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Vario-Stripper Silent
Extreem stille Stripper voor gebruik 
op middelgrote oppervlakken

#38764

• Voor het verwijderen van vloerbedekkingen van PVC, 
linoleum, rubber en textiel

• Dankzij de stille motor kan deze Stripper ook tijdens openingstijden 
ingezet worden (bijv. in ziekenhuizen, kantoren)

• Comfortabel te bedienen door de wielaandrijving.  
De bedieningselementen zitten bovenop de handgreep

• Gemakkelijk te transporteren, het gewicht en de steel zijn afneembaar
• Veilig werken in hoeken en bij muren d.m.v. pull-back-systeem
• Vario-aandrijfsysteem: de snelheid van het aandrijfsysteem  

is variabel te regelen van 2,5 tot 16 meter per minuut
• Optimaal aan te passen voor het gebruik in verschillende situaties  

(zowel vloerbedekkingen als werkcondities) door verstelbare hoeken  
van het mes

• USB-aansluiting in schakelaarbehuizing

Technische gegevens:

230 V, 1650 W, 3000 slagen per minuut, basisgewicht 107 kg
(machine 60 kg, afneembaar gewicht (motorkap) 30 kg,
gewicht afneembare steel 17 kg),
werkbreedte max. 250 mm, snelheid 2,5 - 16 m/min,
werkprestatie ca. 30 - 70 m²/u, met aanloopsnelheidsbegrenzer

Levering:

Vario-Stripper Silent, 1 mes 250 x 60 x 0,7 mm,
1 mes 250 x 60 x 1 mm, 1 mes 250 x 60 x 1,5 mm,
1 U-mes snijkant boven, 1 U-mes snijkant onder, gereedschapset,  
beschermhandschoenen, messenbeschermhoes, verlengkabel 

VARIO-STRIPPER Silent

Vario-aandrijfsysteem: 
Snelheid variabel te regelen tot 16 m/min

In hoogte verstelbare steel

Uiterst stille motor
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Reservemes
Voor textiel Voor linoleum, vinyl, rubber

250 × 60 × 0,7 mm  Per 10 stuks #38765 250 × 60 × 1,5 mm  Per 10 stuks #38767

250 × 60 × 1,0 mm  Per 10 stuks #38766

Gekarteld mes
Voor het verwijderen van bedekkingen met vilt- en vliesrug

Het gekartelde mes zorgt voor een optimale verwijdering van de vezels. Deze messen zijn vervaardigd uit
een hard, kwalitatief hoogwaardig messenstaal. Computer gestuurd geslepen.

250 x 60 x 1 mm #48401

Speciaalmes U-vorm 250 mm 
Voor het gelijktijdig snijden en verwijderen van de vloerbedekking (voor CV en naaldvilt). 
Eenzijdig geslepen.

Snijkant boven #38768 Snijkant onder #38932

TOEBEHOREN VOOR VARIO-STRIPPER




