
Jumbo US 6

Jumbo US 6

Fjerner gamle
gulvbelægninger.

Videreudviklet Jumbo-stripperen er  blevet
videreudviklet i over 20 år.

Handy og kraftfuld

Højere udgangseffekt

Mindre støj

Fjerner uden efterfølgende
spartelarbejde

ROTA-PLUS-systemet
Ingen vibrationer
lang holdbarhed

Ideelt lejemål

Alsidig

Jumbo US6 er en handy og stærk maskine.
Kan anvendes både i mindre rum og på
byggepladser med større projekter.
Forholdet mellem vægt og ydelse er ideel.

En ny generation af drivmotorer sikrer en
højere effekt for det samme strømforbrug.

Den lavere støj skåner dine nerver.

Mange gamle belægninger, som PVC, nålefilt,
PVC-filt, linoleum, tæppe med skumbagside
eller med en tekstil bagside, CV-gulve,
flex plader, fjernes så rent, at der kan
lægges gulv uden spartelarbejde.

Jumbo US6 er den eneste enhed med den
patenterede ROTA-PLUS-system.
Dette giver følgende fordele:
- Letkørende uden vibrationer
- Høj ydeevne
- Lang levetid

Jumbo US6 er ideel til erhvervslivet
såvel som lægmænd. Meget let at anvende

Jumbo US6 fås med 3 forskellige guidestænger

Udstyr
til gulvlæggere



For at udøve et større pres via overkroppen,
kan Jumbo US6 tilkobles en ekstra del.

Styrestangen på Jumbo US6 giver en
behageligt arbejdsstilling.
Det justerbare håndtag kan indstilles efter
størrelsen af brugeren.
Samtidig opnåes den optimale arbejdsvinkel.

Ved arbejde giver skaber knivbladet et
letvægts rekyl.
Hvis du udnytterudlægget, vil dette ikke ikke
være mærkbart.
Ved større pres, vil denne rekyl effekt give en
trættende armmuskler.
Vi har derfor udvilket et rekyl
dæmpningselement der er
indbygget i sværdet. 

Tekniske Specifikationer:
Arbejdsbredde    210 mm
Strømforbrug      2200 W / 230 Volt
Egenvægt            12 kg
Kapacitet             Op til 50 m hver time



Introduktion
Maskinen er designet og fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi.
Alle maskiner gennemgår en grundig inspektion, inden de forlader fabrikken.
Læs venligst disse instruktioner helt, før du begynder at arbejde for første gang med JUMBO.
Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen.

Beskrivelse af maskinen
JUMBO stripper fjerner via bevægelse af kniv fleste typer af tekstil og elastiske gulvbelægninger.
Det patenterede ROTA-PLUS-system sikrer en vibrationssvag drift. Dette garanterer høj ydeevne og lang levetid.
Styrestangen tillader bekvem og effektivt arbejde i stående stilling.

Korrekt brug
Jumbo US6 er designet til at fjerne tør, tekstil eller elastiske gulvbelægning.
Enhver anden brug er ikke tilladt uden tilladelse fra producenten.

Advarsel
Kniven på Jumbo US6 er skærpet. Opbevar og transporter maskinen med forsigtighed for at undgå uheld.
Tænd maskinen, når knivbladet ikke rørre gulvet. Vinklen af kniven til jorden skal være mindst 20°.
Ellers kan skruerne under bundpladen skrabe på gulvet og beskadige dette.
Kablet holdes væk fra maskinen for at undgå brud på kablet.
Forlængerledninger skal være godkendt til en belastning på 10 A.
For at undgå utilsigtet start af maskinen, skal strømforsyningen afbrydes når maskinen ikke anvendes.
Støjniveauet kan overstige 85 dB (A). Anvend derfor altid høreværn.
Fjern aldrig gulve med asbestfibre med Jumbo stripperen.

Start af gulvstripperen
Inden du tilslutter netledningen, skal kontakten stå i position Off.
Fjern klingeskærmen og indstil Jumbo US6 med den skarpe knivsæg på jorden.
Hold stripperen i en ikke for flad vinkel. Vinklen på forkant og bund skal være mindst 20o.
On / Off knappen er forsynet med en låsemekanisme, som forhindrer utilsigtet start.
Tryk knappen på On for at starte maskinen.
For at slukke skal du trykke på og slippe afbryderknappen igen.

Drift
Den stejlere den vinkel du vælger, jo renere bliver overfladen. Dog gør en stejlere vinkel det sværere at skubbe maskinen.
Ved for stejl vinkel, vil kniven begynde at ødelægge underlaget og blive sløv.
Hvis fjernelse af gulvbelægning kræver højt tryk, vil maskinen bevæge sig væk i rotationsretningen til højre.
Dette er baseret på det arbejdende princip om oscillerende gulvstrippere og er normalt.

Belægninger med skumbagside
Riv tekstilets overflade i store stykker. Derefter at du kan starte på et hvilket som helst område og skrælle rest skummet af.
Sørg for at have den korrekte vinkel på maskinen. Se evt. ovenstående informationer vedrørende vinkel.

Gulvbelægninger med fast ryg
Skær gulvet i strimler på 20 cm (klinge bredde).
Sæt på maskinen med forkant på et søm eller et tværgående snit. Skræl derefter belægningen af.

Arbejde på trapper
På trapper eller i utilgængelige områder, kan det store skaft fjernes, og der kan arbejdes med maskinen.

Udskiftning af knive
Slid på kniven afhænger af underlaget overflade, samt hvor stejlt arbejdet udføres.
Knivene er formalet på en side. Den tilspidsede side skal vende op.

1. Tag netledningen ud af stikkontakten
2. Løsn med en skruetrækker 1,4x10 mm de 4 knivholder skruer.
3. Træk. Kniven ud fremad
4. Drej kniven eller erstatte det med et ekstra
5. Spænd skruerne igen fast
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