
Szlifierka do betonu
GM13Y

System szczotek montowany na sprężynach
gwarantuje doskonałe odsysanie pyłu

6-cio stopniowa regulacja prędkości

Mocny silnik 1900 W do szybkiego i skutecznego 
usuwania nierówności betonu 

Bezpyłowa 
szlifierka do 
betonu dużej 
mocy.
Odkryj naszą nową 
szlifierkę do betonu. 

Rozwijamy innowacyjne japońskie technologie od 1948 roku.

NOWOŚĆ



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

Specyfikacja
Średnica tarczy garnkowej   125 mm
Prędkość bez obciążenia   3 800 - 8 200 obr./min
Znamionowa moc wyjściowa  1 900 W
Moment obrotowy   5 Nm
Materiał obudowy    Aluminum
Szlifowanie do krawędzi   Tak
Regulacja prędkości    Tak
Ochrona przed ponownym uruchomieniem  Tak
Regulacja prędkości   Tak
Ochrona przed przeciążeniem   Tak
Softstart (miękki rozruch)    Tak
Waga2   3,5 kg

Wyposażenie standardowe1

Diamentowa tarcza szlifierska - klucz -  
walizka transportowa

GM13Y
Szlifierka do betonu

Szlifierka GM13Y jest znacznie mocniejsza niż inne 
konkurencyjne szlifierki w tej klasie. Znamionowa moc silnika 
wynosi 1900 W, dlatego będziesz w stanie usunąć nierówności 
na powierzchniach betonowych, przeszlifować tynki, powłoki, 
kleje do płytek, farby w krótkim czasie.

Mocny silnik 1900 W

Większa wygoda  
dla użytkownika
Większa moc.
Nasza nowa szlifierka do betonu została 
wyposażona w mocny silnik 1900 W, 
który pozwala szybko i sprawnie usunąć 
nierówności betonu. Zamontowany na 
sprężynie system szczotek gwarantuje 
idealne odsysanie pyłów podczas 
szlifowania. Dla zagwarantowania 
całkowitej bezpyłowej pracy zaleca się 
połączenie systemu z jednym z naszych 
odkurzaczy przemysłowych.



Mała waga 
urządzenia 
zwiększa 
komfort pracy 
użytkownika oraz 
ułatwia obróbkę 
materiału.



Wygodna odchylana przednia 
sekcja, umożliwia pracę blisko 
ścian oraz krawędzi.

Górny uchwyt można regulować pod dowolnym kątem bez użycia 
narzędzi co pozwala zachować dobrą i prawidłową postawę podczas 
pracy przez cały czas.

Bezpieczna praca 
dzięki systemowi 

bezpyłowemu.

Dwupozycyjny włącznik dla 
zwiększenia bezpieczeństwa.

System szczotek mocowanych
na sprężynie idealnie dolega 
do powierzchni i poprawia 
odsysanie pyłów.

Dzięki zastosowaniu
pokrętła regulacji prędkości 
obrotowej z łatwością 
dostosujesz parametry pracy  
do wykonywanego zadania.

System odsysanie jest 
dostosowany do szerokiej gamy 
odkurzaczy przemysłowych 
dostępnych w naszej ofercie.



Zwiększ możliwości szlifierki do betonu dzięki zastosowaniu wysokiej jakości akcesoriów. Zapoznaj się  
z dodatkowymi akcesoriami przeznaczonymi do modelu GM13Y, które pozwolą na pracę z każdym materiałem.

Zwiększ możliwości szlifierki do betonu dzięki 
zastosowaniu wysokiej jakości akcesoriów.

Diamentowa tarcza 
szlifierska do betonu 
Ø 125 mm
4100291

Diamentowa tarcza 
ścierna Ø 125 mm
4100292

Tarcza PCD do usuwaniu 
smoły, subitu, kleju, 
papy Ø 125 mm
4100293

Przegląd możliwości zastosowań 4100291 4100292 4100293

Beton
- Usuwanie cienkich warstw betonu
- Szlifowanie podłogi
- Usuwanie popłuczyn wapiennych oraz szwów w szalunkach
- Niwelacja betonu

Świeży beton ° •
Dojrzały beton • °
Bardzo twardy betony > B35 • °

Spoiwo  
-Szlifowanie oraz usuwanie / wygładzanie  
 (potrzebne do późniejszej obróbki)

Klej do płytek ° • °
Lepik elastyczny •

Jastrych
- Niwelacja 

Miękki ° •
Twardy • °

Tynk 
Twardy tynk cementowo-wapienny • ° •
Tynk cementowo-wapienny z dużą zawartością piasku • ° •
Tynk wykończeniowy cementowo-wapienny ° ° °
Tynk z żywicy syntetycznej ° ° •
Tynk wapienno-gipsowy ° • °
Wypełniacz gipsowy ° • °

Kolor / powłoka 
-  Szlifowanie oraz usuwanie / wygładzanie  

(potrzebne do późniejszej obróbki)
Farby lateksowe i farby olejne ° •
Elastyczne powłoki ochronne ° •
Bitum •
PU Polyurethan •
Epoksydowe ° •

Kamień naturalny / ceramika 
- Niwelacja kamienia naturalnego
- Niwelacja oraz szlifowanie kamienia naturalnego oraz      
  innych twardych materiałów
- Precyzyjna obróbka krawędzi bez pęknięć

Granit • °
Ceramika • °
Marmur ° •

• Wysoce  
   odpowiedni

° Bardzo    
   odpowiedni



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.


