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Kenmerken
• Geschikt voor werkzaamheden in kleine 

ruimtes
• Sterke motor (1500 Watt) met 

aanloopstroombegrenzing
• Groot bedieningsgemak door een voor- en 

achteruitstand
• Stille motor
• Optimale veiligheid door veiligheidsschakelaar
• Gemakkelijk te vervoeren (steel en gewichten 

demontabel)
• Diverse messen leverbaar
• Leverbaar in 230 en 110 Volt uitvoering 

Dehaco tapijtstripper DTS100 & DTS170

De Dehaco tapijtstrippers zijn zeer professionele en 
eenvoudig te bedienen stripmachines voor het 
efficiënt en gemakkelijk verwijderen van allerlei 
soorten vloerbedekking. Eén van de sterke punten 
van deze Dehaco tapijtstrippers is, dat de 
ondergrond in uitstekende staat blijft.
De “loopversies” DTS100 en DTS170 zijn compacte 
machines en uitermate gebruiksvriendelijk door 
een voor- en achteruitstand, wat ideaal is voor 
kleine ruimtes. Bovendien hebben ze een minimaal 
geluids- en trillingsniveau en zijn daardoor ook 
uitstekend inzetbaar bij renovatie van 
kantoorpanden, waarbij de kantoormedewerkers 
nog aanwezig zijn.
De DTS100 en DTS170 ijn een zeer professionele 
tapijtstrippers voor het snel verwijderen van alle 
verlijmde types vloerbedekking en zeil.

Artikelnr. Omschrijving Inhoud

6610.0003 Dehaco DTS100 tapijtstripper 230 Volt per stuk

6610.0009 Dehaco DTS100 tapijtstripper 110 Volt per stuk

6615.0002 Mes DTS100 V-vorm 250x60x1 mm per stuk

6615.0003 Mes DTS100 vlak 250x60x1 mm per stuk

Artikelnr. Omschrijving Inhoud

6610.0002 Dehaco DTS170 tapijtstripper 230 Volt per stuk

6610.0010 Dehaco DTS170 tapijtstripper 110 Volt per stuk

6625.0035 Dehaco DTS170 Transportwagen voor DTS170 per stuk

6615.0006 Mes DTS170 vlak 350x60x1 mm per stuk

6615.0004 Mes DTS170 vlak 350x60x1.5 mm per stuk

6615.0008 Mes DTS170 vlak 350x120x1.5 mm per stuk

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

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

Technische specificaties
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 t/minm
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