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Súng hút thiếc dạng bơm GOOT GS 

 

 
Đặc điểm của Súng hút thiếc dạng bơm GOOT GS 

- GS-150, 154, 158 thuộc loại chống tĩnh điện, kết hợp với dây đai tay 

cho hiệu quả tốt hơn nữa. 

- Trục tự động làm sạch, từ đầu trục có phun tự động, rửa sạch thiếc 

hàn còn bám trên trục. 

- Chức năng lưu, dễ dàng mang, di chuyển. 
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Thông số của của Súng hút thiếc dạng bơm GOOT GS 

Series Đặc tính 

GS-100 

Kích cỡ nhỏ, tính kinh tế cao, lực hấp dẫn cực lớn 

Hệ thống tự động làm sạch bên trong 

Bơm hút cực lớn 

Chức năng lưu giữ 

GS-104 

Kích cỡ nhỏ gọn, tính kinh tế cao, lực hấp dẫn cực lớn 

Hệ thống tự động làm sạch bên trong, thao tác nhanh chóng 

Chức năng lưu giữ 

GS-108 

Kích cỡ nhỏ, tính kinh tế cao, lực hấp dẫn cực lớn, hấp thụ thiếc 

mạnh. 

Hệ thống tự động làm sạch bên trong, thao tác nhanh chóng 

GS-20 Kích cỡ nhỏ, tính kinh tế cao 

 Hệ thống tự động làm sạch bên trong, thao tác nhanh chóng 

GS-150 

Chức năng chống tĩnh điện, áp dụng đầu hút chống tĩnh điện 

Kích cỡ nhỏ gọn, tính kinh tế cao, lực hấp dẫn cực lớn 

Hệ thống tự động làm sạch bên trong 

Bơm hút cực lớn 

Chức năng lưu. 

GS-154 

Chức năng chống tĩnh điện 

Áp dụng đầu hút chống tĩnh điện 

Hệ thống tự động làm sạch bên trong. 

Thao tác nhanh chóng 

 Chức năng lưu. 

GS-158 

Chức năng chống tĩnh điện 

Áp dụng đầu hút chống tĩnh điện 

Hệ thống tự động làm sạch bên trong 

Thao tác nhanh chóng 
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Đầu hút 

Series Dài Lưu giữ 
Trọng 

lượng 

Đường   

kính 

Đầu hút  

thích hợp 
Tiêu chuẩn 

GS-100 330mm 240mm 89g φ23mm GS-100N - 

GS-104 275mm 205mm 65g φ19mm GS-100N - 

GS-108 190mm - 25g φ14mm GS-108N - 

GS-20 155mm - 25g φ12mm GS-20N - 

GS-150 330mm 240mm 89g φ23mm GS-150N 
Chống tĩnh

 điện 

GS-154 275mm 205mm 65g φ19mm GS-150N 
Chống tĩnh

 điện 

GS-158 190mm - 25g φ14mm GS-158N 
Chống tĩnh

 điện 
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