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5000
ZITSTRIPPER

5000 specificaties

Voeding Accu

Breedte* 24,5 inch 62 cm

Hoogte* 48 inch 121,9 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht 
(alleen machine) 2.000 lb 907,2 kg

Snelheid tot 160 ft/min. tot 48,8 m/min

Voltage en frequentie 5000-UK 110V/50Hz

*Afmetingen zonder opzetstukken.

De 5000-EUR is een compacte zit-vloerstripper 
die speciaal voor onze internationale klanten is 
ontworpen. De machine bevat dezelfde technologie 
als onze andere gepatenteerde serie strippers en is 
ontworpen met een onopvallend frame, waardoor 
de machine eenvoudiger te vervoeren is en 
gemakkelijker te manoeuvreren is.

VEILIGHEID
A. Achteruitrijlicht voor een optimale veiligheid op de werkplek
B. Autostopfunctie stopt de machine wanneer de operator niet op de 

stoel zit

COMFORT
C. Verstelbare armsteunen en stoel voor uitgebalanceerd, 

comfortabel rijden

PRESTATIE
D. Steenslaggeleider aan de voorkant beschermt de machine tegen 

los materiaal
E. Dual-lift hydraulische zijplaat past de bladspoed en de hoek aan 

zodat er voortdurend contact is met de vloer
F. Zes AGM (geabsorbeerde glasmat) accu's van 200 A
G. Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
H. Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren op nauwe 

plaatsen, nul graden draaicirkel en een continu koppel voor 
hogere verwijderingssnelheden en hogere productiviteit

I. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en 
liftdeuren; door de gewichten te verwijderen voldoet de 5000-
EUR aan de maximale standaard gewichtsbeperkingen van liften

J. Ledlicht voor beter zicht op de werkplek
K. IEC 320 - universele stekker biedt de mogelijkheid voor 

eenvoudige vervangende laadkabels uit elk land

MEEGELEVERD BIJ DE 5000-EUR
• 5110-100: Transportwielen
• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
• De bediening en servicehandleidingen
• Set 5176 is inclusief:

 - 6260-BD: 90°, 3" x 6" zelfgroevend, schuine rand onder

 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, 
met opstaande rand

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 6285: 3" x 6" heavy-duty mes
 - 6286: 3" x 10" sterk  mes

5000-BOL, 5000-UK

 - 7050-10: 10" snijkop 
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7050-6: 6" snijkop

• Eén jaar fabrikantengarantie voor 
onderdelen en arbeid


