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DTS220

Dehaco DTS Vloerenstrippers  
voor het verwijderen van vloerbedekkingen
De Dehaco Vloerenstrippers zijn eenvoudig 
te bedienen stripmachines voor het 
efficiënt en gemakkelijk verwijderen van 
allerlei soorten vloerbedekking. Ze zijn zeer 
efficiënt, stil en goed manoeuvreerbaar. De 
DTS-Vloerenstrippers kunnen worden 
toegepast voor het verwijderen van de 
meeste (oude) vloerbedekkingen zoals 
linoleum, vinyl en tapijt.

Milieuvriendelijk
De DTS Vloerenstrippers stoten geen 
emissies uit en ze zijn extreem stil. Hierdoor 
kan er gewoon worden gewerkt met andere 
vakmensen en personeel in de buurt.

DTS

Eigenschappen DTS100, DTS170 en DTS220
• Geschikt voor werkzaamheden in kleine ruimtes
• Sterke motor met aanloopstroombegrenzing
• Groot bedieningsgemak door een voor- en 

achteruitstand
• Stille motor
• Optimale veiligheid door veiligheidsschakelaar
• Veilige bediening d.m.v. duimknoppen
• Gemakkelijk te vervoeren
• Optioneel inclusief handig transportframe
• Diverse messen leverbaar
• Leverbaar in 230 en 110 Volt uitvoering 

Eenvoudig bedienen en manoeuvreren 
De DTS-Vloerenstrippers kunnen door 
standaard deuren en passen in de lift. Om 
deze reden zijn ze ideaal voor renovaties op 
bovenverdiepingen en ruimtes met beperkte 
toegang.

Veiligheid
Veiligheid is essentieel op elke sloop- of 
renovatielocatie. Daarom bevat de DTS-serie 
een aantal functies om de veiligheid van de 
gebruiker en omstanders te garanderen. Zo 
worden de strippers met duimknoppen 
bediend die de machine meteen stoppen 
zodra ze losgelaten worden. Daarnaast zijn 
de machines uitgerust met een noodstop die 
alles onmiddellijk uitschakelt in geval van 
nood.
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DTS100 en DTS170 Vloerenstrippers
Compacte elektrisch aangedreven vloerenstrippers

Technische gegevens

DTS 100 
• Voltage   230/110 Volt
• Vermogen   1.65 kW
• Gewicht   90 kg
• Werkbreedte  250 mm
• Toerental stripmotor 2840 rpm 

  

DTS 170 
• Voltage   230/110 Volt
• Vermogen   1.65 kW
• Gewicht   170 kg
• Werkbreedte  350 mm
• Toerental stripmotor 2840 rpm

De Dehaco DTS100 en DTS170 zijn krachtige en compacte machines. Dankzij de voor- en achteruitstand zijn deze 
machines zeer gebruikersvriendelijk en bovendien ideaal in kleine ruimtes. De DTS100 en DTS170 produceren 
minimale geluids- en trillingsniveaus en zijn daarom bij uitstek geschikt voor renovaties in bijvoorbeeld 
kantoorgebouwen waar nog personeel aanwezig is. Een ander voordeel is dat deze strippers over een aparte 
rijmotor en stripmotor beschikken, zo heb je altijd een maximale snijkracht en een snelle achteruitrijaandrijving.

Artikelnr. Omschrijving Vloerenstrippers Inhoud

6610.0003 Dehaco DTS100 Vloerenstripper 230 Volt per stuk

6610.0009 Dehaco DTS100 Vloerenstripper 110 Volt per stuk

Artikelnr. Omschrijving Vloerenstrippers Inhoud

6610.0002 Dehaco DTS170 Vloerenstripper 230 Volt per stuk

6610.0010 Dehaco DTS170 Vloerenstripper 110 Volt per stuk

6625.0035 Optioneel Dehaco DTS170 Transportwagen per stuk

DTS
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DTS220 Vloerenstripper
Sterker, krachtiger en zeer goed manoeuvreerbaar

Technische gegevens

DTS220 
• Voltage 230 Volt
• Vermogen 2,2 kW
• Gewicht 220 kg
• Werkbreedte 350 mm
• Toerental stripmotor 2840 rpm
• Afmetingen (bij gebruik, lxbxh)   90 x 35 x 130 cm
• Afmetingen (bij transport, lxbxh) 75 x 35 x 80 cm 

De DTS220 heeft de krachtige en effectieve 
eigenschappen van de DTS170 bezit maar is veel 
krachtiger en wendbaarder. 

De DTS220 beschikt over twee rijmotoren en één 
strippermotor. Naast het perfect strippen van de vloer 
zijn snelheid en optimale manoeuvreerbaarheid namelijk  
belangrijke eisen waaraan een goede Vloerenstripper 
moet voldoen. 

Bij de DTS 220 wordt elk wiel separaat aangedreven en 
dat zorgt ervoor dat de machine zelfs om zijn eigen as 
heen kan draaien. Hiermee is de DTS220 zowel in de 
kleinste ruimtes als voor grotere oppervlakten, zoals een 
sporthal, een fantastische keuze!

Artikelnr. Omschrijving Inhoud

6610.0011 Dehaco DTS220 Vloerenstripper 230 Volt per stuk

6610.0012 Optioneel Transporter voor Dehaco DTS220 per stuk

DTS
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Artikelnr. Omschrijving Messen Inhoud

6615.0002 Mes DTS100 V-vorm 250x60x1 mm per stuk

6615.0003 Mes DTS100 vlak 250x60x1 mm per stuk

6615.0006 Mes DTS170 / DTS220  vlak 350x60x1 mm per stuk

6615.0004 Mes DTS170 / DTS220 vlak met knik 350x60x1.5 mm per stuk

6615.0008 Mes DTS170 / DTS220 vlak 350x120x1.5 mm per stuk

6615.0012 Mes DTS170 / DTS220 U-vorm 350x60x1.5 mm per stuk

6615.0005 Mes DTS170 / DTS220 V-vorm 350x60x1.5 mm per stuk

DTS
Messen Vloerenstrippers

Mes V-vorm Mes V-vorm
Een V-vorm mes heeft extra snijoppervlak aan de 
opstaande zijdes. Door die opstaande zijdes kan de te 
strippen vloer meteen in stroken gesneden worden, maar 
voor een wat steviger ondertapijt zoals jute heb je meer 
snijoppervlak nodig dan het U-mes heeft. Het V-mes is dan 
de juiste oplossing!

250 x 60 x 1 mm 350 x 60 x 1 mm 

Mes Vlak Mes vlak
Het vlakke mes is een universeel mes en kan gebruikt 
worden voor het verwijderen van alle soorten vloeren.

Mes vlak extra breed (120 mm)
Kies voor deze variant als meer kracht voor het 
verwijderen van de vloer gewenst is.

250 x 60 x 1 mm 350 x 60 x 1 mm 

250 x 120 x 1 mm 

Mes Vlak met knik Mes vlak met knik
Wanneer de vloer stevig vast zit en er extra druk gewenst 
is op het mes, dan is dit vlakke mes met knik het meest 
geschikt. Door de veranderende hoek van het mes zal de 
druk op het snijvlak toenemen.

350 x 60 x 1,5 mm 

Mes U-vorm Mes U-vorm
Dit type mes is bij uitstek geschikt voor het verwijderen 
van linoleumvloeren. Het mes snijdt de te verwijderen 
vloer namelijk direct in plakken en kan dus eenvoudig 
zonder extra handelingen afgevoerd worden.

350 x 60 x 1,5 mm 

De omkeerbare messen zorgen voor topprestaties. De messen zijn uitermate geschikt voor allerlei soorten 
ondervloeren en de U- en V-profielmessen snijden de vloer in stroken zonder enige tussenkomst van de bediener.
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Transport

Artikelnr. Omschrijving Inhoud

6625.0035 Transporter voor Dehaco DTS170 

Vloerenstripper

per stuk

6610.0012 Transporter voor Dehaco DTS220 

Vloerenstripper

per stuk

Ballastgewichten & Transporteren
De ballastgewichten zijn gemakkelijk te verwijderen, 
waardoor de stripper lichter wordt als deze opgetild 
moet worden. Voor nog meer gemak en een 
ergonomisch betere verplaatsbaarheid hebben 
wij voor de zwaardere modellen, de DTS170 en de 
DTS220, een speciale transporter beschikbaar.

Transporter voor Dehaco DTS170 Vloerenstripper Transporter voor Dehaco DTS220 Vloerenstripper

DTS
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Stofbeheersingsproducten Safety Producten
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Neem voor meer informatie contact op met uw dealer:

Copyright 2022, Dehaco B.V.  

Dehaco behoudt zich het recht voor om tussentijds veranderingen aan te brengen in de producten.  
Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. De kleuren van de producten kunnen in de realiteit afwijken  
van de gedrukte kleuren. 


