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TURBO-STRIPPER

Bediening: alle schakelaars gemakkelijk te
bereiken voor meer stuurcomfort

In hoogte en helling verstelbare steel

Variabele gewichtsverplaating in 3 posities

Turbo-Stripper
Voor het professioneel verwijderen van alle verlijmde
vloerbedekkingen

#43778

• Ook voor rubberen vloerbedekking en sportvloeren
• 2600 Watt motor met aanloopsnelheidsbegrenzer
• Zeer hoog bedieningscomfort vanwege de aandrijving per handkoppeling
• Veilig werken door herstartbeveiliging. Eenvoudig te transporteren dankzij 

afneembare gewichten en demonteerbare steel
• USB-aansluiting in de schakelaarbehuizing

Technische gegevens:

230 V, 2600 W, aanloopsnelheidsbegrenzer, max. werkbreedte
150 - 350 mm, 5000 slagen per minuut, 157 kg, 
werkprestatie ca. 60 - 100 m²/uur

Levering:

Turbo-Stripper, 1 mes 350 x 60 x 1 mm,
1 mes 350 x 60 x 1,5 mm, 1 mes 200 x 60 x 1,5 mm,
1 mes 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-mes snijkant boven,
1 U-mes snijkant onder, gereedschapsset, gehoorbeschermers,
beschermhandschoenen, messenbeschermhoes, verlengkabel

Toebehoren:

Driester grip schroef M10 x 80
voor de bevestiging van het extra gewicht

#39234

Driester grip schroef D80 x M10
voor de bevestiging van de motorkap

#39189
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Speciaal mes
Zware uitvoering, haaksgewijs gebogen, voor zware vloerbedekkingen en massief 
parket, 350 mm.

Voor versie 2 van Stripper #39362 Voor versie 1 van Stripper #15532

Leren messenbeschermhoes
Voor Turbo- en Extro-Stripper #33204

Extra gewicht, 30 kg
Voor Turbo-Stripper, 1 stuk #38535

Transportwielen
Voor Turbo- en Extro-Stripper #62227

Parket-Stripper-Set
De perfecte set voor het strippen van parket. Als opzetstuk voor de Turbo-Stripper. #63754

Levering:

Geleider parketset Turbo 2 #63752

Bodembeschermkap parketset Turbo 2 #53415

Reservemes Turbo 350 x 120 x 1,5 mm #13982

Messenhouder parketset #73389

Speciaal mes, zware uitvoering Turbo 2 / Extro 2 #39362

Messenhouder parketset Turbo 2 #63753

Geleider

Bodembeschermkap Speciaal mes

Messenhouder

TOEBEHOREN VOOR TURBO-STRIPPER

INFO: Bekijk pagina 12 voor Turbo-Stripper reservemessen 
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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.




