
Betongslip
GM13Y

Fjädermonterat borstsystem 
garanterar utmärkt dammutsug

Justerbart varvtal i 6 steg

Kraftfull motor på 1,900 W för snabb och 
effektiv avverkning

Kraftfull  
dammfri  
betong-  
slipning.
Upptäck vår nya
betongslip.

NYHET



1 Vikt enligt EPTA- 01/2014
2 Vibrationsvärden varierar beroende på applikation och material.

Specifikationer
Skivdiameter 125 mm
Varvtal obelasad 3,800 - 8,200/min. 
Effekt 1,900 W
Moment 5 Nm
Material slipkopp/hus Aluminum
Variabelt varvtal Ja
Återstartsskydd Ja
Konstant varvtalsreglering Ja
Överbelastningsskydd Ja
Mjukstart Ja
Ljudeffekt/ljudtrycksnivå 103/92 dB (A)
Osäkerhet K 3 dB (A)
Vibrationsvärden 6,94 m/s2

(triax vector sum)2 1,5 m/s2

Vikt (utan slipkopp)1 3.5 kg

Levereras med
Diamanslipkopp - nyckel - förvaringsväska

GM13Y
Betongslip

GM13Y är betydligt kraftfullare än motsvarande betongslipar i 
denna klass. Nominell effektingång på motorn är 1,900 W, så att du 
kan ta bort ojämnheter på betong, plattor, lim och färg snabbt och 
effektivt.

Kraftfull 1,900 W motor.

Bättre 
komfort. 
Mer kraft.  
Vår nya betongslip är utrustad med en 
kraftfull motor på 1,900 W som gör att du 
mycket snabbt och effektivt kan ta bort 
ojämnheter i betong. Det fjädermonterade 
borstsystemet garanterar perfekt 
dammutsug. För en dammfri applikation 
kan du ansluta slipen till en av våra 
dammsugare.

Låg vikt och 
kompakt 
design för 
enkel slipning 
av väggytor.

https://hikoki-powertools.se/hikoki-master-se/hikoki-elektroverktoy/betongsliper/betongsliper-gm13y-1


Bekväm och vändbar front så 
att du kan arbeta nära väggar 
och hörn.

Loop-handtaget är justerbart utan verktyg och låter dig behålla en 
bra och korrekt arbetsställning under hela applikationen.

Säker och 
dammfri slipning.

Tvåstegs-brytare för extra 
säkerhet.

Fjädermonterad borstkant 
jämnar ut ojämna ytor och 
förbättrar dammutsuget.

Genom att justera det variabla 
varvtalet kan maskinen 
användas på en mängd olika 
material. Varvtalsreglaget nås 
med tummen och kan justeras 
under arbetets gång.

Kompatibel med våra 
dammsugare för dammfritt 
arbetsmoment.

Använd högkvalitativa tillbehör för alla applikationer. Se våra tillbehör för GM13Y för att hjälpa 
dig med alla slipapplikationer du ska göra. 

Använd din betongslip med 
högkvalitativa tillbehör.

Diamantkopp 
betong Ø 125 mm
4100291

Diamantkopp  
kornig Ø 125 mm
4100292

PCD kopp
Ø 125 mm
4100293

Applikationsöversikt 4100291 4100292 4100293

Betong
- Ta bort tjocka betongskikt  
- Golvförberedelse           
 -  Avlägsnande av ojämnheter i formgjutning                
- Avjämning av betong

Ny betong ° •
Gammal betong • °
Mycket hård betong > B35 • °

Lim
-  Slipning och borttagning för vidare bearbetning på mjuka 

och hårda ytor
Kakelfog ° • °
Elastiskt lim •

Golv 
- Utjämning 

Mjuk ° •
Hård • °

Cement / murbruk
Hård cementputs • ° •
Cementputs med högt sandinnehåll • ° •
Kalkbruk, fin ° ° °
Konsthartsputs ° ° •
Kalk- och gipsputs ° • °
Fogmassa ° • °

Färg / beläggning
-  Slipning och borttagning för vidare bearbetning på mjuka 

och hårda ytor
Latexfärg och oljefärg ° •
Elastiska skyddande beläggningar ° •
Bitumen •
PU Polyuteran •
Epoxy ° •

Natursten / Keramik
- Avjämning av natursten
-   Nivåslipning av natursten, granit och annat hårt/mycket  

hårda material           
-  Exakt bearbetning av kanter utan sprickbildning

Granit • °
Keramisk • °

• Mycket lämplig° Lämplig



Följ oss på sociala medier

HiKOKI Power Tools Sweden
hikokipowertoolsswe
HiKOKI Power Tools Sweden AB

HiKOKI Power Tools Sweden AB
Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna

Tel.   08-598 999 00

info@hikoki-powertools.se
www.hikoki-powertools.se

Teknik som förenklat 
sedan 1948.
HiKOKI:s designers och ingenjörer har utvecklat 
tekniska innovationer i 70 år. Grundat i erfarenhet 
och kunskap arbetar vi dagligen med att hitta 
nya sätt att göra verktyg som ska underlätta 
ditt arbete. Högkvalitativa verktyg som ger dig 
maximal prestanda och bästa möjliga resultat.

Developing innovative technologies in Japan since 1948.


