
Bruzdownica
CM5MA

Potężny silnik o mocy 1900 W dla szybkiego cięcia

Bezpieczna i bezpyłowa praca dzięki systemowi odsysania zanieczyszczeń

Doskonała rękojeść dla pracy w każdym kierunku

Precyzyjne wykonywanie bruzd do 40 mm głębokości

Precyzyjne 
i szybkie 
wykonywanie 
bruzd.
Odkryj naszą nową  
bruzdownicę.

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.

NOWOŚĆ



 

Zwiększona 
ochrona  
i doskonałe 
rezultaty cięcia  
przy większej 
prędkości.
Prezentujemy Państwu naszą mocną i wydajną bruzdownicę. 
Posiada ona zwiększoną głębokość cięcia do 40 mm przy 
szerokości 35 mm. Do pracy wymagane są diamentowe tarcze 
tnące o średnicy 125 mm. Dzięki dużym asymetrycznym 
uchwytom możliwa jest praca w pionie i poziomie. Silnik 
o mocy 1900 W oraz diamentowe tarcze tnące zwiększają 
szybkość pracy nawet o 50%.

¹ Standardowe akcesoria różnią się w zależności od kraju lub obszaru. 2 Waga zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.

Specyfikacja
Maks. głębokość cięcia    40 mm
Maks. szerokość cięcia   35 mm
Prędkość bez obciążenia    5 000 obr./min
Maks. średnica tarcz    125 mm
Moment obrotowy   6 Nm
Gwint wrzeciona   M14 
Moc     1 900 W 
Wibracje   5,5 m/s² 
Kierunek cięcia    od siebie 
Zabezp. przed ponownym uruchomieniem  Tak 
Stała prędkość   Tak
Ochrona przed przeciążeniem   Tak 
Miękki start    Tak 
Wymiary   480 x 195 x 175 mm 
Waga2   4,6 kg

Wyposażenie standardowe1

Tarcze diamentowe do cięcia - klucz - podkładki - 
dystansowe - walizka

CM5MA
Bruzdownica

Asymetryczne uchwyty  
dla komfortowej  pracy  

w pionie i poziomie.



  

Zwiększona 
ochrona  
i doskonałe 
rezultaty cięcia  
przy większej 
prędkości.

Czy wycinasz kanały w betonie, murze czy 
kamieniu , stała prędkość cięcia gwarantuje 
szybką i wydajną pracę w każdych warunkach.

Silnik o dużej mocy ze stałą 
prędkością obrotową.

(w porównaniu  
do ręcznego 

dłutowania bruzd  
i rowków)

W przybliżeniu

50%
szybciej. 

Czyszczenie

Dłutowanie

Wycinanie

Cięcie

Dłutowanie 
ręczne

Frezowanie 
maszynowe

Duża 
oszczędność 
czasu.

Dzięki potężnemu silnikowi o mocy 1900 W 
oraz diamentowym tarczom tnącym, możesz 
zaoszczędzić do 50 % więcej czasu podczas pracy.
Nasze urządzenie jest doskonałym wyborem w 
porównaniu do ręcznego wykonywania bruzd  
i rowków.

Wybierz metodę cięcia rowków  
i zaoszczędź więcej czasu.

Rozszerz swoją bruzdownicę o innowacyjne akcesoria.
Poza naszymi standardowo dostarczanymi tarczami diamentowymi oferujemy również kilka opcjonalnych akcesoriów.
Nasze diamentowe tarcze tnące z podwójnym i potrójnym ostrzem znacznie ułatwiają cięcie. Dzięki zastosowaniu 
tych tarcz diamentowych materiał jest wycinany bezpośrednio ze środka rowku co sprawia że dłutowanie i wycinanie 
pozostawionego materiału jest niepotrzebne.

Bardzo czysta szczelina dzięki „krzyżowemu”
uformowaniu segmentów wewnętrznych

Oszczędność do 50% czasu 
dzięki jednokrotnemu cięciu

Wycina bruzdy o szerokości 30 mm

Diamentowa  
tarcza tnąca  
z podwójnym  
ostrzem  
Ø 125 mm
4100298

Diamentowa  
tarcza tnąca  
z potrójnym  
ostrzem  
Ø 125 mm
4100299

Nadaje się do wielu 
materiałów budowlanych 

Redukuje brud i kurz

Komfortowe i szybkie 
wycinanie bruzd w ścianach

Segmentowe zęby w kształcie trapezu 
chronią obudowę przed podcięciem

Wycina bruzdy o szerokości 20 mm



 

Oznaczenia zapewniające 
perfekcyjną
orientację wzdłuż linii cięcia.

Łatwa i wygodna dźwignia 
zaciskowa.

Dwu pozycyjny włącznik 
zapewnia doskonałe 
bezpieczeństwo.

Wskaźnik LED informujący  
o przeciążeniu silnika.

CM5MA wycina rowki o głębokości od 10 do 40 mm i od 9 do 35 mm 
szerokości jest to idealne rozwiązanie dla zastosowań elektrycznych oraz 
instalacji sanitarnych gdzie wymagany jest montaż podtynkowy.

Czysto, bezpiecznie  
i komfortowo.

Obudowa wykonana 
z utwardzonego 
aluminium zwiększa 
odporność na 
uszkodzenia
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Współpracuje  
z odkurzaczami 
przemysłowymi

Opcjonalnie 2 lub 
3 listkowa tarcza 
służąca wygładzeniu 
powierzchni rowka



Ergonomiczna 
obudowa dla 
komfortowego 
cięcia w pionie  
i poziomie.



HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495  Warszawa
Telefon: +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79, 
e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl

hikoki-narzedzia.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.


