần
hoá học (%)

C
≤ 0.12

Cơ tính
kỹ thuật

Mn
≤ 1.75

Độ bền kéo rm
(Mpa)
485 - 655

Si
≤ 0.9

P
≤ 0.03

S
≤ 0.03

Độ bền chảy rp0.2
(Mpa)
≥ 400

Độ dãn dài
(%)
≥ 22

CU V

Tương đương tiêu chuẩn:
AWS A5.17 F6A2-EL12/F7A2-EM12K (Mỹ)

DÂY HÀN MIG / QUE HÀN TIG INOX

SiO2 + TiO2

CaO +MgO

Al2O3 + MnO

CaF2

Bazơ

30 ÷ 45

20 ÷ 30

20 ÷ 30

5 ÷ 15

~ 1.0

CƠ TÍNH MỐI HÀN KHI SỬ DỤNG VỚI DÂY HÀN TƯƠNG ỨNG:

NI CR MO

Độ dai va đập
(J)
≥ 27 (-18˚C)

Thành phần hoá học (%)

Loại

Với dây hàn

Độ bền chảy
(Mpa)

Độ bền kéo
(Mpa)

Độ dãn dài
(%)

Độ dai va đập
(J)

EM12K
(F7A2)

≥ 400

≥ 510

≥ 22

≥ 50 (-29°C)

THUỐC HÀN SJ501T
ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:
Thuốc hàn SJ501T là loại thuốc thiêu kết Calcium - Silicate có chức năng bao phủ mối hàn,
bổ sung lượng Silic và Mangan hợp kim hoá mối hàn. Sản phẩm khi kết hợp với dây
EL12/EM12 thích hợp sử dụng cho hàn các kết cấu thép thông dụng và thép hợp kim thấp
như: bồn bể chứa áp lực, ống thép, kết cấu chịu lực, vỏ tàu.....

I

SẢN PHẨM MỚ

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

Dây hàn MIG/ Que hàn TIG INOX Golden Horse 308L thích hợp dùng hàn cho thép Austenitic
không gỉ (Inox) các loại như E201, E302, E304, E305, E308,...... với chất lượng cơ tính tốt,
độ bền và dẻo dai cao, tăng khả năng chịu mài mòn.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC:
Loại

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
Thành phần hoá học

c

Trị số

≤ 0.03

Mn

Si

1.0 ÷ 2.5 0.3 ÷ 0.65

P

s

Ni

≤ 0.03

≤ 0.03

Cr

Mo

SJ501T

9.0 ÷ 11.0 19.5 ÷ 22.0 ≤ 0.75

Giới hạn bền kéo
(Mpa)
≥ 520

Song Ma Viet - Catalog 2020

Giới hạn chảy
(Mpa)

Độ dãn dài
(%)

Tương đương tiêu chuẩn:
AWS A5.17 F7A0-EL12V/F7A2-EM12K (Mỹ)

Độ dai va đập
ở 0 C (J)
O

≥ 35

www.songmaviet.com

SiO2 + TiO2

Al2O3 + MnO

CaF2

Bazơ

25 ÷ 35

50 ÷ 60

3 ÷ 10

~ 0.5

CƠ TÍNH MỐI HÀN KHI SỬ DỤNG VỚI DÂY HÀN TƯƠNG ỨNG:

CƠ TÍNH MỐI HÀN (KHÔNG CẦN GIA NHIỆT TRƯỚC KHI HÀN):
Tương đương tiêu chuẩn:
AWS A5.9 ER308L/R308L (Mỹ)

Thành phần hoá học (%)

06
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Với dây hàn

Độ bền chảy
(Mpa)

Độ bền kéo
(Mpa)

Độ dãn dài
(%)

Độ dai va đập
(J)

EM12K
(F7A2)

≥ 400

≥ 510

≥ 22

≥ 50 -(29°C)

www.songmaviet.com
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CẮT

CÁP HÀN HÀN QUỐC

MÀI

ĐÁNH BÓNG

LÀM SẠCH

TỪ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM DÂY CÁP ĐIỆN CHO LG VÀ HYOSUNG HQ
Đặc điểm:

- Lớp vỏ bọc cách điện và bảo vệ: Màu đen hoặc màu khác bằng cao su tự nhiện, có khả năng chống mài mòn
và chậm lão hoá, không gây kích ứng da. Khả năng chịu uốn và đàn hồi cao.
- Bên trong lớp vỏ bọc cách nhiệt bằng lớp băng vải không dệt, chịu nhiệt tới 200°C bảo vệ cáp hàn trong môi
trường làm việc liên tục.
- Lõi: gồm nhiều sợi đồng nhuyễn xoắn phức hợp với hàm lượng đồng 99.9%, đường kính sợi trung bình
0.21mm, tác dụng làm giảm tối đa sự phóng điện gây hao điện và không an toàn cho người sử dụng.
- Dễ vận hành, vận chuyển thích hợp trong ứng dụng xây dựng kết cấu công trình.
- Điện áp sử dụng: 1.2/1.6kV: 70°C
- Nhiệt độ chịu đựng tối đa 90°C
- Có khả năng làm việc trong môi trường ẩm ướt, môi trường acid, kiềm nhẹ.

LẦN ĐẦU TIÊN
CÓ MẶT TẠI

VIỆT NAM

Ứng dụng:

- Trong thiết bị ngành hàn: Làm dây kết nối máy hàn đến vật hàn thông qua thiết bị hàn (kìm hàn). Được sử
dụng trong máy hàn que, máy hàn CO2, máy hàn tự động dưới lớp thuốc ( hàn hồ quang chìm), máy phát
điện...
- Đối với việc truyền tải dòng cao từ các máy hàn điện đến công cụ hàn. Thích hợp cho việc sử dụng linh hoạt
trong điều kiện thô, trên dây chuyền lắp ráp và hệ thống băng tải, trong máy công cụ và sản xuất xe có động
cơ, tàu xây dựng...

Quy cách

Đường kính tổng
trung bình (mm)

Chiều dài cuộn
(m/cuộn)

Trọng lượng
(kg/cuộn)

Cáp 16 mm2

8.8

100 - 200

22 - 44

Cáp 25 mm2

10.1

100 - 200

32 - 64

Cáp 35 mm2

11.4

100 - 200

42 - 84

Cáp 50 mm2

13.2

100 - 200

64 - 128

Cáp 70 mm2

15.3

100 - 200

80 - 160

Cáp 95 mm2

17.1

100 - 200

118 - 236

Quy cách

Tiết diện mặt cắt
(mm2)

Độ dày vỏ bọc
cao su (mm)

Điện trở ruột dẫn ở
20°C (Ω/km)

Dòng điện hàn
(A)

Cáp 16 mm2

Cáp 16 mm2

2

1.16

180 - 200

Cáp 25 mm2

Cáp 25 mm2

2

0.758

200 - 250

Cáp 35 mm2

Cáp 35 mm2

2

0.536

300 - 350

Cáp 50 mm2

Cáp 50 mm2

2.2

0.379

400 - 500

Cáp 70 mm2

Cáp 70 mm2

2.4

0.268

500 - 630

Cáp 95 mm2

Cáp 95 mm2

2.6

0.198

600 - 750
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DỤNG CỤ - VẬT LIỆU MÀI MÒN PEGATEC

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Bạn có thể mua sản phẩm chất lượng cao PEGATEC tại các quốc gia dưới đây

08

SẢN PHẨM CỦA WINKING LÀ SẢN PHẨM CỦA ĐỐI TÁC ĐƯỢC TIN CẬY TRONG NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
- COPYRIGHT WINKING ABRASIVES CO.,LTD

Thương hiệu xuất sắc
Kế thừa

Sự phát triển

Triển lãm PEGATEC trên toàn thế giới

Tư vấn kỹ thuật

Triển lãm xuất sắc!

Các sản phẩm mẫu “tinh tế” sẽ được
cung cấp trực tiếp cho khách hàng.

Bắt đầu từ 37 năm trước, từ ngày viên đá mài đầu tiên được sản
xuất, chúng tôi liên tục tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng
bằng chất lượng vượt trội và giá thành hợp lý. Sản lượng hàng
ngày lên tới 250,000 viên, chúng tôi trở thành một trong những nhà
sản xuất có quy mô lớn nhất trên 1 kích thước đá mài. Đổi mới và
chủ nghĩa thực dụng đã giúp chúng tôi trở thành một trong những
công ty có tầm ảnh hưởng nhất ở Châu Á.

Chúng tôi mang tới sản phẩm phù hợp nhất với từng thị trường,
tất cả phụ thuộc kinh nghiệm dày dặn và khả năng nghiên cứu
thị trường lâu năm của chúng tôi. Chúng tôi luôn hỗ trợ cho
từng khách hàng để đẩy mạnh hiệu quả trong tất cả công việc!

PEGATEC – NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM CHO CÁC TẬP ĐOÀN TOP

38

năm kinh nghiệm

SINCE 1982

sản xuất vật liệu mài mòn

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển R&D
dày dặn kinh nghiệm
Mạnh về công nghệ, nghiên cứu
và phát triển sản phẩm

100+

Nước
Xuất khẩu

nhân viên
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Sức mạnh vượt trội
Sản phẩm chất lượng toàn diện

Đội ngũ chăm sóc khách hàng hùng hậu

65 K m

Chúng tôi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, đối thủ và sản phẩm,
vì thế dễ dàng triển khai các dòng sản phẩm PEGATEC phù hợp ra
ngoài thị trường. Ngoài ra chúng tôi luôn có đội ngũ chăm sóc khách
hàng và kỹ thuật chuyên môn sẵn sàng tới từng quốc gia để hỗ trợ
khách hàng tìm ra những giải pháp hợp lý hơn cho thị trường.

Kinh nghiệm sản xuất đá mài đá cắt
38 năm trong ngành

Đại diện phân phối trên toàn thế giới

2

Thiết bị sản xuất tiên tiến giúp thúc đẩy sự phát triển của công ty
qua hàng năm, sử dụng công nghệ mới cùng với hệ thống máy
móc được vận hành bài bản và chuẩn hóa giúp mang tới sản
phẩm PEGATEC ổn định và hiệu quả cao. Điều đó mang tới thị
trường bền vững cho sản phẩm PEGATEC và lượng khách
hàng trung thành tại hơn 90 quốc gia như là Trung Quốc, Ý,
Nga, Brazil, Ai cập, Singapore...

Chúng tôi mang tới giải pháp các kệ trưng bày với màn hình LED
chiếu các video về sản phẩm PEGATEC ứng dụng hiệu quả trên các
vật liệu thông dụng. Các kệ trưng bày có thể trưng bày 12 dòng sản
phẩm, với hơn 50 sản phẩm mỗi loại. Điều đó giúp mang tới sự tiện
lợi với thông tin đầy đủ cho khách hàng lựa chọn mà không cần đặt
câu hỏi.

29+

Ngoài các chương trình cung cấp sản phẩm mẫu, PEGATEC
còn cung cấp thêm cho khách hàng đồng phục PEGATEC và
các đồ bảo hộ lao động. Tất cả chương trình này giúp thúc
đẩy hình ảnh và doanh số của khách hàng.

Đạt tiêu chuẩn Hannover MPA Certification Đức,
tiêu chuẩn TUV Đức, tiêu chuẩn BV Certification Pháp
www.songmaviet.com
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Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Chất lượng không phải là sự tình cờ

Chúng tôi chuyên cung cấp dòng sản phẩm chất lượng cao và giải
pháp cắt và vệ sinh bề mặt theo yêu cầu của khách hàng.

Nhiệm vụ của chúng tôi là “Xây dựng Pegatec trở thành nhà sản
xuất sản phẩm cao cấp và tiên tiến nhất”. Điều đó thành công là
nhờ sự thấu hiểu nhu cầu của người sử dụng và sự đánh giá cải
tiến không ngừng nghỉ. Quý khách hàng có thể đặt niềm tin ở
chúng tôi trong mọi trường hợp để được mang tới sản phẩm chất
lượng tốt nhất.

Độc quyền
Khi chất lượng sản phẩm thông thường không thể đáp ứng được nhu cầu của quý khách
hàng, PEGATEC hỗ trợ tùy chỉnh sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng. Mọi sự tùy
chỉnh đều dựa trên nhu cầu đánh giá thực tế. Chúng tôi luôn đặt hiệu suất sản phẩm cao
nhất làm mục tiêu.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm:
Để mang tới sản phẩm có năng suất cao, bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng tôi
đã nghiên cứu hành vi và các yêu cầu của người sử dụng ở rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế
giới. Điều đó đặt nền móng cho việc phát triển dòng sản phẩm với tiêu chuẩn cao cấp nhất. Ngoài
ra, sự an toàn và lợi ích kinh tế cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Việc này được chứng minh
bởi rất nhiều bản quyền và giải thưởng chúng tôi đã đạt được.

Chứng chỉ

Kinh nghiệm sản xuất dày dặn và hệ thống máy móc hiện đại
Mỗi năm, chúng tôi không ngừng nâng cấp hệ thống máy móc sản xuất và tối ưu hóa năng suất sản
xuất. PEGATEC sở hữu bộ phận mô phỏng và nâng cấp để thay đổi mẫu phù hợp với yêu cầu của
người sử dụng. Quy trình sản xuất hoàn hảo và kiểm soát chặt chẽ cùng với máy móc tiên tiến nhất
là tiền đề cho sản phẩm với chất lượng cao cấp ổn định.

MPA
Betriebsstatte

Garbsen

Safety Certification

Chất lượng đảm bảo qua 3 lần thử nghiệm

SGS

H A N N OV E R

Quality Certification

Veritas Certification

Standard Certification

Standard Certification

Làm sao để đặt hàng?

Chỉ những nhà sản xuất chất lượng cao và sản phẩm ổn định có thể đảm bảo sản phẩm an toàn cho
người sử dụng và hiệu quả ổn định. Để đảm bảo điều này, tất cả sản phẩm của PEGATEC phải vượt
qua được thử nghiệm bán thành phẩm, sản phẩm hoàn thiện và kiểm tra trước khi giao hàng. Sản
phẩm chỉ đạt chuẩn khi vượt qua 3 lần thử nghiệm.

Làm sao để trao đổi các thông tin Quý khách hàng cần?
Xin vui lòng chuẩn bị các câu hỏi sau:

Thị trường và ngành nghề
Thông số sản phẩm và số lượng
Đối thủ hoặc thương hiệu sản phẩm thông dụng
tại thị trường của Quý khách hàng
Yêu cầu đặc biệt

PEGATEC là công ty thương mại toàn cầu của tập đoàn WINKING.
Với kinh nghiệm thị trường quốc tế và công nghệ tiên tiến,
PEGATEC luôn phát triển và quảng cáo sản phẩm chất lượng, cùng
với cung cấp dịch vụ cao cấp nhất.
Song Ma Viet - Catalog 2020
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04

IMPORTANT
THÔNG SỐ SẢN
PRODUCTS
PHẨM QUAN
INFORMATION
TRỌNG

THÔNG SỐ SẢN PHẨM QUAN TRỌNG
Vật liệu mài mòn

Dòng sản phẩm

Chúng tôi có 4 dòng sản phẩm chính với hiệu suất và tính năng khác nhau, phù hợp với từng đối tượng khách hàng, công việc
và dụng cụ khác nhau.Trong mọi điều kiện, sản phẩm PEGATEC luôn đạt được kết quả tốt nhất.
Hiệu suất cao và
đa chức năng

Sử dụng phổ thông

Cắt đa vật liệu

Gia công cơ bản và
hoàn thiện thủ công

Độ bền vượt trội

Sắc và dễ sử dụng

Hiệu suất cao

Kích thước của vật liệu

Độ cứng
Theo thứ tự của bảng chữ cái, A-Z từ mềm tới cứng

Giá thành hợp lý

Sử dụng phổ biến trong
công nghiệp

Sử dụng phổ thông

Sắc và bền

Bền và giá thành hợp lý

Bond (Resin Bond)

41 = Đá cắt phẳng

Mỗi dòng sản phẩm với giá thành và hiệu suất khác nhau, sẽ phù hợp với từng công việc và chi phí của từng ngành sản xuất
trên toàn thế giới. Chắc chắn các sản phẩm của PEGATEC sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của từng khách hàng.

Bảng tham khảo dòng sản phẩm

Hệ thống màu sắc phân biệt loại sản phẩm

Tất cả dòng sản phẩm PEGATEC được giới thiệu ở bảng dưới đây. Phụ thuộc vào ứng dụng và vật liệu sử dụng, khách hàng
có thể tìm được sản phẩm tương ứng:

Vật liệu
Ứng dụng

Sắt và thép đúc
Trang

Vật liệu rỉ sét, Gang

Gang và đá

Nhôm và kim loại màu

Trang

Trang

Trang

Trang

27 = Đá mài

42 = Đá mài lõm ở giữa

Hệ thống màu sắc phân biệt dòng sản phẩm và vật liệu sử dụng (xác định chính sác ứng dụng phù hợp với từng vật liệu bằng màu sắc in trên tem)

Dòng sản phẩm
PEGATEC
dựa theo vật liệu

Cắt tấm sắt và các
vật liệu bề mặt mỏng
<3mm

Dòng sản phẩm
SKILFUL
dựa theo vật liệu

Trang

Dòng sản phẩm
SCISSORSHAND
dựa theo vật liệu

Trang

SẮT

Cắt vật liệu đặc
và thanh lớn

INOX

SẮT

SẮT

BÊ TÔNG VÀ ĐÁ
GANG
NHÔM

Mã SP PEGATC

(Tên thương hiệu viết tắt) SPC=SCISSORSHAND

Tốc độ xoay 80=80M/S 70=70M/S

INOX

Tốc độ tối đa

Nhóm vật liệu
4 in 1

INOX

Hướng dẫn
An toàn

Đường kính

SẮT

41 = Đá cắt phẳng
27 Đá mài
42 = Đá mài lõm ở giữa
Test MPA

115 Đường kính 115=4.5”

INOX

BÊ TÔNG
VÀ ĐÁ

BÊ TÔNG
VÀ ĐÁ

GANG
NHÔM

Loại đá
1 Độ dày 1=1.0mm – 1.2mm

Dòng sản phẩm

Tiêu chuẩn
EN 12413

SS SS=Inox S=Bê tông,đá
A=Nhôm, Đồng
M=Sắt
IN=Inox và Sắt

Vật liệu sử dung

Chứng nhận
BREAU VERITAS

Hình dáng đá mài đá cắt
D=Đường kính x T=Độ dày x H= lỗ giữa DxTxH ví dụ(115x1x22)

GANG

GANG

NHÔM

NHÔM

Hướng dẫn an toàn, tiêu chuẩn cho công nghiệp
LOẠI 41
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Khẩu trang
bảo hộ lao động

Găng tay

Bảo vệ mắt

Bảo vệ tai

Đọc hướng dẫn
sử dụng

Không sử dụng
để mài cạnh

Đĩa bị hỏng

Trang

DÒNG SẢN PHẨM
ĐA CHỨC NĂNG
Chất lượng độc quyền

Vật liệu
Inox, thép không rỉ
Thép làm dụng cụ
Thép cường độ cao
Hợp kim nhôm,
nhôm và đồng
Nhựa cứng, PVA
Bê tông, gạch

PEGATEC-SCISSORSHAND, mang
đến sản phẩm cắt được đa vật liệu
và ứng dụng trong nhiều điều kiện
khác nhau.

Công nghệ tiên tiến nhất đã giúp mang tới khả năng cắt đa vật liệu của
PEGATEC - SCISSORSHAND. Từ nay Quý khách hàng sẽ không cần
phải đổi nhiều sản phẩm để cắt trên nhiều vật liệu, giúp tăng năng suất
công việc.

Hiệu suất vượt trội
Độ bền:

Độ sắc:

Tốc độ tối đa:

Lưới bảo vệ:

Độ cứng:
Kích thước

Viên/Hộp

Viên/Thùng

SẢN PHẨM SÁNG TẠO TRONG CÔNG VIỆC MÀI CÁC
VẬT LIỆU CỨNG ĐẦU

Đóng gói độc đáo

25 viên X 2

Cấu trúc dạng tổ ong của đá mài BEOWULF được hội tụ từ các vật liệu siêu bền, trong
quá trình sử dụng, góc mài sắc của các hạt đá giúp trực tiếp đánh bóng vật liệu và hỗ
trợ mài tốt hơn. Hỗ trợ mài liên tục, dễ dàng loại bỏ các vị trí lồi lõm. Cấu trúc đá sáng
tạo giúp các vị trí phế liệu và nhiệt lượng dễ dàng bị loại bỏ, bảo vệ sản phẩm.
Hình dạng hoàn toàn mới – Sáng tạo và hiệu quả cao hơn!

Hộp 50V

Hộp 400 viên
Song Ma Viet - Catalog 2020
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DÒNG CHUYÊN NGHIỆP SKILFUL

SẢN PHẨM CAO CẤP NHẤT CỦA PEGATEC

Sắc và dễ dàng sử dụng

Sắc và dễ dàng sử dụng

Sắc và Bền

Dòng SKILFUL có tính năng cắt mạnh
mẽ, nhanh và hiệu quả, đây không phải lí
do duy nhất bạn nên sử dụng sản phẩm.

Sử dụng tốt nhất ở tổng thể chất lượng,
không chỉ ở một tính năng nhất định.

Cắt và mài nhanh, hiệu quả là yếu tố quan trọng hàng đầu cho người sử
dụng đánh giá sản phẩm dựa trên hiệu suất, tuy nhiên sử dụng thoải mái
cũng mang tới cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Dòng sản phẩm
SKILFUL, dễ dàng sử dụng nhưng khó có thể bỏ qua!

Trong ngành công nghiệp đa ứng dụng, PEGATEC có những dòng sản phẩm
cho ngành sắt, inox, nhôm, bê tông, gang. Chất lượng được thể hiện qua độ
sắc và độ bền hơn trong từng ngành nghề, đó là một trong những lí do
PEGATEC đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng ở các quốc gia khác nhau.

16
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ĐĨA RÁP XẾP PEGATEC

Sự lựa chọn tốt nhất của quý khách hàng!
Đĩa ráp xếp Jumbo – Hỗ trợ mài tốt hơn!
Độ dày được cải thiện nhờ vào giấy nhám rộng hơn và nhiều tờ giấy nhám hơn.
Bề mặt chà rộng hơn giúp cho việc mài hiệu quả hơn.
Số lượng giấy nhám nhiều hơn đồng nghĩa với việc nhiều đá mài hơn – điều đó giúp đảm bảo độ mài mòn,
thời gian và độ bền của giấy nhám tốt hơn.
Jumbo bền hơn

Song Ma Viet - Catalog 2020

Đĩa truyền thống

Jumbo bền hơn

Đĩa truyền thống

Đĩa Jumbo

Đĩa truyền thống
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Sản phẩm khác
Chén cước - Chổi cước

Nhám đĩa
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TẬP ĐOÀN TOP 6 THẾ GIỚI VỀ DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY
PHÂN KHÚC SẢN PHẨM CHUYÊN NGHIỆP
CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHIỆP - CÔNG SUẤT THẬT

THƯƠNG HIỆU SỞ HỮU:

PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI DÙNG CHUYÊN NGHIỆP CHÂU Á

Thương hiệu dụng cụ điện làm vườn, được bầu chọn là nền tảng dụng cụ
làm vườn dùng pin số 1 của tạp chí hàng tiêu dùng hàng đầu của Mỹ và đã
giành được xếp hạng 4 sao từ người sử dụng.

Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy của Chervon
Phòng thử nghiệm tiêu chuẩn cấp Quốc tế

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay của Đức từ năm 1922, nhà phát triển
máy mài đầu tiên trên thế giới. Chervon đã mua lại FLEX từ năm 2013 để
kết hợp sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng sản xuất của hai tập đoàn.

Thiết kế hiện đại và tối ưu hóa năng suất
Dòng sản phẩm phong phú

Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay từ năm 1924, nhà sản xuất cưa điện
cầm tay đầu tiên trên thế giới. Chervon đã mua lại SKIL từ tập đoàn BOSCH
từ năm 2017.
Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay cho thị trường Châu Á với phân khúc sản
phẩm phổ thông.
Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay cho thị trường Châu Á với phân khúc sản
phẩm chuyên nghiệp, sử dụng cho các công trường, nhà máy với yêu cầu
thời gian sử dụng lâu và bền bỉ.
Thương hiệu dụng cụ điện cầm tay DIY, phục vụ cho gia đình.
Thương hiệu về giải pháp pin Lithium-ion của Đức, đã được Chervon mua
lại từ năm 2015.

Tập đoàn sở hữu 3 nhà máy sản xuất tại Đức và Trung Quốc, trong đó một nhà máy
mới xây dựng chuyên về các sản phẩm pin với khả năng sản xuất 10 triệu sản phẩm.
300 kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ Mỹ, Nhật, Trung Quốc.
1,500 đăng ký sáng chế trên toàn thế giới.
Văn phòng phụ trách marketing và thiết kế trải khắp Bắc Mỹ và Châu Âu.
Phân phối 65 nước và 30,000 outlet hàng đầu thế giới.
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MÁY PIN

CÔNG NGHỆ PIN
TỪ
THƯƠNG HIỆU CALMDURA, ĐỨC

CÔNG NGHỆ
LÀM MÁT PIN
KEEP COOL
ĐỘC QUYỀN
CỦA

Pin Li-ion nhập khẩu

LÕI PIN

( Màu pin sẽ khác nhau
phụ thuộc vào lô sản xuất)

SỬ DỤNG

CHẾ ĐỘ BẢO VỆ

AN TOÀN

CHU KỲ HOẠT ĐỘNG

g
ãn

N

VO

DE

ác

kh

H

khả năng dung nạp điện

Nhiệt độ

SO SÁNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Đường giới hạn

Khi máy đang tải nặng,
hệ thống KEEP COOL
sẽ chủ động quản lý
nhiệt của pin, hấp thụ
và giảm nhiệt độ lõi pin.
Công nghệ Keep Cool
giúp kéo dài thời gian
xả và tuổi thọ pin.

Thời gian hoạt động

DE

VO

Hã

ng

N

kh

ác

Sau một năm sử dụng
pin vẫn được sạc đầy

SỬ DỤNG
TIỆN LỢI

+1000 LẦN

TUỔI THỌ
PIN

100

200

300

400

500

MÁY PIN KHÁC

có thể sạc và sử dụng hơn 1000 lần

Pin Nickel-Cadmium

Pin Lithium

Pin có độ đồng đều kém và hiệu
suất khác nhau. Pin không có hệ
thống mạch bảo vệ và có nguy cơ
tiềm ẩn về an toàn, trong trường
hợp nghiêm trọng, có nguy cơ nổ.

Sau thời gian sử dụng dài, máy
cần phải sạc lại trước khi sử dụng
và khi máy bị để ngoài thời gian
không sử dụng.

~khoảng
500
LẦN
500 lần sử dụng

Sau một thời gian, pin sẽ hoạt
động không tốt và cần được sạc
trước mỗi lần sử dụng.

~khoảng
200
LẦN
200 lần sử dụng

lần
Tuổi thọ pin

NẠP ĐIỆN NHANH
(30-45 PHÚT)
LÕI PIN
100%

TÍNH NĂNG
ƯU VIỆT

Lõi pin Li-ion tốt
nhất hiện nay
cho dụng cụ điện
cầm tay.

- Quạt kép tản nhiệt.
- Màn hình hiển thị thời gian
sạc còn lại.

Thời gian sạc

Sạc thường

Sạc nhanh

2.6 Ah

60 phút

41 phút

4.0 Ah

90 phút

45 phút

5.2 Ah

105 phút

45 phút

Loại pin
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THIẾT KẾ
360 ĐỘ
CHỊU LỰC
TOÀN DIỆN
www.songmaviet.com

MỘT PIN SỬ DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC MÁY 20V

BẢO HÀNH 12 THÁNG - 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY
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ĐỘNG CƠ
KHÔNG
CHỔI THAN

CHI PHÍ
BẢO TRÌ
THẤP

Thời gian hoạt động
lâu hơn 65%

THIẾT KẾ

Nhỏ gọn, vừa vặn với
tay người Châu Á

Tăng thêm 30% công suất

Thiết kế thông minh giúp
nâng cao tản nhiệt của máy

Cải thiện tuổi thọ động cơ
gấp 10x trong thời gian dài

THÔNG MINH
THÂN THIỆN
VỚI NGƯỜI DÙNG
CHÂU Á

Trọng lượng nhẹ, sử dụng
lâu dài không gây mỏi tay
Thiết kế mang tới những
tiện ích cho người sử dụng

14.2 CM

3 TỐC ĐỘ/ LỰC XOẮN

LINH KIỆN CHUẨN CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHIỆP - MẠNH MẼ - BỀN BỈ

Sức của 13 người lớn
350Nm lực xoắn

4.0 AH

Khoảng 1100 cái

Khoảng 45 phút

5.2 AH

Khoảng 1200 cái

Khoảng 45 phút

CÔNG SUẤT VƯỢT TRỘI SO VỚI MÁY CẮM ĐIỆN

Chổi than

Cắt đá cẩm thạch

Động cơ bạc.
Tính thấm từ
cao, tiêu tốn
năng lượng
thấp. Chống mài
mòn.

- Máy mài góc 2827 công
suất 750W

Chiều dài ngắn
xếp kém,
hiệu suất kém.

Nguyên liệu kém,
động cơ dễ cháy.

Chổi than dát
đồng. Chống
mài mòn.

Chổi than hạn sử
dụng ngắn, mềm
và không bền.

Ổ trượt

Thời gian sạc nhanh

Bánh răng

Một lần sạc có thể siết ốc M12-M14

Stator

Pin

Thép silic chất lượng cao với
tính thấm từ cao. Dây đồng
cuốn nguyên
chất. Chiều dài
dây đồng xếp
chồng hiệu quả,
công suất cao.

Động cơ

MÁY SIẾT ỐC 20V 5733 - LI - 20S2 PLUS

SẢN PHẨM KHÁC

SẢN PHẨM KHÁC

THỜI GIAN PIN DÀI - HIỆU QUẢ CAO

Đầu cặp

THÂN MÁY NHỎ GỌN
CÔNG SUẤT MẠNH MẼ

Ổ trượt hợp kim
nhôm magiê cho
kết nối ổn định
giữa trục dẫn
động và trục đầu
ra.

Chất lượng thấp,
dễ bị mài mòn và
không ổn định.

Bánh răng làm từ
bột luyện kim có
mật độ dày, độ
chính xác cao,
không trượt.

Độ chính xác
thấp, dễ mài
mòn và độ
ổn định kém.

Đầu cặp công nghiệp có độ
chính xác cao, an toàn.

Độ chính xác thấp, dễ bị rỉ
sét, kẹp không chặt mũi
khoan vít.

- Máy 2903 công suất đầu ra

Sản phẩm phù hợp với người dùng chuyên nghiệp

được đo lớn hơn 1000W
MÁY MÀI GÓC CẮM ĐIỆN

2827

MÁY MÀI GÓC 20V

Điểm: giây

Lực xoắn (Nm)

20

10

2903

9

8

Đường kính: mm

6

9

10

8
5401-Li-20RH

11

11.5

10

13

12

140
120
100
80
60
40
20
0

So sánh sự suy giảm của chổi than
Giờ
300
250

DEVON 1817

thọ

100

110

107.5

B thương hiệu

D thương hiệu

0
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(giờ)

500

2312-2
2835-7-100B

M thương hiệu

W thương hiệu

2312-1

ĐỘNG SƠ ĐƯỢC
BẢO VỆ 2 LỚP GIÚP
NGĂN NGỪA BỤI VÀ
MÁY HOẠT ĐỘNG
BIỀN BỈ HƠN

Lực xoắn cao: Giá trị lực xoắn tối đa khi dụng cụ hoạt động trên các vật liệu cứng như các tấm thép.
Lực xoắn thấp: Giá trị lực xoắn tối đa khi dụng cụ hoạt động trên các vật liệu mềm như gỗ, đệm, v.v.

So sánh thời gian khoan lỗ trên tường chịu lực, lỗ sâu 70mm

162

50

12
Máy khoan búa AC

Tuổi

170

150

Máy B

Vòng bi
NKS Nhật

1000

240

200

DEVON 5282&5283

So sánh kết quả tuổi thọ của vòng bi:
2312-2 gấp đôi 2312-1

Nâng cao tuổi thọ của máy
Tăng thời gian sử dụng

Lực xoắn cao hiệu quả
www.songmaviet.com
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Thiết kế vỏ kép chống bụi và nước gấp đôi.
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MÁY SIẾT ỐC ĐỘNG LỰC

DÒNG PIN CHUYÊN NGHIỆP 12V
MÁY KHOAN VẶN VÍT

MÁY KHOAN VẶN VÍT

12V

12V

(Lựa chọn)
10
1.5
13/34
Thấp 0-400 Cao 0-1300
0.8 (không pin)
Hộp giấy, sạc nhanh, 1 pin 1.5Ah
Hộp nhôm, sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah,
phụ kiện

MÁY VẶN VÍT ĐỘNG LỰC

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ hơn
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
30 phút sạc nhanh
Đầu cặp 3/8 (10mm) phổ thông
2 cấp tốc độ và nút bấm điều khiển tốc độ
điện tử

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
30 phút sạc nhanh
Đầu cặp 3/8 (10mm) phổ thông
2 cấp tốc độ và nút bấm điều khiển tốc độ
điện tử

Đầu cặp (mm)
Dung lượng Pin (Ah)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Trọng lượng (kg)
5262-LI-12TS-HG
5262-LI-12TS-HN

5733-LI-20S2 PLUS-40 5733-LI-20S2 PLUS

5268-LI-12TS

5262-LI-12TS-HG 5262-Li-12TS-HN

(Lựa chọn)
0-2800
M20
12.7(1/2")
350
0-3500
5.2/4.0/2.6
1.1 (không pin)
Hộp giấy, sạc, 2 pin 4.0Ah, túi xách
Hộp giấy, sạc, 2 pin 5.2Ah, túi xách

Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính bu lông tối đa
Đầu siết cạnh vuông (mm)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Tốc độ đập (l/phút)
Dung lượng Pin (Ah)
Trọng lượng (kg)
5733-LI-20S2 PLUS-40
5733-LI-20S2 PLUS

(Lựa chọn)
Đầu cặp (mm)
Dung lượng Pin (Ah)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Trọng lượng (kg)
5268-LI-12TS-HG

20V

10
2.0
17/38
Thấp 0-350 Cao 0-1300
0.83 (không pin)
Hộp giấy, sạc nhanh, 2 pin 2.0Ah

MÁY VẶN VÍT ĐỘNG LỰC

12V

20V

5733-LI-20H

5228-LI-12H

5758-LI-20

(Lựa chọn)
Đầu cặp (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính vít tối đa
Tốc độ đập (l/phút)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Trọng lượng (kg)
5758-LI-20/N

19.05 (3/4”)
0-900/1000/1700
M16-M30
0-1800/2000/2200
1300 (siết vào) 1900 (vặn ra)
3.3 (không pin)
Không kèm pin, sạc

MÁY KHOAN BÚA

20V

5401-LI-20RH

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
Nhỏ và di động
Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ hơn
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

(Lựa chọn)
Đầu cặp (mm)
Dung lượng Pin (Ah)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Đường kính vít tối đa
Tốc độ không tải (v/phút)
Trọng lượng (kg)
5228-LI-12H

Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính vít tối đa
Đầu cặp (mm)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Tốc độ đập (l/phút)
Dung lượng Pin (Ah)
Trọng lượng (kg)
5733-LI-20H

0-2500
M14
6.35 (1/4”) Chuôi lục giác
200
0-3300
5.2/4.0/2.6
1.1 (không pin)
Hộp giấy, sạc, 2 pin 4.0Ah, túi xách

DÒNG PIN CHUYÊN NGHIỆP 20V
MÁY KHOAN VẶN VÍT

20V

Hình minh hoạ

5298-LI-20TS
Động cơ không chổi than mang tới
công suất mạnh mẽ
Thân máy nhỏ gọn
Thích hợp với công việc tải trọng nhẹ

MÁY KHOAN VẶN VÍT

20V

5282-LI-20TS

Tốc độ nhanh và lực xoắn mạnh
Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ hơn
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền
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13
Sắt 13 Gỗ 38
Thấp 0-600 Cao 0-2300
55/120
5.2/4.0/2.6
1.4 (không pin)
Không kèm pin, sạc

MÁY KHOAN BÚA

(Lựa chọn)
Đầu cặp (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan tối đa (mm)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Trọng lượng (kg)
5298-LI-20TS/N

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC

13
Thấp 0-500 Cao 0-1900
Sắt 13 Gỗ 32
25/50
0.95 (không pin)
Không kèm pin, sạc

5402-LI-20RH26

20V

5402-LI-20RH26Q

Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ hơn
Thiết kế chống rung ưu việt
(Lựa chọn)
Tốc độ không tải (v/phút)
Tốc độ đập (l/phút)
Khả năng khoan tối đa (mm)
Lực đập (J)
Phạm vi khoan tối ưu (mm)
Trọng lượng (kg)
Đầu cặp
Chức năng
5402-LI-20RH26Q

20V

5283-LI-20TSI
Tốc độ nhanh và lực xoắn mạnh
Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ hơn
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

0-980
0-4350
Bê tông 26 Sắt 13 Gỗ 30
2.6
6-16
2.8 (không pin)
SDS-PLUS
Khoan, khoan búa, đục, Vario-lock
Đầu cặp đa chức năng

Khả năng khoan tối đa (mm)
Tốc độ đập (l/phút)
Tốc độ không tải (v/phút)
Lực đập (J)
Phạm vi khoan tối ưu (mm)
Trọng lượng (kg)
Chức năng
5401-LI-20RH-52
5401-LI-20RH

Bê tông 22 Sắt 13 Gỗ 28
0-4500
0-1400
1.7
4-12
2.1 (không pin)
Khoan, khoan búa, đục, Vario-lock
Hộp giấy, sạc, 1 pin 5.2Ah, túi xách
Hộp giấy, sạc, 2 pin 4.0Ah, túi xách

MÁY CƯA GỖ

20V

5419-LI-20CS185

Động cơ không chổi than bền bỉ với rotor
thiết kế độc quyền, chống nước hiệu quả
Thay đổi góc cắt nhanh chóng
Thân máy nhỏ gọn, độ cắt chính xác
(Lựa chọn)
Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính đĩa cưa (mm)
Đường kính ren trục (mm)
Góc cắt (˚)
Độ cắt sâu tối đa (mm)
Trọng lượng (kg)
5419-LI-20CS185/N

5200
185
20
0-56
62
3.43 (không pin)
Không kèm pin, sạc

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)
Đầu cặp (mm)
Khả năng khoan tối đa (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Dung lượng Pin (Ah)
Trọng lượng (kg)
5282-LI-20H/N

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)

6.35 (1/4") Chuôi lục giác
1.5
100
M4-M12
0-2200
0.8 (không pin)
Hộp nhôm, sạc nhanh, 2 pin 1.5Ah,
phụ kiện

20V

Động cơ không chổi than mang tới công
suất mạnh mẽ
Thiết kế chống rung ưu việt
Điều chỉnh lực xoắn 3 cấp độ

5401-LI-20RH-52

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ hơn
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
30 phút sạc nhanh
Hệ thống dẫn động hiệu quả
Thân máy nhỏ gọn

MÁY SIẾT ỐC ĐỘNG LỰC

Đầu cặp (mm)
Khả năng khoan tối đa (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Tốc độ đập (l/phút)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Dung lượng Pin (Ah)
Trọng lượng (kg)
5283-LI-20TSI/N

MÁY CƯA THỤT

13
Sắt 13 Gỗ 38
Thấp 0-600 Cao 0-2300
8000/32000
55/120
5.2/4.0/2.6
1.4 (không pin)
Không kèm pin, sạc
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5801-LI-20RS

20V

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
Đầu cặp thay đổi phụ kiện nhanh
Sức mạnh vượt trội
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

32
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(Lựa chọn)
Chiều dài nhịp cắt (mm)
Dung lượng Pin (Ah)
Nhịp cắt (l/phút)
Trọng lượng (kg)
5801-LI-20RS/N

29
5.2/4.0/2.6
0-3000
2.9 (không pin)
Không kèm pin, sạc
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MÁY VẶN VÍT

20V

5615-LI-20
Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ
Thiết kế thông minh, nhỏ gọn, vận hành thoải mái
Kiểm soát tốc độ liên tục, nâng cao năng suất
làm việc

MÁY MÀI GÓC

MÁY CƯA XÍCH

20V

Động cơ không chổi than công suất cao
Cơ chế chống phản nghịch
Xích nhập khẩu

Công nghệ bảo vệ Pin Lithium-ion độc nhất
Thân máy mỏng dễ sử dụng
Động cơ không chổi than mang tới công suất mạnh mẽ hơn
Công nghệ làm mát pin KEEP COOL độc quyền

Đầu cặp (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Trọng lượng (kg)
5615-LI-20/N

MÁY THỔI BỤI

6.34 (1/4”)
0-4500
6/28 (mềm/cứng)
0.98 (không pin)
Không kèm pin, sạc

Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính đĩa (mm)
Ren trục (mm)
Dung lượng Pin (Ah)
Trọng lượng (kg)
2903-LI-20AG125/N
2903-LI-20AG100-52
2903-LI-20AG100-252

4712-LI-20E

Kích thước lưỡi (cm)
Tốc độ xích (m/s)
Bình cấp dầu (mL)
Trọng lượng (kg)

Động cơ không chổi than công suất cao
Ống thổi lớn, điều chỉnh được tốc độ

MÁY HÚT BỤI

20V

Tốc độ không tải (v/phút)
Tốc độ gió tối đa (m/s)
Luồng không khí tối đa (m3/phút)
Trọng lượng (kg)

Động cơ không chổi than mang tới
công suất mạnh mẽ
Thiết kế gọn nhẹ dễ dàng mang theo
Phụ kiện cao cấp

1.4
12
6
3.3 (không pin)
Không kèm pin, sạc

ÁO KHOÁC LÀM ẤM 12/20V
Điều chỉnh nhiệt độ 4 cấp, điều
khiển linh hoạt
Thiết kế túi sưởi tiện lợi, dễ mặc

20V

20V

Đường kính tối đa (mm)
Độ sâu tối đa (mm)
Trọng lượng (kg)
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AM 522-1629
87.5-108
10
0.68 (không pin)
Không kèm pin, sạc

4220-LI-20

Động cơ không chổi than công suất cao
Lưỡi tỉa 2 hướng
Lưỡi tỉa laser chuẩn xác, tay cầm quay phía sau

Chiều dài lưỡi cắt (mm)
Nhịp cắt không tải (l/phút)
Công suất cắt tối đa
Trọng lượng (kg)

Kích thước

16
100
1.3 (không pin)

MÁY VẶN VÍT ĐỘNG LỰC GÓC

12/20V

12V

5712-LI-12RA
Chức năng động lực góc độc quyền
Thiết kế máy nhỏ gọn
Đầu cặp thay đổi phụ kiện nhanh
Có đèn LED

12V (sử dụng bộ chuyển đổi Devon
5915 để sử dụng pin 5120)
12/20V (sử dụng bộ chuyển đổi 5918
để sử dụng pin 5175/5150)
5 (12V/2.0Ah)
18 (20V/4.0Ah)
M/L/XL

www.songmaviet.com

55
2800
25
2.8 (không pin)

MÁY BƠM LỐP XE

Áp lực (bar)
Trọng lượng (kg)

MÁY VẶN VÍT

20V

11
1.89 (không pin)

Đầu cặp (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Tốc độ đập (l/phút)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Trọng lượng (kg)
5712-LI-12RA
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6.35 (1/4") Chuôi lục giác
0-2100
0-3400
80
0.83 (không pin)
Túi xách, sạc nhanh,
1 pin 2.0Ah, phụ kiện

4V

5601-LI-4
Tốc độ không tải (v/phút)
Đầu cặp (mm)
Thời gian sạc (h)
Dung lượng pin (Ah)
Trọng lượng (kg)

MÁY VẶN VÍT

Thời gian sử dụng (h)

20V

DÒNG QUARK - KHÔNG CHUYÊN DIY

Điều chỉnh 3 tốc độ gió
Chất liệu vải không thấm nước và dầu
Tay áo có thể tháo rời

5935-LI-20
Tần số (kHz)
Tần số FM (MHz)
Phạm vi Bluetooth (m)
Trọng lượng (kg)
5935-LI-20/N

MÁY TỈA CÀNH

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)

5950-LI-12/20

Điện thế

300
2
230 (9”)
5500-6500
4.7 (không pin)

Tự động dừng
Màn hình kỹ thuật số
Di động và đa ứng dụng

Ngực trái/phải/sau lưng
4
L/XL
1.2/1.3 (không pin)

RADIO/BLUETOOTH

Đường kính lưỡi cước (mm)
Đường kính dây rơm (mm)
Kích thước lưỡi (cm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Trọng lượng (kg)

5940-LI-20

4715-LI-20

Tốc độ không tải (v/phút) Cấp 1 0-210/0-325/0-530
Cấp 2 0-320/0-490/0-780
Trục khuấy tối đa (mm)
120
Ren trục khuấy
M14
Trọng lượng (kg)
4.1 (không pin)
Không kèm pin, sạc
8150-LI-20/N

ÁO KHOÁC LÀM MÁT

10000-18000
41.7
11.2
2.0 (không pin)

Bộ lọc HEPA hiệu quả cao
Thiết kế chống bụi 3 lớp
Phù hợp với nhiều loại khác nhau

20V

Động cơ không chổi than mang tới công suất
mạnh mẽ
Điều chỉnh 2 tốc độ
Điều chỉnh tốc độ bằng điện tử đáp ứng nhu
cầu sử dụng rộng rãi

5936-LI-12/20

Vị trí làm ấm
Cấp độ sưởi
Kích thước
Trọng lượng (kg)

HỆ THỐNG THU BỤI

8150-LI-20

4713-LI-20MC

Lưu lượng khí (m3/phút)
Lưu lượng hút tối đa (kPA)
Thể tích chứa (l)
Trọng lượng (kg)
4713-LI-20MC/N

26
800-3500
4
Gỗ 120 Sắt 10 Nhôm 20
2.2 (không pin)
Không kèm pin, sạc

MÁY TRỘN SƠN

Động cơ không chổi than công suất cao
1 máy 2 cách sử dụng, thân máy có thể gập gọn

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)

(Lựa chọn)
Chiều dài nhịp cắt (mm)
Nhịp cưa không tải (l/phút)
Vị trí lưỡi cưa
Độ cắt sâu (mm)
Trọng lượng (kg)
5831-LI-20E/N

20V

4707-LI-20

20V

5831-LI-20E

18000
80/70/51
Luồng không khí tối đa (m3/phút) 3.11/2.6/1.9
370
Chiều dài tổng thể (mm)
1.0 (không pin)
Trọng lượng (kg)
Không kèm pin, sạc
4712-LI-20E/N

40
12
150
3.9 (không pin)

MÁY THỔI

Động cơ không chổi than mang tới công
suất mạnh mẽ hơn
Kiểm soát thông minh tốc độ
Thiết kế dễ vận hành, tiện lợi

Tốc độ không tải (v/phút)
Tốc độ gió (m/s)

20V

(Lựa chọn)
(Lựa chọn)

9000
100/125
M10/M14
5.2/4.0/2.6
1.6/1.7 (không pin)
Không kèm pin, sạc
Hộp giấy, sạc, 1 pin 5.2Ah
Hộp giấy, sạc, 2 pin 5.2Ah

MÁY CƯA LỌNG

20V

MÁY CẮT CỎ
4822-LI-20

4556-LI-40

2903-LI-20AG125/N 2903-LI-20AG100-52 2903-LI-20AG100-252

(Lựa chọn)
(Lựa chọn)

2×20V

180
6.35(1/4”)
3~5
1.3
0.3

4V

5607-LI-4
Tốc độ không tải (v/phút)
Đầu cặp (mm)
Thời gian sạc (h)
Dung lượng pin (Ah)
Trọng lượng (kg)

200
6.35 (1/4”)
3~5
1.3
0.4
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MÁY VẶN VÍT

TUA VÍT ĐIỆN

4V

5611-LI-4

4V

MÁY KHOAN 13MM

5612-LI-4

Đầu cặp (mm)
Điện thế pin (Ah)
Tốc độ không tải (v/phút)
Trọng lượng (Kg)

6.35
4V/1.3 Ah
220
0.55

MÁY KHOAN BÚA

12V

1702-LI-12

3 chức năng: Khoan búa, khoan
thường và vặn vít
Đầu cặp SDS thay phụ kiện nhanh
Thân máy nhỏ gọn và thiết kế tối ưu lực
Động cơ được tối ưu giúp cải thiện
năng suất
Đầu cặp (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan tối đa (mm)
Lực đập (J)
Trọng lượng (kg)
1702-LI-12

SDS-PLUS
0-900
Bê tông 10 Sắt 8 Gỗ 10
1.0
1.45
Hộp nhựa, sạc nhanh,1 pin 1.5Ah, phụ kiện

1515

Đầu cặp (mm)
Điện thế pin (Ah)
Tốc độ không tải (v/phút)
Thời gian sạc (h)
Thời gian pin (h)
5612-LI-4

6.35
4V/1.3 Ah
230
2
1.3
Hộp nhựa, dây sạc, phụ kiện

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC

12V

1107-26E

1811-3-6RE

1107-26DE

10
Thấp: 0-350 ; Cao: 0-1300
15/40
0.95 (không pin)
Túi xách, sạc nhanh,1 pin 1.5Ah, phụ kiện

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)

800
0-1150
Bê tông 26 Sắt 13 Gỗ 30 Gạch 68
(Sử dụng đầu khoan lõi)
Phạm vi khoan tối ưu (mm) 6-18
0-4000
Tốc độ đập (l/phút)
Lực đập (J)
3.0
Loại đầu cặp
SDS - PLUS
Trọng lượng (kg)
2.65
Thay đổi tốc độ, chức năng đục
Đặc biệt
Hộp nhựa, 2 chức năng, không đảo chiều
1107-26E
1107-26DE
Hộp nhựa, 3 chức năng, không đảo chiều
1107-26DRE
Hộp nhựa, 3 chức năng, có đảo chiều

1817

Trọng lượng nhẹ hơn với lực xoắn mạnh hơn
Thân nhỏ và gọn dễ sử dụng
Điều chỉnh tốc độ
Chức năng đảo chiều để vặn và tháo vít
Có đai gài

MÁY KHOAN BÚA 40MM
1108-40D

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt

300
0-4000
Sắt 6.5 Gỗ 9
0.95
Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều

MÁY KHOAN 10MM
1818-4-10RE

400
0-1650
Sắt 10
Gỗ 20
1.2
Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều

Thân máy nhỏ và gọn dễ sử dụng
Điều chỉnh tốc độ qua nút bấm
Có đai gài
Chức năng đảo chiều để vặn vít và tháo vít
Đầu cặp tự động
Thiết kế lỗ gió đặc biệt, chống thổi bụi vào
người dùng

460
0-3000
Sắt 10 Gỗ 20
1.3
Điều chỉnh tốc độ, có chức năng đảo chiều
Đầu cặp thường
Đầu cặp tự động

1818-6-10HE

1818-6-10HE KLE

Thiết kế cho mài và đánh bóng với tốc độ nhanh và
năng suất cao
Thiết kế gọn và nhẹ dễ sử dụng
Thiết kế lỗ gió đặc biệt chống thổi bụi vào người dùng
Điều chỉnh tốc độ với nút bấm
Có đai gài

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt
1818-6-10HE
1818-H6-10HE KLE

1816
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Bê tông 40 Gạch 90 (Sử dụng đầu khoan lõi)

12-30
2900
10
6.4
Chức năng đục
Đầu cặp SDS-MAX
Đầu cặp 17mm chuôi lục giác

2819-1

Thân máy được thiết kế nhỏ gọn thích hợp cho mài dọc
Đầu cặp nhỏ tránh làm hỏng tới bề mặt sản phẩm
Lỗ thông khí trước máy giúp cho bề mặt mài sạch
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức năng tự
động ngắt tăng độ an toàn
Nút công tắc sau máy giúp tăng khả năng chống bụi

Đầu cặp thường
Đầu cặp tự động

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt

550
0-2600
Sắt 13 Gỗ 25
1.6
Điều chỉnh tốc độ,
có chức năng đảo chiều
www.songmaviet.com

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Đầu cặp (mm)
Đưởng kính tối đa (mm)
Trọng lượng (kg)
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900
0-850
Bê tông 30 Sắt 13 Gỗ 30 Gạch 80
(Sử dụng đầu khoan lõi)
Phạm vi khoan tối ưu (mm) 8-24
0-3700
Tốc độ đập (l/phút)
Lực đập (J)
4.8
Trọng lượng (kg)
4.1
Thay đổi tốc độ, chức năng đục
Đặc biệt
Hộp nhựa
1104

1161-12

1161-12H

Hệ thống tự động chống rung giúp tăng
trải nghiệm sử dụng
Động cơ 1150W giúp tăng lực đẩy tối đa
Thiết kế khóa công tắc tiện lợi dễ vận hành

Công suất (W)
Tốc độ đập (l/phút)
Lực đập (J)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt
1161-12
1161-12H

1150
2900
12
5.5
Chức năng đục
Đầu cặp SDS-MAX
Đầu cặp 17mm chuôi lục giác

MÁY THỔI HƠI NÓNG
MÁY THỔI HƠI NÓNG 2000W

MÁY MÀI KHUÔN 6MM

600
0-4000
Sắt 10 Gỗ 20
1.3
Điều chỉnh tốc độ

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)

1150
380

MÁY MÀI KHUÔN

MÁY KHOAN 13MM
Đầu cặp 13mm phổ thông
Điều chỉnh tốc độ
Chức năng đảo chiều để vặn vít và tháo vít

1108-40DH

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Phạm vi khoan tối ưu (mm)
Tốc độ đập (l/phút)
Lực đập (J)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt
1108-40D
1108-40DH

Lực đập mạnh lên tới 4.8J
Thân máy thiết kế thon gọn
Bốn chức năng: Khoan thường, khoan
búa, đục và khóa Vario
Điều chỉnh tốc độ qua nút bấm
Đầu cặp SDS thay phụ kiện nhanh
Thiết kế độc quyền khóa ly hợp an toàn

MÁY ĐỤC 5KG

Động cơ 1150W giúp tăng lực đẩy tối đa
Hệ thống tự động chống rung giúp tăng
trải nghiệm sử dụng

MÁY KHOAN TỐC ĐỘ CAO 10MM

1818-4-10RE KLE

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt
1818-4-10RE
1818-4-10RE KLE

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt

600
0-2900
Bê tông 13 Gạch 16 Sắt 10 Gỗ 28
52200
2.2
Điều chỉnh tốc độ, chức năng đảo chiều
Hộp giấy
Hộp nhựa, phụ kiện 30 món
Hộp nhựa, phụ kiện 100 món

1104

1107-26DRE

Năng suất khoan xuất sắc
Nút bấm chỉnh tốc độ thông minh và chính xác
Khóa ly hợp an toàn thiết kế bởi Devon

MÁY KHOAN 10MM

Điều chỉnh tốc độ
Thiết kế gọn và nhẹ
Có đai gài
Chức năng đảo chiều để vặn và tháo vít
Điều chỉnh tốc độ qua nút bấm

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Khả năng khoan (mm)
Tốc độ đập (l/phút)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt
1515
1515-30
1515-100

MÁY KHOAN BÚA 30MM

MÁY KHOAN BÚA 26MM

3 chức năng: Khoan động lực, khoan
thường và vặn vít
Động cơ mạnh mẽ
Hệ thống dẫn động hiệu quả
Dễ dàng điều khiển tốc độ
Thân máy mỏng có các rãnh cầm tiện dụng
Thay phụ kiện khác nhau cho từng mục
đích sử dụng

MÁY KHOAN / MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC
MÁY KHOAN 6MM

1515-100

MÁY KHOAN BÚA / MÁY ĐỤC

5230-LI-12TSI

Đầu cặp (mm)
Tốc độ không tải (v/phút)
Lực xoắn tối đa (Nm)
Trọng lượng (kg)
5230-LI-12TSI

1515-30

Khoan thường và khoan động lực
Chức năng đảo chiều để vặn vít và
tháo vít
Điều chỉnh tốc độ

500
28000
6
25
1.6

7710-20-630

Điều chỉnh nhiệt độ
Chức năng bảo vệ quá tải nhiệt độ
Công suất (W)
Nhiệt độ ( C)
Tốc độ gió (L/min)
Chỉnh nhiệt độ
Chỉnh tốc độ gió
Trọng lượng (kg)

2000
I: 50, ±10% với gió mát
II: 50~450, ±15%
III: 50~630, ±15%
I: 250 ±10%
II: 350 ±15%
III: 500 ±15%
1–2–3–4–5
0 – I – II – III
0.8
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MÁY MÀI GÓC
MÁY MÀI GÓC 100MM
2827-7-100

MÁY MÀI GÓC 100MM
2827-7-100B

2835-7-100

2835-7-100B

Thiết kế đường kính thân nhỏ gọn và tiện lợi
Độ bền tuyệt đối cho công nghiệp nặng
Động cơ chổi than lâu bền giúp giảm chi phí, có
chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Đầu mài nhỏ gọn thích hợp cho sử dụng ở những
khu vực nhỏ hẹp
Nút công tắc sau máy giúp tăng khả năng chống bụi

Thân máy nhỏ gọn
Thích hợp cho đánh bóng và mài
Thiết kế tản nhiệt tối ưu

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
2827-7-100
2827-7-100B

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
2835-7-100
2835-7-100B

710
11000
M10
100
1.4
Công tắc hông
Công tắc đuôi

2828-8-100B

Động cơ 900W cho năng suất cao hơn
Điều chỉnh tốc độ
Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt
động cơ và thân máy

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
2828-8-100
2828-8-100B

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
2828-9-100CE

850
11000
M10
100
1.6
Công tắc hông
Công tắc đuôi

2828-8-125

Động cơ 1010W cho năng suất cao hơn
Độ bền tuyệt đối cho công nghiệp nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức
năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Thân máy nhỏ gọn giúp dễ cầm nắm và sử
dụng tiện lợi hơn

Động cơ 850W cho năng suất cao hơn
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí
Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt
động cơ và thân máy
Đầu mài nhỏ gọn thích hợp cho sử dụng ở
những khu vực nhỏ hẹp

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)

1010
9200
M10
100
1.9
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Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)

1010
9200
M14
125
2.0

2812-1

2821: 1400 2821-1:1560
9000
M14
150
2821: 2.5 2821-1: 2.7

850
11000
M14
125
1.6

2823

Động cơ mạnh mẽ cho công việc nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có
chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Tay cầm chống rung

2000
8000
M14
180
4.2
Sử dụng cho công việc kết cấu sắt thép

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt

MÁY MÀI GÓC 230MM

2810 SERIES

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
2810
2810-1

1400
9000
M14
125
2.5

MÁY MÀI GÓC 180MM

Động cơ mạnh mẽ cho công việc nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có
chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Tay cầm chống rung

2000
7700
M14
180
4.9
Bảo vệ điện, chống nước/bụi
Chống nước/bụi

2831 SERIES
Động cơ 2600W mạnh mẽ cho công
việc nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có
chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Tay cầm chống rung

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
Bảo vệ điện
Nắp bảo vệ chỉnh tự động
Tay nắm xoay
Chống nước/bụi

2831-26-230

2831-26-230
CI

2831-26-230
CIQ

2831-26-230
CIHQ

2600
6500
M14
230
5.6
√

2600
6500
M14
230
5.6
√
√

2600
6500
M14
230
5.6
√
√
√

2600
6500
M14
230
5.6
√
√
√
√

MÁY MÀI GÓC 230MM
2811 SERIES

2828-9-125CE

Động cơ 900W mạnh mẽ
6 chế độ tốc độ
Chổi than bền bỉ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian
Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt động
cơ và thân máy
Đầu mài thấp giúp tăng khả năng quan sát và sử
dụng trong điều kiện chật hẹp

Động cơ 1400W cho công việc nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức
năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Tay cầm chống rung

MÁY MÀI GÓC 180MM

MÁY MÀI GÓC 100MM/125MM
2828-9-100CE

Động cơ 1010W mạnh mẽ
Độ bền tuyệt đối cho công nghiệp nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có chức
năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Thân nhỏ gọn giúp dễ cầm nắm và sử dụng

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)

900
6000-11000
M10
100
2.0
Nút chọn tốc độ

2821

2813

2812

MÁY MÀI GÓC 125MM

MÁY MÀI GÓC 100MM

2822

Động cơ chổi than bền bỉ, có chức năng
tự ngắt tăng độ an toàn
Thiết kế thông minh, trọng lượng máy nhẹ
Thiết kế giảm bớt độ rung, đảm bảo hoạt
động thoải mái

2828-9-100CE

Động cơ 850W mạnh mẽ và hiệu quả
Động cơ chổi than lâu bền giúp giảm chi phí, có
chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Thiết kế mới giúp tăng khả năng tản nhiệt động cơ và
thân máy
Đầu mài nhỏ gọn thích hợp cho sử dụng ở những
khu vực nhỏ hẹp
Nút công tắc sau máy giúp tăng khả năng chống bụi

MÁY MÀI GÓC 125MM

MÁY MÀI GÓC 150MM

MÁY MÀI GÓC 100MM

MÁY MÀI GÓC 100MM
2828-8-100

750
12000
M10
100
1.4
Công tắc hông
Công tắc đuôi

MÁY MÀI GÓC 125MM

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Đặc biệt

900
6000-11500
M14
100/125
Nút chọn tốc độ
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Động cơ mạnh mẽ cho công việc nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi phí, có
chức năng tự động ngắt tăng độ an toàn
Tay cầm chống rung
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Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
2811
2811-1

2050
6000
M14
230
5.0
Chống nước/bụi
Bảo vệ điện, chống nước/bụi
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MÁY MÀI GÓC 180MM

MÁY CẮT SẮT

2830 SERIES
Động cơ 2600W mạnh mẽ cho
công việc nặng
Động cơ chổi than giúp giảm chi
phí, có chức năng tự động ngắt
tăng độ an toàn
Tay cầm chống rung

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Ren trục
Đường kính đĩa mài (mm)
Trọng lượng (kg)
Bảo vệ điện
Nắp bảo vệ chỉnh tự động
Tay nắm xoay
Chống nước/bụi

2830-26-180

2830-26-180
CI

2830-26-180
IQ

2830-26-180
CIHQ

2600
8400
M14
180
5.5
√

2600
8400
M14
180
5.5
√
√

2600
8400
M14
180
5.5
√
√
√

2600
8400
M14
180
5.5
√
√
√
√

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính đĩa cắt (mm)
Trọng lượng (kg)

Động cơ 2000W mạnh mẽ
Đèn laser dẫn hướng giúp cắt chính xác hơn
Thay đổi độ cắt sâu nhanh chóng
Khóa kép cho góc cắt

Công suất (W)
1300
Tốc độ không tải (v/phút) 5000
Đường kính đĩa cắt (mm) 185
Đường kính ren trục (mm) 20
Độ cắt sâu (mm)
90°: 62 45°: 45
Trọng lượng (kg)
4.3
Phụ kiện: 1 lưỡi cưa hợp kim 40T, khóa lục giác, thước dẫn

Công suất (W)
2000
Tốc độ không tải (v/phút) 4700
Đường kính đĩa cắt (mm) 235
Đường kính ren trục (mm) 25.4
Độ cắt sâu (mm)
90°: 85 45°: 62
Trọng lượng (kg)
6.3
Phụ kiện: 1 lưỡi cưa hợp kim 60T, khóa lục giác, thước dẫn

Công suất (W)
Nhịp cưa không tải (l/phút)
Độ cắt sâu (mm)
Chiều dài nhịp cắt (mm)
Trọng lượng (kg)

1400
100
480
4.3
Phụ kiện rửa xe đầy đủ

2219-2-110
Công nghệ không chổi than tiên tiến nhất
Thiết kế cân bằng lý tưởng, giảm độ rung lên tay
Cấp bảo vệ may IP67

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Kích thước mặt đế (mm)

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Kích thước mặt đế (mm)

260
14000
110x100
Kích thước giấy nhám (mm) 114x140
Trọng lượng (kg)
1.1

MÁY CHÀ NHÁM CHỮ NHẬT

2312-2

Động cơ mạnh mẽ và bền bỉ
Thiết kế cân bằng lý tưởng giúp giảm bớt
độ rung
Thiết kế thân nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng

Thân máy nhỏ gọn dễ điều khiển
Tay nắm mềm tạo cảm giác thoải mái
Quạt thăng bằng giúp giảm bớt độ rung

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Kích thước mặt đế (mm)

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Kích thước đế chà (mm)
Trọng lượng (kg)
Đặc biệt

280
13500
93×184
Kích thước giấy nhám (mm) 93×228
Trọng lượng (kg)
1.7

500
800-3000
Gỗ 70 Sắt 6 Nhôm 12
19
2.1

MÁY CHÀ NHÁM RUNG VUÔNG

2213

2319-2-184

Thay đổi lưỡi cưa dễ dàng
Thân máy mỏng và nhỏ gọn
Điều chỉnh tốc độ
Tay cầm tiện lợi

1400
12000
110
20
34
2.9

Công suất (W)
Áp lực (MPa)
Lưu lượng nước (l/giờ)
Trọng lượng (kg)
6702-14-100

Động cơ mạnh mẽ, ít rung, ít ồn
Thân máy thiết kế tiện lợi cho quá trình sử dụng
Thiết kế nhẹ nhàng không gây mỏi khi sử dụng

MÁY CHÀ NHÁM CHỮ NHẬT

3131-5-70Q

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Đường kính đĩa cắt (mm)
Đường kính ren đĩa cắt (mm)
Độ cắt sâu tối đa (mm)
Trọng lượng (kg)

2400
3900
355
15.5

200
13500
110×100
Kích thước giấy nhám (mm) 114×140
Trọng lượng (kg)
1.2
Đặc biệt
Kết cấu máy siêu cứng

MÁY CƯA LỌNG 70MM

Động cơ 1400W mạnh mẽ
Thiết kế chống bụi độc quyền
Đế thay không cần dụng cụ
Thiết kế độc quyền chống giật

6702-14-100

MÁY CHÀ NHÁM RUNG VUÔNG

Động cơ 1300W mạnh mẽ
Thay đổi độ cắt sâu nhanh chóng
Thiết kế mới thẩm mỹ với tay cầm mềm

6112

MÁY RỬA XE

MÁY CHÀ NHÁM

3266

MÁY CẮT GẠCH 110MM

20V

Động cơ công suất cao 2400W,
mạnh mẽ và bền bỉ

MÁY CƯA GỖ 230MM

3217

MÁY CẮT SẮT 355MM
6202-24-355

MÁY CƯA GỖ/MÁY CẮT GẠCH/MÁY CƯA LỌNG/MÁY CƯA THỤT
MÁY CƯA GỖ 185MM

MÁY RỬA XE

280
14000
93x184
1.7
Vòng bi NSK Nhật

MÁY PHAY GỖ/ MÁY BÀO SOI
MÁY CƯA LỌNG 120MM

MÁY CƯA THỤT 28MM

3144-6-120Q
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600
500~3000
Gỗ 120 Sắt 10 Nhôm 20
26
2.5

MÁY BÀO SOI 12MM

1326-5-6

3324-11-28Q

Cài đặt 4 vị trí lưỡi cưa
Điều chỉnh tốc độ
Loại bỏ bụi hoặc thu bụi
Tay cầm tiện lợi
Có đèn LED
Thay đổi lưỡi cưa dễ dàng

Công suất (W)
Nhịp cưa không tải (l/phút)
Độ cắt sâu (mm)
Chiều dài nhịp cắt (mm)
Trọng lượng (kg)

MÁY PHAY GỖ 6MM

Động cơ 1100W mạnh mẽ và bền bỉ
Thay lưỡi cưa nhanh không cần dụng cụ
Có đèn LED

Động cơ mạnh mẽ 550W
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng
Dễ dàng thay đổi độ cắt sâu

Công suất (W)
Nhịp cưa không tải (l/phút)
Chiều dài nhịp cắt (mm)
Trọng lượng (kg)

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Đầu cặp (in)
Trọng lượng (kg)

1100
0-2700
28
3.6
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550
33000
1/4
1.5

1316-1

Đa chức năng thay đổi tốc độ/công suất/
khởi động êm/chống quá tải khi sử dụng
Thân và đế kim loại chắc chắn
Dễ dàng thay đổi độ cắt sâu
Có đèn LED

Công suất (W)
Tốc độ không tải (v/phút)
Độ bào sâu (mm)
Đầu cặp (in)
Trọng lượng (kg)

1300
12000-22000
45
1/4&1/2
3.9

www.songmaviet.com

49

MÁY BÀO SOI 12MM

1324
750
22000

1324-18-12E
1880
Công suất (W)
9000-22000
Tốc độ không tải (v/phút)
Độ bào sâu (mm)
65
Đầu cặp (in)
3/8 & 1/2
Trọng lượng (kg)
5.7
Tấm chủ đạo, bánh hướng,
Phụ kiện
đế kê, hướng song song
Điều khiển điện
√

1324 Series
Dễ dàng thay đổi độ cắt sâu
Đa chức năng thay đổi tốc độ
Động cơ mạnh chống quá tải
Có đèn LED

MÁY CÂN MỰC LASER

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 80M

9818-LM80-LI
Công nghệ của DEVON cho kết quả nhanh và
chính xác
Màn hình được hiển thị to hơn và kính được gia cố
chắc chắn
Phím bên hông cho các thói quen sử dụng khác nhau
Thiết kế viền mềm bảo vệ tiêu chuẩn IP54
Tích hợp Pin Lithium-ion và dễ dàng sạc bằng USB
Thích hợp cho sửa chữa nhà cửa, công nghiệp và
chống cháy
TM

MÁY CÂN MỰC LASER CHUYÊN NGHIỆP

LL2XG

LL3XG

Nhỏ và tiện dụng
Thiết kế thân máy mềm
Chống bụi và nước cấp IP54
Tia Laser sắc nét, phổ biến
Thích hợp cho trang trí nhà và công nghiệp
Chế độ khóa tia chéo
Tích hợp Pin Lithium-ion, sử dụng sạc Micro USB
để sạc và có đèn LED hiển thị dung lượng Pin
TM

DCL
SPLASH
PROTECTION

DUST
PROTECTION

VIBRATION
RESISTANCE

DROP
RESISTANCE

DIAGONAL
LOCK

LITHIUM
BATTERY

THIẾT BỊ NHẬN TIA LASER ĐỎ (SỬ
DỤNG CÙNG VỚI MÁY LL2X VÀ LL3X)

9012

Tiếng bip thông báo
Chỉnh độ chính xác cao/thấp
Tự động tắt

MÁY CÂN MỰC LASER CHUYÊN NGHIỆP

9319-3XG-LI

9319-5XG-LI

Tia Laser đạt tiêu chuẩn
Cấp bảo vệ IP54
Tích hợp Pin Lithium-ion
TM

DCL
SPLASH
PROTECTION

DUST
PROTECTION

VIBRATION
RESISTANCE

DROP
RESISTANCE

DIAGONAL
LOCK

LITHIUM
BATTERY

Khoảng cách đo (m)
Độ sai số (mm)
Phạm vi cân bằng
Tia Laser
Loại Laser
Cấp bảo vệ
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Khớp kết nối chân đế (in)
Pin
Thời gian hoạt động
Phụ kiện

Khoảng cách đo (m)
Độ sai số (mm)
Pin
Thời gian hoạt động
Tự động tắt nguồn
Nam châm
Cấp bảo vệ
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)

DCL

20
±0.2
±4°
515 nm, P≤1mW
2
IP54
0~+40
-20~+70
1/4
LL2XG: 1200mAh 4.2V
LL3XG: 2000mAh 4.2V
Khoảng 8 tiếng
Túi/Dây sạc/5/8"Joint

SPLASH
PROTECTION

DUST
PROTECTION

DROP
RESISTANCE

LITHIUM
BATTERY

Ft/M
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+/

MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG
KỸ THUẬT SỐ 20CM

9405.2

MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG
KỸ THUẬT SỐ 60CM

MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG
KỸ THUẬT SỐ 120CM

9410.1
MÁY ĐO GÓC KỸ THUẬT SỐ 42CM

9008

Kết hợp đo truyền thống và hiển thị kỹ
thuật số từ máy đo góc
Hai màn hình LCD
Cảm biến góc chính xác,đạt tiêu chuẩn
Thích hợp đo và kiểm tra mọi góc

20
±0.2
±2.5°
515nm
3R
IP54
-10~+45
-20~+70
5/8
2000mAh 4.2V
3 tia: 6 tiếng liên tục
5 tia: 4 tiếng liên tục
Dây sạc/Hộp nhựa

MÁY ĐO GÓC KỸ THUẬT SỐ 42CM

9010

Kết hợp đo truyền thống và hiển thị kỹ
thuật số từ máy đo góc
Hai màn hình LCD
Cảm biến góc chính xác,đạt tiêu chuẩn
Thích hợp đo và kiểm tra mọi góc

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER
9815-LM40-LI
Độ dày 16.5mm
Màn hình chắc chắn, thiết kế viền bọc bảo vệ và
gia cố bên trong
Thiết kế độc quyền chức năng đo, mang lại kết
quả chính xác nhất
Tích hợp Pin Lithium-ion và dễ dàng sạc bằng USB
Thích hợp cho sửa chữa, trang trí nhà cửa, công
nghiệp và chống cháy...

Max
Min

Min

9409.1

Khoảng cách đo (m)
Độ sai số (mm)
Phạm vi cân bằng
Tia Laser
Loại Laser
Cấp bảo vệ
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Khớp kết nối chân đế (in)
Dung lượng Pin
Thời gian hoạt động

Khoảng cách đo (m)
Độ sai số (mm)
Tia Laser
Loại Laser
Dung lượng Pin
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Điện thế Pin
Kích thước (mm)
Phụ kiện

0.15-80
±1.5
635 nm, P≤1mW
2
IP54
>4,000 lần đo
20 Tệp
0~+40
-20~+70
1/4
500mAh 3.7V
122x56x28.5
Túi đồ/Dây sạc

MÁY ĐO ĐỘ NGHIÊNG KỸ THUẬT SỐ

3-40
0.5-2.5 (Chỉnh độ chính xác cao)
1-5 (Chỉnh độ chính xác thấp)
1x9V
14 giờ
5 phút
Có
IP54
0~+40
-20~+70

Phụ kiện

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER 40M

Max

Khoảng cách đo (m)
Độ sai số (mm)
Tia Laser
Loại Laser
Cấp bảo vệ
Dung lượng Pin
Dữ liệu ghi nhớ
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Khớp kết nối chân đế (in)
Điện thế Pin
Kích thước (mm)
Phụ kiện

Đo góc 0°đến 360°
Tự xác định độ nghiêng
Thiết kế với đầu cao su
Chiều dài (cm)
Tia Laser
Loại Laser
Góc đo
Độ sai số bong bóng
Độ chính xác màn hình LCD
Động chính xác tia Laser
Khớp kết nối chân đế (in)
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Tự động tắt nguồn (phút)
Pin
Phụ kiện

Màn hình LCD hiện thị chính xác
Thích hợp đo và kiểm tra góc
30/60/120
650nm, P≤1mW
2
0-360°
0.029°
±0.05°(dọc, ngang)
±0.1°(góc khác)
10mm @30M
1/4"
-5~+40
-20~+70
5
2 x AAA batteries
Túi/Pin

Chiều dài (cm)
Góc đo
Độ chính xác màn hình LCD
Độ sai số bong bóng
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Tự động tắt nguồn (phút)
Pin
Phụ kiện

42
0-220°
±0.1°
0.029°
-5~+40
-20~+70
3
2 x AA batteries
Túi/Cột nối dài/Pin

Chiều dài (cm)
Góc đo
Độ chính xác màn hình LCD
Độ sai số bong bóng
Nhiệt độ làm việc ( C)
Nhiệt độ bảo quản ( C)
Tự động tắt nguồn (phút)
Pin
Phụ kiện

60
0-220°
±0.1°
0.029°
-5~+40
-20~+70
3
2 x AA batteries
Túi/Cột nối dài/ Pin

0.15-40
±2
635 nm, P≤1mW
2
>5,000 lần đo
0~+40
-20~+70
500mAh 3.7V
115x46x16.5
Túi đồ/Dây sạc

TM

DCL
SPLASH
PROTECTION

DUST
PROTECTION

DROP
RESISTANCE

LITHIUM
BATTERY
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CÁC BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA

PIN VÀ SẠC
PIN 12V - 1.5 AH

12V

5120-LI-12-15

PIN 12V - 2.0 AH

12V

Dành cho máy 5262 và 5228
Lõi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử
dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Dung lượng Pin (Ah)
Công Suất (W)
Trọng lượng (kg)

Dung lượng Pin (Ah)
Công Suất (W)
Trọng lượng (kg)

PIN 12V - 2.0 AH

1.5
18
0.19

PIN 20V - 5.2 AH

12V

Thiết bị sạc pin nhanh 12V
dành cho dòng pin 5120

2.0
24
0.19

Giúp việc siết mở ốc vít dễ dàng hơn, hoặc giúp tháo mũi
khoan bị kẹt

Khóa ly hợp an toàn

Đèn LED

Tăng khả năng chiếu sáng cho vị trí làm việc

Hệ thống chống rung

20V

Động cơ không chổi than

Giảm độ rung của máy tăng trải nghiệm sử dụng

Tăng tuổi thọ và không cần thay chổi than

Hệ thống tự động phanh điện tử

Chuôi lục giác

Tránh làm hỏng máy gây ra bởi quán tính
Dung lượng Pin (Ah)
Công Suất (W)
Trọng lượng (kg)

Khóa trục

5.2
104
0.72

5150-LI-20-40

5340-LI-20R

Lõi pin nhập khẩu, tuổi
thọ sử dụng lâu dài, sạc
nhiều lần

Thiết bị sạc pin 20V - 75W

4.0
80
0.72

THIẾT BỊ SẠC PIN NHANH 20V

5339-LI-20F

Điện thế ra (V)
Công suất đầu ra (W)
Nhiệt độ sạc pin ( C)
Trọng lượng (kg)

12/20
190
5-40
0.89

Giúp bảo vệ, cất giữ và di chuyển dụng cụ tốt hơn

Cơ chế va đập lắc của lưỡi cưa

Thay đổi vị trí của lưỡi cưa, giúp hoàn thành công
việc tốt nhất

Hộp đựng

Giúp bảo vệ, cất giữ và di chuyển dụng cụ tốt hơn

Hệ thống thay nhanh SDS

Hệ thống thay nhanh SDS đặc biệt giúp thay phụ
kiện nhanh mà không cần dụng cụ

Chuôi SDS Plus đặc biệt

20
75
5-40
0.52

DỤNG CỤ ĐO

Tăng khả năng truyền động, giúp cho máy khoan
búa loại từ 2 đến 4kg
Đo một lần

Chuôi SDS max đặc biệt

Đo liên tiếp

Tăng khả năng truyền động, giúp cho máy khoan
búa và máy đục bê tông loại từ 5kg trở lên

PHỤ KIỆN
USB SẠC

Thời gian sạc 40 - 45 phút

Có túi đồ nghề

Dễ dàng khóa trục để thay thế nhanh phụ kiện

THIẾT BỊ SẠC PIN 20V

PIN 20V - 4.0AH 20V

Điện thế ra (V)
Công suất đầu ra (W)
Nhiệt độ sạc pin ( C)
Trọng lượng (kg)

Lớp cách điện kép tăng độ an toàn

Tăng độ an toàn ( đặc biệt khi mũi khoan bị kẹt )

Thiết bị sạc pin 20V - 75W

12
45
5-40
0.37

Dung lượng Pin (Ah)
Công Suất (W)
Trọng lượng (kg)

Chức năng đảo chiều

Hai lớp cách điện

5150-LI-20-52

5307-LI-12F

Điện thế ra (V)
Công suất đầu ra (W)
Nhiệt độ sạc pin ( C)
Trọng lượng (kg)

DỤNG CỤ ĐIỆN

5120-LI-12-20

Dành cho máy 5262 và 5228
Lõi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử
dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Tay nắm xoay được

20V

Đo bề mặt/ khu vực

Chỉnh tay nắm phù hợp khi mài và cắt

Max

Min

5918-LI-20PS
Thời gian sạc 45 phút
USB cắm vào Pin

Hệ thống chống đá nghịch

Đo nhiều bề mặt
khu vực

Giúp bảo vệ dụng cụ khi bị kẹt

2 cổng USB

Max
Min

Hệ thống bảo vệ khi bị mất điện
20V

5532-LI-20

ĐÈN ĐA CHỨC NĂNG

Cường độ sáng (Lx)
2000
Thời gian hoạt động (h) Mức cao 4
Mức thấp 6.5 (5.2Ah)
Trọng lượng (kg)
1.5 (không pin)

Thời gian hoạt động (h) 20 (Pin 2.6Ah)
40 (Pin 5.2Ah)
Trọng lượng (kg)
0.33 (không pin)

Chức năng chống quá tải

Chức năng giám sát nhiệt độ của mô tơ xoay để tránh ảnh
hưởng tới dụng cụ
Chuyển giữa chức năng khoan nhanh và khoan
chậm với một nút duy nhất

Thay đổi lực xoắn

Lực xoắn được thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử
dụng

5506-LI-12
≥170 (1.2m)
135±5
>5
0.3
Không kèm pin, sạc

Đo thể tích, phép đo
định lượng

+/

Phép tính cộng trừ

Cường độ ánh sáng (Lx)
Góc chiếu sáng (°)
Thời gian hoạt động (h)
Trọng lượng (kg)
5506-LI-12/N

Phép đo định lượng
Pythagorean đơn

Thay đổi cao trình
điểm chuẩn

Phép đo định lượng
Pythagorean đôi
( khác hướng)

Chức năng bộ nhớ

Phép đo định lượng
Pythagorean đôi
( cùng hướng )

Chức năng hẹn
tắt máy

Chức năng tùy chỉnh 2 tốc độ

ĐÈN THI CÔNG 12V

5511-LI-4

Song Ma Viet - Catalog 2020

Ổn định tốc độ và không làm giảm tốc độ khi hoạt động

v

5521-4-20

Đầu đèn xoay tròn 320 độ, gập 180 độ
Có móc treo tiện lợi

ĐÈN THI CÔNG 12V

Ổn định tốc độ điện từ

20V

Lõi pin nhập khẩu, tuổi thọ sử
dụng lâu dài, sạc nhiều lần

Cường độ ánh sáng (Lx)
Góc sáng (°)
Thời gian hoạt động (h)
Trọng lượng (kg)
5511-LI-4/N

Tự khóa giá trị tối đa /
tối thiểu của nhiều lần
đo liên tiếp

Tránh khởi động lại khi có sự cố về điện

ĐÈN CHẠY PIN
ĐÈN THI CÔNG

Giá trị đo tối đa và tối
thiểu

Điều khiển tốc độ từ

Áp dụng cho hoạt động đòi hỏi tính chính xác, như
là siết hoặc mở ốc vít, hoặc cắt, mài và khoan

≥170(1.2m)
135±5
>5
0.3
Không kèm pin, sạc

Khởi động êm/ Tốc độ ổn định/ tránh
quá tải

Khởi động êm hơn và mượt mà hơn qua việc khởi
động từ từ, tăng khả năng an toàn
www.songmaviet.com
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HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT & TRA CỨU BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
XÁC NHẬN CHÍNH HÃNG

Cách 2: Tải Felixvn để quét mã QR

No: 000001

CÀO TEM DÁN TRÊN THÂN MÁY ĐỂ LẤY MÃ BẢO MẬT VÀ MÃ QR CODE

Cách 1: Cào và soạn tin theo
cú pháp để kích hoạt bảo hành

XT (khoảng cách) Mã Bảo Mật gửi 7039 (1000đ/tin)

WWWWWWWWWW
Cách 3: Truy cập www.songmaviet.com

HOTLINE: 1900 63 67 80

Mã bảo mật

SỬ DỤNG 1 TRONG 3 CÁCH SAU ĐÂY ĐỂ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ
NHANH NHẤT VÀ TIỆN LỢI NHẤT:
Cách 1: Kích hoạt qua tin nhắn SMS

Cách 2: Kích hoạt qua website Song Mã

-Soạn tin nhắn theo cú pháp:
XT (Khoảng cách) Mã bảo mật (mã cào) Gửi 7039
Ví dụ: XT 2QTBL7LZ7L Gửi 7039

Cách 3: Kích hoạt qua app FELIXVN

-Truy cập đường link: www.songmaviet.com/bao-hanh
(hoặc quét mã

)

-Nhập thông tin đầy đủ và nhấn kích hoạt bảo hành.

-Tải app Felixvn trên Android/iOS App store.
-Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại (duy nhất 1 lần).
-Chọn kích hoạt bảo hành.
-Quét mã QR code trên tem để kích hoạt bảo hành.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN & LINH PHỤ KIỆN
TRA CỨU TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY:
-Truy cập đường link: www.songmaviet.com/tai-lieu (hoặc quét mã
- Điền tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm muốn tra cứu.

)

TÌM KIẾM LINH PHỤ KIỆN
- Truy cập đường link: www.songmaviet.com/linh-phu-kien (hoặc quét mã
- Điền tên sản phẩm hoặc mã sản phẩm muốn tra cứu.

)

TRA CỨU KÍCH HOẠT BẢO HÀNH
- Truy cập đường link: www.songmaviet.com/bao-hanh (hoặc quét mã

)

- Điền thông tin số seri máy hoặc số iện thoại muốn tra cứu.
Xem thêm video hướng dẫn kích hoạt và tra cứu bảo hành (quét mã

)

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
Chế độ bảo hành chỉ được áp dụng cho các sản phẩm chính hãng DEVON được nhập và phân phối chính hãng bởi Song Mã tại Việt Nam.
Tất cả các sản phẩm dụng cụ điện cầm tay DEVON đều được bảo hành trong trường hợp hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.
Chế độ bảo hành sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm DEVON đã được đăng ký bảo hành điện tử thành công.

Chỉ Trung Tâm Bảo Hành được ủy quyền của SONG MÃ mới được quyền sửa chữa. Máy hư phải được gửi đến Trung Tâm Bảo Hành được ủy quyền trong tình trạng còn
nguyên vẹn chưa tháo ráp.

Thời gian bảo hành: Sản phẩm được bảo hành 12 tháng kề từ ngày mua (bao gồm thân máy và pin). Sạc bảo hành 6 tháng.

KHÔNG ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
Các bộ phận hao mòn tự nhiên và phụ kiện đi kèm như: bạc đạn, công tắc, chổi than, hộp chổi than, dây điện, vỏ máy, lò xo, đai ốc, đế máy, vòng sin, chắn gió, vòng
đệm, piston, đầu khoan, trục máy, cần gạt đảo chiều, hộp chứa bạc đạn, nút bật công tắc, ốc vít, chân nhôm, kẹp nhám, súng xịt rửa, dây xịt rửa,…
Các trường hợp lạm dụng máy, chạy quá tải, cắm nhầm nguồn điện, máy bị rơi vỡ, va đập, máy bị hư hỏng do các loại vật lạ lọt vào máy, sử dụng trong môi
trường nước.
Tự ý sửa chữa, cải tạo trên máy.
Không thay thế phụ kiện chính hãng DEVON trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Nứt vỡ do quá trình vận chuyển và sử dụng gây ra.
Sử dụng sai quy cách, bất cẩn, hư hỏng do thiên tai hoặc bất kỳ tai nạn nào khác.
Điện thế sai hoặc không ổn định, sử dụng dây dẫn dài và nhỏ.
Không tuân thủ tài liệu hướng dẫn, sử dụng máy.
Linh kiện đã được bảo hành 01 lần trong thời gian bảo hành.
Máy không kích hoạt bảo hành điện tử hoặc không thành công do sai cú pháp.
Song Ma Viet - Catalog 2020

*CHÚ Ý

Khách hàng chịu chi phí vận chuyển máy ược bảo hành (nếu có).

Khách hàng kiểm tra lại kích hoạt bảo hành iện tử thành công bằng cách tra cứu lại bảo hành máy ã ược kích hoạt.

www.songmaviet.com

47

