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Kap- och slipmaskiner     Pris inkl. moms. 

 

Hilti - Bensinkapmaskin DSH 600-X 
Bensindriven kapmaskin med kapdjup upp till 120 mm med 300 mm klinga. 
kapning av kantsten, gatsten, tegel, stålprofiler rör och plåt m.m.  
Slitage för klinga tillkommer. 

495kr dag 1  
225kr fr.dag2 

 

Hilti - Kapmaskin DCH 300-X 230V 
Handhållen elektrisk diamantkapmaskin för torr användning, upp till 120 mm 
kapdjup med 305 mm klinga. 
Slitage för klinga tillkommer. 

495kr dag 1  
225kr fr.dag2 

 

Hilti - Diamantslip DGH 130 230V  
Betongslip för lättare slipning och ytbehandling av betongväggytor. Praktiskt taget 
dammfri i kombination med en lämplig dammsugare. 

Slitage för slipskål tillkommer. 

285kr dag 1  
135kr fr.dag2 

 

Hilti - Diamantslip DG150 230V 
Betongslip för tuff slipning, uppruggning av betong samt borttagning av färg och 
beläggningar. Ytslipning av betong, natursten och murverk.  
Slitage slipskål tillkommer. 

425kr dag 1  
205kr fr.dag2 

 

Hilti - Vinkelslip AG125-19SE 
1900W vinkelslip med höga prestanda och varvtalsstyrning, för skivor upp till 
125mm. Effektiv på en mängd olika ytor och material. 
Kap-  slipskiva tillkommer. 

235kr dag 1 
115kr fr.dag2 

 

Hitachi - Betongslip G13SB3-BE 1300w 
Slipmaskin för t.ex. slipning av betongskägg och ojämnheter på betong, sten, tegel, 
marmor, klinker. Spindellås för enkelt byte av slipskål. Försedd med sugstos för 
anslutning till dammsugare. Slitage slipskål tillkommer. 

215kr dag 1  
95kr fr.dag2 

 

Bosch - Vinkelslip GWS 22–180 
Bosch GWS 22–180 JH Professional är en vinkelslip på 2200W för snabb avverkning. 
Låg vikt för optimal hantering. För 180mm kap- och slipskivor. 
Kapskiva tillkommer. 

175kr dag 1  
75kr fr.dag2 

 

Metabo - Våtslipmaskin PWE11-100 
Polermaskin för våt bearbetning av granit, marmor och betong. Reglerbar, extern 
vattentillförsel för exakt dosering. Jordfelsbrytare integrerad i nätkabeln. 
Slip-papper/diamantpads tillkommer. 

245kr dag 1  
125kr fr.dag2 

 

Tillbehör 

 

Hilti - Dammkåpa (spårfräsning) DC-EX125/5”M 
Dammsugarenhet och komponenter för spårfräsning med Hilti vinkelslipar. 
För användning med DCG125/ 500, DEG125 /500, AG 125-13S/ AG 500-11S/ 
AG125-19SE 

145kr dag 1  
55kr fr.dag2 

 

Hilti - Dammsugare VC 40-UM 
Universell dammsugare för våt och torr användning med automatisk 
filterrengöring – klass M. Dammuppsamling från slipning, kapning, spårfräsning, 
borrning och kärnborrning. 

285kr dag 1  
165kr fr.dag2 

 

Hilti - Dammsugare VC 20-UM 
Kompakt, universell dammsugare för våt och torr användning med automatisk 
filterrengöring – klass M. Dammuppsamling från slipning, kapning, spårfräsning, 
borrning och kärnborrning. 

245kr dag 1  
145kr fr.dag2 
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Förbrukning 

 

Diamant- och kapklingor 
Klingan mäts vid utlämning och retur. Slitaget debiteras med angivet pris per mm. 
Minsta debitering 0,2mm. 
 

Från 
450kr/mm 

 

Slipskålar 
Slipskålen mäts vid utlämning och retur. Slitaget debiteras med angivet pris per 
mm. Minsta debitering 0,2mm. 
 

Från 
450Kr/mm 

 

Slip- och kapskivor 
Slip- och kapskivor är försäljningsmaterial och kan köpas i önskat antal. 
 
 

Från  
28,50kr/st 

 


