
Nog meer informatie vind je op hikoki-powertools.nl

Powerpakkers:  
Slijpers

Omschrijving Art.nr. Prijs*

Diamant zaagblad 125x22,2x10 mm, 
type universeel laser 752812 19.50

Diamant zaagblad 230x22,2x10 mm,  
type universeel laser 752815 39.00

Doorslijpschijf in blik 125x1 mm  
voor inox/ metaal (10st) brilliant 782304 19.50

Doorslijpschijf in blik 125x1 mm  
voor inox/ metaal (10st) HSP 782309 13.50

Afbraamschijf (metaal) 230x6,0 mm 4100235 4.25

168.19 incl. BTW

139.-

598.95 incl. BTW

495.-
Haakse slijpmachine G13SE3YHZ
125 mm - 1.400 W

Accu haakse slijpmachine G3613DBWRZ
36 V - 125 mm - dodemans schakelaar

296.45 incl. BTW

245.-

Haakse slijpmachine G13YGWQZ

Accessoires slijpers

125 mm - 1.700 W

*Prijzen excl. BTW.

Gereedschapsloze schijfwissel | beschermkap verstelbaar zonder 
gereedschap | UVP handgreep | mechanische veiligheidskoppeling | 
overbelastingsbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | herstartbeveiliging.  
In kartonnen doos.

Compact en lichtgewicht | smalle greep | elektronische rem, stopt binnen 
2 seconden | hoge, snelle slijpsnelheid | variabele snelheid | kickback en 
overbelastingsbeveiliging | herstartbeveiliging | aanloopstroombegrenzing | 
vervangbare filters | anti-vibratie zijhandgreep. In HSC III koffer.  
Inclusief 2 accu's en lader.

Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | zeer smalle greep, slechts 
167 mm omtrek | anti-vibratie handgreep | beveiligd tegen kortsluiting | 
dodemansschakelaar | uitstekende overbelastingsbeveiliging | verbeterd 
anker | verbeterde luchtstroom | Split-Core technologie.   
In kartonnen doos.

Haakse slijpmachineset G23STCPZ
G23ST: 235 mm - 2.000 W I G13STA: 125 mm - 600 W

165.00 incl. BTW

136.36

G23ST: zeer lange levensduur door verbeterd koelmechanisme| duurzame 
constructie tegen overbelasting | zeer vlakke kop | laag geluidsniveau | 
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | soft grip. 
G13STA: compact en lichtgewicht | herstart beveiliging | aanloopstroom-
beveiliging | overbelastingsbeveiliging | schakelaar gemakkelijk in gebruik . 
In kartonnen doos.

131. 89 incl. BTW

109.-

Haakse slijpmachine G13SB4YGZ
125 mm - 1.400 W
Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap | zeer smalle greep, 
slechts 203 mm omtrek | beveiligd tegen kortsluiting | uitstekende 
overbelastingsbeveiliging | verbeterd anker | anti-vibratie zijhandgreep | 
verbeterde luchtstrooom | Split-Core technologie.  
In kartonnen doos.


