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DURO-STRIPPER

Ergonomische ovale handgreep

Als hand- of vloerapparaat te gebruiken,
afneembare steel

Comfortabel onderstel

Duro-Stripper (met ovale handgreep)

Wereldwijd de nr. 1 voor universeel gebruik
op kleine en middelgrote oppervlakken

#13347

• Wordt geleverd inclusief onderstel
• Te gebruiken als handapparaat of als vloerapparaat  

met in hoogte verstelbare steel
• Trillingsarm systeem door speciale lagers

Technische gegevens:

230 V, 2000 W, aanloopsnelheidsbegrenzer,
max. werkbreedte 210 mm, 8500 T/min, 16 kg

Levering:

Duro-Stripper, onderstel, 1 mes 210 x 50 x 0,7 mm,
1 mes 210 x 60 x 1 mm, gereedschapset, gehoorbeschermers,
beschermhandschoenen, messenbeschermhoes

Duro-Stripper VG (met verstelbare handgrepen)

Uitvoering met verstelbare handgrepen #13348
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TOEBEHOREN VOOR DURO-STRIPPER

Reservemes
Voor textiel Voor linoleum, vinyl, rubber

210 × 60 × 0,7 mm  Per 10 stuks #13344 210 × 60 × 1,0 mm  Per 10 stuks #13345

Voor linoleum, vinyl, rubber

210 × 60 × 1,5 mm  Per 10 stuks #13346

Gekarteld mes
Voor het verwijderen van bedekkingen met 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.

210 x 60 x 1 mm #48402

Transportkist
Voor het vervoeren van materialen #13349

Verrijdbaar onderstel
(Alleen voor de Duro-Stripper) #16151
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PRIMO-STRIPPER

JUNIO-STRIPPER

Reservemes 200 mm

Primo-Stripper 
Aantrekkelijk geprijsde machine voor 
universeel gebruik op kleine en middelgrote 
oppervlakken

#82348

• Te gebruiken als handapparaat of als vloerapparaat 
met de steel

• 2000 Watt motor met aanloopsnelheidsbegrenzer

Technische gegevens:

230 V, 2000 W, 6600 T/min, werkbreedte 210 mm, 13,5 kg

Levering:

Primo-Stripper, 1 mes 210 x 60 x 1 mm, gereedschapset,
gehoorbeschermers, beschermhandschoenen, messenbe-
schermhoes

Reservemes:

210 x 60 x 0,7 mm (voor textiel), per 10 stuks #13344

210 x 60 x 1,0 mm (voor vinyl), per 10 stuks #13345

210 x 60 x 1,5 mm (voor linoleum, vinyl,
rubber), per 10 stuks

#13346

Getand mes voor de Primo-Stripper

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.

Gekarteld mes 210 x 60 x 1,0 mm #48402

Lederen messenbeschermhoes:

Alleen voor de Duro- en Primo-Stripper #33203

Junio-Stripper
Voor het verwijderen van vloerbedekkingen 
van textiel, schuim- en vloerbedekkings-
resten en wandbekleding van glasvezel op 
kleine oppervlakken

#16876

• Ideaal voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen: 
onder verwarmingen, bij trappen, etc.

• Ideaal voor op trappen en muren
• Met transportkist

Technische gegevens:

230 V, 1010 W, max. werkbreedte 120/200 mm, 3,1 kg

Levering:

Junio-Stripper, 1 mes 120 mm, gereedschapset,  
beschermhandschoenen, gehoorbeschermers,  
transportkist, messenbeschermhoes

Toebehoren:

Reservemes 120 mm, per 10 stuks #13998

Reservemes 200 mm, per 10 stuks #14000

Lederen messenbeschermhoes #33199

Combimes #15519

Primo-Stripper VG
Met verstelbare handgrepen #82349

 Perfecte resultaten

 2000 Watt vermogen

 Ideaal om dichtbij de  

               randen te werken

 Handzaam, robuust apparaat

 1010 Watt vermogen

 Ideaal om dichtbij de 

               randen te werken



2 0 Verwijderen van vloerbedekking WOLFF | Een merk van Uzin Utz Nederland bv

TOEBEHOREN VOOR VERWIJDEREN VAN VLOERBEDEKKING

Ergo Cutter
Ideaal gereedschap voor het voorsnijden van stroken als voorbereiding voor het strippen. 
De lange metalen steel maakt staand werken mogelijk.

Ergo Cutter #62700 Haakmes klein (per 100 stuks) #13421

Profi handschraper WOLFF
Werkbreedte 52 mm. Wordt zonder mesjes geleverd

Profi handschraper WOLFF #65500

Recht mes, per 100 stuks #13419

Tapijtklauw
Deze tapijtklauw is van grote waarde bij het verwijderen van verlijmde vloerbedekking. 
Door het hoogwaardige aluminium is hij onverwoestbaar. De ergonomische vorm beschermt 
handen en vingers. Getest met een trekkracht van 200 kp.

#13342

Vloerschraper
Bijzonder stabiele uitvoering, breedte 300 mm, steellengte 135 cm

Vloerschraper #13934

Reservemes #14001

Handschraper WOLFF
Werkbreedte 10 cm, incl. 5 messen

Handschraper WOLFF #51505

Reservemessen, per 10 stuks #13617




