
PL 
MÁY BÀO TỰ SAN PHẲNG 
Bào và san phẳng bề mặt nhựa, xi măng 

về cùng độ sâu 



Máy bào tự san PL được thiết kế 

để tách toàn bộ lớp bề mặt xi 

măng, nhựa,… đồng thời nghiền 

lớp bề mặt vừa tách thành vật 

liệu có thể tái sử dụng và tự 

động san phẳng bề mặt vừa tách 

với độ sâu được thiết lập trước. 

Simex PL có 

thể nghiền 

những bề mặt 

rất cứng, bề 

mặt nén,… 

Máy được thiết 

kế để có được 

độ sâu chính 

xác giúp cho 

người vận hành 

máy không cần 

phải quan sát 

độ sâu mặt cắt.  

Simex PL mang lại một bề 

mặt bằng phẳng tuyệt đối. 

Từng lớp bề mặt được san 

phẳng với độ dày tuyệt đối 

ổn định. Máy cũng được 

thiết kế để những vật liệu 

nghiền sau khi bóc tách bề 

mặt và san phẳng không bị 

mắc vào máy.  



Hệ thống tự san phảng 

tạo ra những lát cắt 

song song với về mặt 

giúp cho độ dày lớp 

san không thay đổi 

  

Động cơ thủy lực giúp cho 

máy có được hiệu suất tối 

đa đồng thời giúp đẩy vật 

liệu sau khi nghiền và san 

bề mặt sang hai bên 

Tự san 

phẳng bề 

mặt thông 

qua hệ 

thống lò so 

nằm ngang 

với động 

động cơ 

thủy lực  

Được trang 

bị máy bơm 

điện, lọc, 

máy phun 

giúp hạn 

chế vật liệu 

sau khi 

nghiền ra 

còn mắc 

vào máy 

Hệ thống tự san 

phẳng, độ sâu cắt 

được ổn định từ 

đầu đến cuối giúp 

độ chính xác trong 

công việc được 

đảm bảo đến từng 

milimet 

Hệ thống tự điều 

chỉnh cho phép 

giảm áp lực của 

thiết bị lên trên 

bề mặt làm tăng 

hiệu xuất làm 

việc và mang lại 

hiệu quả cao 

hơn.  

Thiết kế này 

giúp cho người 

điều khiển máy 

có tầm nhìn tốt 

hơn, không bị 

hạn chế tầm 

nhìn.  




