
JUNIOR RIDE-ON Vloerstripper
•	 Krachtig	zoals	de	grotere	machines
•	 Eenvoudig	in	gebruik
•	 Zeer	compact
•	 Beperkt	gewicht
•	 230	V
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Spanning :  230 V - 50 Hz 
Motor :  2,2 kW
Werksnelheid :  tot 37 m/min 
Werkbreedte :                    Afhankelijk gereedschap
Gewicht (alleen machine) : 340 kg 
Verwijderbaar gewicht :  80 kg
Totaal gewicht :                420 kg 
Geluidsniveau :   73 dB(A)
Trillingsniveau :  0,6 m/s² 
Afmetingen voor transport :                   1300x610x1000mm
Artikelnummer :                    JAN111416000

  Technische gegevens          JUNIOR RIDE-ON

JUNIOR RIDE-ON Vloerstripper
De	Junior	is	de	nieuwe compacte	versie van	de ride-on	vloerstripper	met	de beste	prijs-kwaliteit	
verhouding.
 
De voorwaarts	leunende	constructie plaatst het zwaartepunt op het gereedschap zelf 
en laat optimaal vloerstriprendement toe, wat normaal enkel verkrijgbaar is met 
machines dubbel in grootte. Bovendien behoudt je steeds zicht op je gereedschap. 
De hoge wielbasis zorgt er tevens voor dat je probleemloos kan werken op allerlei
resten van vloerbekleding.	
	
Met een werksnelheid	tot	37m/min is het rendement verhoogd, met name bij het 
verwijderen van elastische of textielvloerbekleding. 
	
Gewicht is essentieel voor optimaal rendement bij het verwijderen of strippen, 
alsook voor tractie en grip, maar toch werd ook met gewichtsbeperkingen 
(zoals verdiepingvloeren, lift, laadvermogen van het voertuig voor transport) rekening gehouden. 

De nieuwe  “soft	 touch”	 handgrepen zijn eenvoudig in gebruik en zorgen voor het behoud van een                                   
ergonomische zithouding gedurende de ganse werkdag. Zelfs minder geoefende gebruikers zijn snel                       
vertrouwd met het gebruik van de Junior Ride-On vloerstripper, zonder uitgebreide trainingen of ervaring. 
	
Maximale  wendbaarheid  wordt bekomen via de  hydraulische  achterwielaandrijving  tesamen met het            
voorste zwenkwiel. Dit is bijzonder handig wanneer je wil draaien aan het einde van de ruimte. 
 

Zijn hydraulische	 aandrijving met dubbele pomp maakt de Junior vloerstripper zeer	 stil, wat het een                   
ideale machine maakt voor het werken in kantoren, publieke gebouwen of ziekenhuizen, gedurende normale 
openingsuren. Geschikt voor het verwijderen van quasi alle	soorten	vloerbekleding, incl. tegel-, parket- en 
kunstharsvloeren. 


