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OFERTA Bimack BK 430, 500

kólka 
wielokierunkowe

przekładnia  
K 1000

przekładnia
K1500

uchyt elastyczny 
do krążków Ø100

dodatkowy 
ciężar 17kg

dodatkowy 
ciężar 14kg

osłona uchwytu
pada

osłona 
przekładni

obie CA0403 PG981 PG982
BK430 BK1000 - AP4006 AP2401 AP0501
BK500 - BK1500 - AP0201 -

Akcesoria do maszyn Bimack 430 i 500*
* - akcesoria typu szczotki, multidysk, zbiorniki odpowiadają akcesoriom szorowarek Elmo i Conan

BK 430 BK 500 BK 500VS

moc silnika HP 4 4 4
kW 2,9 2,9 2,9

średnica pracy cale 17 20 20
średnica narzędzi szlifierskich mm 3 x 100 3 x 200 3 x 200

prędkość obrotowa głowicy obr/min 200 155 120-250
prędkośc obrotowa narzędzi obr/min 1000 1000 600-1300

ciężar z przekładnią kg 90 102 105
zbiornik l 20 20 20

dł. przew. elektrycznego m 15 15 15

BIMACK BK 430 to uniwersalna, nowoczesna maszyna o nieporów-
nywalnych właściwościach przeznaczona do małych i średnich po-

wierzchni. Jej głównym przeznaczeniem jest szlifowanie, polerowanie 
i generalnie renowacja podłóg marmurowych, granitowych i betono-
wych. Dzięki całej gamie niestandardowego oprzyrządowania może 
być także używana do usuwania starego kleju i farby z podłoża ale 
także jako normalna, wielofunkcyjna szorowarka do mycia, szorowania 
i krystalizacji podłóg kamiennych i betonowych. 

Specjalne, zewnętrzne koła (z ang. Multidirectionable Wheels) umoż-
liwiają pracę w każdym kierunku włączając także wąskie przestrze-

nie i miejsca, do których nie może dotrzeć standardowa szorowarka.  
 
Cechy maszyny:

•  najważniejsze elementy wykonane ze stali;
•  umożliwia pracę we wszystkich kierunkach;
•  zmienny nacisk krążków podczas szlifowania dzięki regulowanym kołom;
•  szybki system wymiany narzędzi;
•  łatwa w prowadzeniu dzięki ergonomicznej konstrukcji;
•  szeroka gama akcesoriów: uchwyt do padów, szczotki (od miękkich po twarde), 

szczotki metalowe, system wielodyskowy, system planetarny, narzędzia z węgli-
ków, papiery ścierne, dodatkowe obciążniki, dysk termiczny, zbiornik;

•  bardzo duża gama narzędzi szlifierskich o różnych średnicach i gradacjach;
•  dodatkowo: proszki polerskie do marmuru i granitu, ,środki do wyciągania 

połysku i zabezpieczające kamień, woski, masy do uzupełniania uszczerb-
ków w kamieniu etc.;


