
t 013 55 22 04 - peter@alvaket.be - www.alvaket.be - 3545 Halen

a
lv

ak
et

 b
el

gi
um

: C
at

al
og

us
 v

.1

Tools

De VOGT Multistripper is ideaal voor:

•	 Het verwijderen van gelijmde vloerbekledingen
•	 Gelijktijdig snijden en losmaken van elastische 

vloerbekledingen
•	 Uitbreken van PU verlijmde parket en laminaat
•	 Afschrapen van schuimruggen, lijmresten, 

pleisterwerk of verf
•	 Opbreken van chape & tegels, isolatieplaten, 

bitumen, rubberbekledingen en 2-componenten 
coatings

Eigenschappen

•	 Ideaal voor dunne lagen omwille van de naar 
onderen gerichte werkwijze

•	 Reiniging van de grond
•	 Lichtgewicht
•	 Ergonomische werkhouding
•	 Trillingverminderend handvat
•	 Gering luchtverbruik voor gebruik met 230 volt 

compressor
•	 Veel toepassingen mogelijk en snelle 

omschakeling van toepassingen/werktuigen
•	 FRANKENKLINGE speciaal voor het losmaken 

van elastische PU lijmen

verwijderen van vloerbedekking

Plaatsen

VoGT MUlTIsTRIPPER

VOGT Multistripper

VOGT Frankenklinge

B - set XL - set

Bedrijfs-
druk

Klop- 
frequentie

lucht-
verbruik

3 - 6 Bar 1960 tril/
min

255 l/min 
bij 6 bar

Als bijbehorende compressor raad Alvaket aan om de Kaeser Premium 
Compact 450/30 te gebruiken.
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Tools

De Premium Compact 450/30 W is een zuinige en betrouwbare zuigercompressor die gemakkelijk 
te hanteren is. Uitermate geschikt voor de professional die alleen werkt. Deze krachtige 
zuigercompressor garandeert dat elke professional snel en degelijk kan werken. Het verwijderen van 
allerhande bodembedekkingen, vastmaken van houten bekledingen of daklatten kan  dankzij deze 
machine spelenderwijs uitgevoerd worden.

Eigenschappen

•	 Compact design
•	 Laag gewicht
•	 Stevige wielen en sterke transportbeugel, dus zeer eenvoudig te transporteren
•	 Robuuste motor
•	 ‘High Quality Cilinders’ in V-vorm zijn onverslijtbaar
•	 Corrosievrije ventielen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid
•	 Optie: Sterwielen (voor eenvoudig transport op trappen)

Gemakkelijk verplaatsbare persluchtbron

Plaatsen

KAEsER CoMPACT 450/30 W

Aanzuigvolume Werkdruk Persluchtketel

450 l/min 10 bar 10 l

De Kaeser Premium Compact 450/30 W is de 
ideale compressor die gebruikt kan worden bij 
de VOGT Multistripper.


