FRESING, SLIPING OG POLERING

Gulv strippere for tepper, linoleum, lim, og parkett
Makinex Jackhammer Trolley er
et innovativt rivningsverktøy for
rask og enkel fjerning av gulvfliser,
vinyl og kork fra betong- og treflater. Det kan også brukes til å
fjerne rester av lim og fug og
for å bryte steiner, blokker,
betong og sandstein.
Art.nr: 90-001

Modell

Spenning

Lastekaspasitet

Løftehøyde

Dimensjoner

Vekt

Jackhammer Trolley

0,01 V

16 kg

25 cm

99 x 38 x 30 cm

27,5 kg

Teppestrippere
Janser Stripper
Den kraftige motoren kombinert med hydraulisk drift
sørger for mye kraft med
ekstremt støysvak drift. Fjerner
enkelt sterkt limtebelegg på
små til mellomstore overflater.
Selvgående med trinnløs variabel hastighet. Frontvekten kan
fjernes for lettere transport.

NFE Stripper 6280HD
Fjerner de mest gjenstridige
gulvbelegg. Den fjerner effektivt
tepper, lim, vinyl, hardved og det
meste av keramikk. Denne kompakte, men kraftige maskinen, er
ideel for bruk i trange rom.
6280HD er designet for maksimalt dreiemoment og pløyer
gjennom de fleste materialer!

Art.nr: 90-003

Art.nr: 90-004

Modell

Motor

Hastighet

Arbeidsbredde

Dimensjoner

Vekt

Janser Stripper

230V/1 fas/0,75 kw

-

25 cm

99 x 38 x 30 cm

93 kg

NFE 6280 HD

230V/1 fas/1,1 kw

0-20m/min

Variabel

74 x 45 x 117 (76) cm

151/192 kg

“Ride-on” stripper Batteridrevet
En fleksibel maskin med
kapasitet til å ta deg
gjennom en hel arbeidsdag på en enkelt ladning.
Fjerner lim, epoxy, tepper,
linoleum, alle typer av
fliser og parkett med
letthet.
Ved transport kan den
gjøres lettere ved å ta av
vektene.
Art.nr: 90-005
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Tekniske spesifikasjoner NFE 5700
Bredde

62 cm

Høyde

128 cm

Lengde

149 cm

Vekt
Løs vekter
Vekt (kun maskin)
Hastighet

1017.9 kg
83.9 kg front
933.9 kg
36.6 m/min

Volt

18,5 kW

Frekvens

18,5 kW
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