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Robo-Stripper
Het krachtpakket van WOLFF #73888

• Messen zeer gemakkelijk te verwisselen (geïntegreerde machinelift)
• Snel te demonteren voor eenvoudig transport
• Vibratievrije besturing van de machine
• Kabelgebonden afstandsbesturing, met twee handen te bedienen
• Bestuurbaar (zeer wendbaar)
• Hoek van het mes in drie standen verstelbaar
• Geïntegreerde transportwielen met richtingvergrendeling
• Bevestigingshaken voor transport
• Voor het strippen van grote oppervlakken, bijv. sport- en industriehallen, 

winkels, kantoren enz.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz, aandrijfmotoren: 2 x 0,9 kW, slagwerk motor: 
1,3 kW, slagwerk: 3000 slagen per minuut, mesbreedte: 350 mm standaard, 
optie 450 mm (alleen met bredere meshouder), gewicht: ca. 300 kg (te 
demonteren), snelheid: 0 tot 30 m/min, capaciteit: 100 - 250 m²/uur

ROBO-STRIPPER
 Kabelgebonden afstandsbesturing, 

               met twee handen te bedienen

 Bestuurbaar (zeer wendbaar)

 Snel te demonteren voor eenvoudig transport

 Slagwerk met regelbare slagfrequentie             

Levering:

Robo-Stripper, 1 mes 350 x 60 x 1 mm, 1 U-mes snijkant boven,
1 U-mes snijkant onder, gereedschapset, gehoorbeschermers,
beschermhandschoenen, messenbeschermhoes, veiligheidsbril
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Speciaalmes Robo U-vorm
450 mm snijkant boven #75010

450 mm snijkant onder #75011

Set dubbele wielen
Monteerbaar met 3 schroeven om de rijbaan van de Robo-Stripper te verbreden, 
voor een betere prestatie

#74215

TOEBEHOREN VOOR ROBO-STRIPPER

Twist lock set
Voorkomt het zijwaarts kantelen van de oscilator bij gebruik van smalle messen #80274

Speciaalmes voor verwijdering van parket
en andere vloerbedekkingen
Met speciale afstandhouder voor een verbeterde verwijdering van grotere stukken 
parket. Alléén voor de Robo-Stripper.

350 x 150 x 3 mm Parketmes met 
geleider (set)

#80359 Parketmes 350 x 150 x 3 mm #79634

350 x 150 x 3 mm Parketmes getand 
met geleider (set)

#80358 Parketmes getand 350 x 150 x 3 mm #79635

INFO: Zie pagina 12 voor reservemessen Robo-Stripper
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Speciaalmes
350 x 120 x 3 mm          #79636

Parketmes
Voor extreem goed verlijmde vloerbedekkingen 
350/100 x 120 x 3 mm         

#79638

Messen
Voor bedekkingen met vliesrug 
350 x 60 x 1,5 mm

#81205

Speciaalmes
350/200 x 120 x 3 mm afgekort  #79637

Speciaalmes
Voor meerlagig parket
350 x 120 x 3 mm

#79639

RESERVE- EN SPECIAALMESSEN
VOOR ROBO-, TURBO- EN EXTRO-STRIPPER

Speciaalmes U-vorm 350 mm
Voor het gelijktijdig snijden en verwijderen van de vloerbedekking. 
Eenzijdig geslepen.

snijkant boven #13983

snijkant onder #38933

Reservemes 
Voor textiel

350 × 60 × 1,0 mm  10 St. #13978

Voor meerlagig parket

350 × 120 × 1,5 mm   1 St. #13982

Voor linoleum, vinyl en rubber

200 × 60 × 1,5 mm   10 St. #13980

150 × 60 × 1,5 mm   10 St. #13981

350 × 120 × 1,5 mm   1 St. #13982

350 × 60 × 1,5 mm   10 St. #13979 
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WELK MES IS ER NODIG?
ROBO-, TURBO-, EN EXTRO-STRIPPER

Messen

Vloerbedekking

350 x 60 x 1,0 
#13978

350 x 60 x 1,5 
ook als U-mes 
verkrijgbaar 
#13979

350 x 120 x 1,5 
#13982

350 x 120 x 3 
#79636

350/200 x 120 X 3 
#79637

350/100 x 120 x 3
vertand 
#79638

350 x 120 x 3
vertand 
#79639

350 x 60 x 1,5
vertand
#81205

Textiele bedekking met 
jute rug ✔ ✔

Textiele bedekking met 
vlies- of schuimrug ✔

PVC-banen ✔ ✔ ✔ ✔

Homogeen vinyl
in banen en tegels ✔

Rubber in banen ✔

Linoleum < 2,5 mm in 
banen en tegels ✔

Linoleum > 2,5 mm ✔ ✔ ✔

Rubber > 3,50 mm ✔ ✔ ✔

Massief parket 
10-22 mm ✔ ✔

Meerlaags parket op 
basis van hout ✔ ✔ ✔

Tweelaags parket op 
basis van MDF/HDF ✔ ✔

Kopshout ✔ ✔

Spaanplaten
verlijmd/genageld ✔

Sportvloer ✔ ✔ ✔

Naaldvilt ✔

Keramische tegels
(klein formaat) ✔ ✔

Enkele messen in 1,5 mm dikte zijn ook in smallere afmetingen verkrijgbaar voor extreme verlijmingen. Dit overzicht is uitsluitend bedoeld als 
richtlijn - zonder hierbij kennis te hebben genomen van de situatie ter plekke. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt 
door foutief gebruik, zowel aan de ondergrond als aan het gereedschap.


