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BESTE 
PARTNERS EN 

VRIENDEN,
Dank jullie voor de tijd die jullie besteden aan de catalogus van National Flooring 

Equipment voor 2023..
Het heeft me enige tijd gekost om dit te schrijven. Niet alleen omdat het mijn eerste 

keer is dat ik schijf als directeur van National, maar ook omdat er in de afgelopen 
jaren veel is gebeurd. Ik dacht erover dit forum te gebruiken om over milieu-, sociale 

en bestuurscriteria te praten, maar daar zijn we al 20 jaar mee bezig en dat blijft 
gewoon deel uitmaken van ons merk. Ik dacht er ook aan om over de pandemie 

en het verleden te praten, maar ik hoop dat we de zakelijk clichés van het "nieuwe 
normaal" echt achter ons kunnen laten. Daarna dacht ik om iets te zeggen over 

hoe geweldig onze apparatuur is, en ik misschien iets zou kunnen schrijven over 
de kenmerken en de voordelen. Toen herinnerde ik me hoeveel verkoopcursussen 

ik heb gegeven waarin werd afgeraden te beweren dat wij "de beste" zijn, omdat, 
laten we eerlijk zijn, elk ander bedrijf hetzelfde beweert. Dus... Geen clichés, geen 

modewoorden en geen standaard zakelijk jargon dat u al duizend keer hebt gelezen. 
Dit is het forum om ons beter te leren kennen; de mensen achter de machines en de 

echte reden waarom u met NFE samenwerkt
Elk jaar houdt National een zomer-BBQ bij onze vestiging in Minneapolis. De zomer-

BBQ is een moment om successen te vieren en tijd met elkaar door te brengen 
buiten de normale dagelijkse bedrijfsactiviteiten om. We genieten van gerechten die 

net zo divers zijn als onze mensen en van spelletjes die behoorlijk competitief zijn. 
Het brengt ons als team dichter bij elkaar en helpt onze cultuur te versterken door 

een sfeer te creëren voor niet-zakelijke empathie.
We zijn dit jaar begonnen met een programma dat "de drie pijlers van gezondheid" 
heet. Het programma investeert in onze mentale, fysieke en financiële gezondheid. 

Elke maand nodigen we een deskundige uit om te praten over thema's binnen de 
drie pijlers. Elk onderwerp wordt gekozen uit suggesties van onze medewerkers 

en het is telkens een groot succes. We zijn meer te weten gekomen over 
meditatietactieken, pensioenplanning en we zijn een wandelclub begonnen met een 

wekelijkse winnaar.
Volgend jaar komt ons team met een nieuw product, genaamd Rogue, dat de manier 

waarop de sector naar oppervlaktevoorbereiding kijkt volledig verandert. 'Rogue' is 
de nieuwe standaard in schrapers en dat is omdat we naar u hebben geluisterd. Het 

product is voortgekomen uit feedback van partners en prospects en ons team van 
ingenieurs heeft ontelbare uren gestoken in de realisatie van het product.

Op dit punt vraagt u zich waarschijnlijk af "Wat heeft dit alles met mij, de klant, te 
maken?". Nou, iedereen binnen National begrijpt dat oppervlaktevoorbereiding een 

zeer persoonlijke zaak is. National is een van de laatste in familiebedrijven die in 
Amerika machines voor oppervlakvoorbereiding fabriceert. Omdat we nog steeds 

een familiebedrijf zijn, zijn onze medewerkers geen nummers op een spreadsheet... 
we zijn individuen die om elkaar en onze partners geven. Onze aanpak is de reden 

waarom wij het niveau van dienstverlening leveren dat nodig is om succesvolle 
partnerschappen voor oppervlaktebehandeling te creëren, uit te breiden en te 

onderhouden.
Iedereen bij National stopt een beetje van zichzelf in elke machine die u koopt. 

Wij noemen u partners en geen klanten omdat ons doel is een partnerschap 
te ontwikkelen dat tot ver in de toekomst blijft bestaan. Een wijs mens zei ooit: 

"National is een dienstverlenend bedrijf ondersteund door Amerikaanse productie". 
We hebben enorm veel doorzettingsvermogen en zijn er trots op dat we ons telkens 

kunnen aanpassen aan de behoeften van onze partners..

Samen gaan we een mooie toekomst tegemoet
.
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ROGUE
 THE FUTURE OF WALK-BEHIND SCRAPING



ROGUE
                 DE TOEKOMST VAN LOOPSTRIPPEN        

"Wat deze machine kan doen verandert echt de manier waarop het spel 
gespeeld wordt."
              RICK | PRESIDENT, BOTTOM ZUPP FLOOR REMOVAL

Instelbare rotatiesnelheid van 0 - 1900 tpm.
Snelwisselhouder zorgt voor overgangen met 
een druk op de knop.  

Ingebouwde wielontkoppeling zet uw machine 
in transportstand zonder losse onderdelen.
Voorwaartse en achterwaartse wielschrapers. 
Voor-, midden- en zijgewichten zijn 
verwijderbaar en positioneerbaar.
Deze modulaire machine is ontworpen om 
gemakkelijk uit elkaar te halen en te vervoeren.

VOORKANT

De twee duimbedieningen maken snelle en 
nauwkeurige besturing mogelijk met zeer 
weinig handelingen van de bestuurder.
Een eenvoudige schakelaar om de meshelling 
en -hoek traploos te verstellen.

BESTURING

BEDIENING



ROGUE
                 DE TOEKOMST VAN LOOPSTRIPPEN        

3-150
FT/MIN

∞MESPOSITIES

ROGUE specificaties
Voeding Electric

Max. breedte 22.1” 56 cm

Breedte (gewichten voor) 19.4” 49 cm

Max. hoogte 45.3” 115 cm

Hoogte (handgreep 
ingeklapt)

25.3” 64 cm

Max. lengte 56.8” 114 cm

Lengte (handgreep 
ingeklapt)

41.4” 105 cm

Gewicht 466 lbs 211.4 kg

Verwijderbaar gewicht 177 lbs 80.3 kg

Gewicht (alleen machine) 289 lbs 131.1 kg

Snelheid 3 - 150 ft/min 0.9 - 45.7 m/min

RPM 600-2200 RPM

Spanning 120 V

Frequentie 60 Hz

PK Drive Motor - 1/3 hp (x2)
Orbital Motor - 3/4 hp

• 6255-BU 
Zelfgroevende messen 

90º, 4” x 6” x .062”
• 7050-200 

Premium hooggetemperde messen 
3” x 6” x .062”

• 7280-10GV 
10” snijkop, gegroefd

• 7082-8GV 
Steelmes voor houten vloeren
2.5” x 8”, gegroefd

• 7281-1GV 
Hoeksteelmes met hardmetalen punt
1” x 6”, gegroefd

MEEGELEVERD MET DE ROGUE
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Specificaties Trolley

Breedte 19" 48 cm

Hoogte 44" 111.8 cm

Lengte 24" 61 cm

Gewicht 99 lb 45 kg

*Alle afmetingen ziin voor de Trolley.  
 exclusief de breekhamer.

TROLLEY-EUR

VEILIGHEID
A. Noodstopschakelaar

PRESTATIE
B. Speciaal ontworpen schokdempende handgrepen voor meer 

comfort van de gebruiker
C. Eenvoudig te bereiken knop voor snelle aanpassing van de 

handgreephoogte door de gebruiker

COMFORT
D. De Verstelbare knop biedt 5 verschillende posities om de 

hoogte/hoek van het gereedschap te wijzigen zonder de hoogte 
van de hendel te veranderen

E. De grote, sterke banden zijn slijtvast, presteren consistent ook 
on ruwe oppervlakken en verliezen geen druk

F. Het robuust stalen frame is sterk en duurzaam

Geef uw handen en rug wat rust en gebruik de 
breekhamer-trolley om sneller, efficiënter en 
productiever te werken. Deze machine werkt als een 
vloerstripper op oa beton en houten oppervlakken. 
Ideaal voor de verwijderen van epoxy, keramische 
tegels, VCT, kurk, lijm, mastiek en nog veel meer. De 
Trolley is ook perfect voor het breken van steen en 
het slopen van rotsblokken. De breekhamer is los 
verkrijgbaar.
 
Trolley: geschikt voor Hilti TE1000, Hilti TE1500 en Bosch 
11335K
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550-EUR
LOOPSTRIPPER

550 Specificaties

Voeding Elektrisch

Breedte 17,75" 45 cm

Max. hoogte 42,5" 108 cm

Hoogte  (zonder handgreep) 21" 53 cm

Max. lengte 32,5" 83 cm

Gewicht 123 lb 55,8 kg

Verwijderbaar gewicht 44 lb 20 kg

Gewicht (alleen machine) 79 lb 35,8 kg

Snelheid Handmatig

RPM 1725

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

PK 1 0,746 kW

A (vollast) 14/7

Geluidsemissie 73 dB

VEILIGHEID
A. Schopplaat/voetstang biedt extra hulp om door materiaal te glijden en 

rugbelasting te verminderen

PRESTATIE
B. In hoogte verstelbare en verwijderbare handgreep; kan gemakkelijk 

worden ingeklapt voor transport in elk voertuig

COMFORT
C. Met het verstelbare handwiel veranderd u de hellingshoek van het mes 

in seconden
D. De 1 pk-motor met een as van industriële kwaliteit heeft een groot 

koppel voor het verwijderen van moeilijke materialen
E. Het verwijderbaar frontgewicht geeft verstelbare neerwaartse druk en 

maakt laden/lossen eenvoudig

De 550 is ideaal voor werk in woningen en op krappe 
plaatsen bij commerciële opdrachten. De orbitale 
snijbeweging met verhoogde toerental maakt dit een 
zeer efficiënte en gebruikersvriendelijke machine. 
Met de laagste geluidswaarden in de branche en de 
hoogste veiligheidsnormen is deze machine uniek.

AANBEVOLEN ACCESSOIRESMEEGELEVERD BIJ DE 550

F. De orbitale snijbeweging beweeqt het mes in een 8-beweging 
waardoor verschillende materialen en over diverse ondergronden 
kan worden gesneden; verhoogt de levensduur van de 
machine verminderd geluidsoverlast en trillingen en verlaagt de 
onderhoudskosten.

• 5280-137W: 6 mm T-sleutel
• De bedienings- en 

servicehandleidingen
• Eén jaar fabrikantengarantie op 

onderdelen en arbeid

• 551 Houder voor schuine beitel
• 552 2" x 4" schuine beitel
• Set 5170 is inclusief:

 - 147: 4" x 6" mes
 - 6285 3" x 6" heavy-duty mes
 - 7050-202 3" x 10" premium super 
gehard mes

6280-505
• Zwenkkop draait rond voor continue contact met 

de vloer

6280-500
• Zwenkkop maakt continu contact met de vloer 

mogelijk is en speciaal voor scheermessen

VERWIJDERT DE VOLGENDE MATERIALEN:
• Linoleum
• VCT
• Keramische tegels
• Lijm
• Tapijt met rubberen 

onderlaag
• Vastgelijmd tapijt

• Coatings 
• Kunststof vloerbedekking
• Schuim
• Kunststofspetters
• Parket
• Kauwgom

• Vilt binnen/buiten
• IJs
• Vetophopingen
• Verf van vloer
• Rubberen en vinyltegels
• Dakbedekking
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5280 Specificaties

Voeding Elektrisch

Breedte 17" 43 cm

Hoogte 39" 99 cm

Lengte 27" 69 cm

Gewicht 263 lb 119 kg

Verwijderbaar gewicht 37 lb voor,  
49 lb zadel

16,8 kg voor,  
22,2 kg zadel

Gewicht 
(alleen machine) 177 lb 80,3 kg

Snelheid 3,5-15 m/min (3,7-15,2 m/min)

RPM 1725/1425

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

PK 1 0,746 kW

A (vollast) 12/6,7

Geluidsemissie 77 dB

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en 
de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

5280-EUR
VLOERSTRIPPER 

Deze hydraulisch aangedreven, zelfrijdende Vloerstripper 
verwijdert de moeilijkst te verwijderen zachte materialen 
zoals verlijmde vloeren, rubberen tapijten, VCT, vinyltegels, 
rubberen tegels, linoleum, sportvloeren binnen en buiten, 
dakbedekking en nog veel meer. De ergonomische 
kenmerken van deze machine verlagen de belasting voor 
de gebruikers, terwijl optijd en arbeid optimaal wordt 
bespaard. Dankzij het compacte design is de machine 
ideaal voor gebruik in krappe plaatsen.

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
6280-505
• Zwenkkop draait rond voor continue contact met 

de vloer

6280-500
• Zwenkkop maakt continu contact met de vloer 

mogelijk is en speciaal voor scheermessen

VEILIGHEID
A. Bevestigings-/tilbeugel

PRESTATIE
B. Voorwaards aangedreven

COMFORT
C. Variabel toerental, 3,7 tot 15,2 meter per minuut
D. Onafhankelijke, onderhoudsarme hydraulische aandrijving
E. Verwijderbaar 22,2 kg zadelgewicht helpt de neerwaartse druk en tractie te verhogen of 

te verlagen
F. De orbitale snijbeweging maakt dat het mes moeiteloos door verschillende materialen 

op diverse ondergronden snijdt; verhoogt de levensduur van de machine en verlaagt de 
onderhoudskosten

MEEGELEVERD MET DE 5280 
 - 148 5" x 6" mes

• 5280-137W: 6 mm T-handgreepsleutel
• De gebruikers- en servicehandleidingen
• Eén jaar fabrikantengarantie op 

onderdelen en arbeid
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6280 Commander®

HYDRAULISCHE VLOERSTRIPPER

VEILIGHEID
A. Nieuw ontworpen voorgewicht zorgt tijdens gebruik voor 

betere deflectie van los materiaal
B. Bevestigings-/hefbeugel

COMFORT
C. Ergonomisch ontworpen, verstelbare handgrepen; 

hydraulische zelfaangedreven voor- en achteruitversnelling; 
variabel toerental, 3,0 tot 13,7 meter per minuut; 
handbediende snelheidsregeling met variabele instelling

D. Zes handgreepstanden voor eenvoudig werken onder 
werkbladen en op andere nauwe plaatsen; de hendel kan 
worden ingeklapt om ruimte te besparen tijdens transport 
en opslag

6280 Specificaties

Voeding Elektrisch

Breedte 17,75" 45 cm

Max. hoogte 46" 117 cm

Hoogte 
(handgreep ingeklapt)

30" 76 cm

Max. lengte 51" 130 cm

Lengte 
(handgreep ingeklapt)

29" 74 cm

Gewicht 425 lb 192,8 kg

Verwijderbaar gewicht 47 lb voor,  
43 lb zadel

21,3 kg voor,  
19,5 kg zadel

Gewicht (alleen machine) 335 lb 152 kg

Snelheid 10-45 ft/min (3,0-13,7 m/min)

RPM 3450/2875

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

PK 1,5 1,12 kW

A (vollast) 13/7,5

Geluidsemissie 79 dB

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en 
de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

De Commander verwijdert de moeilijkst te 
verwijderen zachte materialen zoals verlijmde 
vloeren, commerciële rubberen tapijten, VCT, 
vinyltegels, rubberen tegels, linoleum, sportvloeren 
binnen en buiten, dakbedekking en nog veel meer. 

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
6280-505
• Zwenkkop beweegt mee  voor continue contact met 

de vloer

6280-500
• Zwenkkop speciaal voor scheermessen maakt 

continu contact met de vloermogelijk

PRESTATIE
E. Stevig bevestigde zijschuifgewichten voor verstelling van de kopdruk; schuif de 

gewichten naar achteren om het gewicht op de rijwielen te verhogen
F. Verstelbare, zelfreinigende profielbanden van industriële kwaliteit voor 

verbeterde tractie op gladde of glibberige oppervlakken; verwijdering van de 
wielpennen maakt gemakkelijk niet-aangedreven manoeuvreren mogelijk

G. Motor uitgerust met thermisch beveiligingscircuit, dat beschermt tegen 
(elektrische) overbelasting

H. De orbitale snijbeweging brengt het mes in een 8-beweging waardoor 
door verschillende materialen en over diverse ondergronden kan worden 
gesneden; het verhoogt de levensduur van de machine, verminderd de 
geluidsoverlast en trillingen en verlaagt de onderhoudskosten.

I. Ophangrek voor transportwiel aan de achterkant van de handgreep
J. Verstelbare wielschrapers voorkomen ophoping van materiaal tijdens gebruik

MEEGELEVERD MET DE 6280
• 6280-299 transportwiel compleet

 - 148 5" x 6" mes
• 6280-401B: 6 mm T-handgreepsleutel
• De bedienings- en servicehandleidingen
• Eén jaar fabrikantengarantie op onderdelen 

en arbeid
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6280HD Gladiator®

HYDRAULISCHE VLOERSTRIPPER

6280HD Specificaties

Voeding Elektrisch
Breedte 17,75" 45 cm

Max. hoogte 46,75" 119 cm
Hoogte 
(handgreep ingeklapt)

30" 76 cm

Max. lengte 49,5" 126 cm

Lengte 
(handgreep ingeklapt)

29,5" 75 cm

Gewicht 490 lb 222,3 kg

Verwijderbaar gewicht 78 lb voor,  
43 lb zijkant

35,4 kg voor,  
19,5 kg zijkant

Gewicht (alleen machine) 369 lb 167,4 kg

Snelheid max. 30 ft/min 9,1 m/min

RPM 1725/1425

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

PK 1,5 1,12 kW

A (vollast) 14,7/10,5

Geluidsemissie 77 dB

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en 
de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

De Gladiator verwijdert de momenteel moeilijkst 
te verwijderen harde en zachte materialen zoals 
keramische tegels, houten vloeren, verlijmde vloeren, 
lijm, cementmortel, vinyltegels, linoleum en nog 
veel meer. Door zijn compacte design is hij ideaal 
in krappe ruimtes. Schuif de zijschuifgewichten naar 
voren voor extra kopdruk en schuif deze naar achteren 
voor verbeterde tractie.

VEILIGHEID
A. Nieuw ontwerp van het voorgewicht zorgt tijdens gebruik 

voor betere deflectie van los materiaal
B. Bevestigings-/hefbeugels

COMFORT
C. Ergonomisch ontworpen verstelbare handgrepen; 

hydraulische aangedreven vooruit- en achteruitversnelling; 
variabele snelheid, 3,0 tot 13,7 meter per minuut; optionele 
handbediende variabele snelheidsregeling

D. Zes handgreepstanden voor werken onder rekken en op 
andere krappe plaatsen; kan worden ingeklapt om ruimte 
te besparen tijdens transport en opslag

PRESTATIE
E. Onafhankelijke, onderhoudsarme hydraulische aandrijving
F. Veilig te bevestigende zijschuifgewichten voor het instellen van de kopdruk; 

schuif de gewichten naar voren voor extra kopdruk en schuif deze naar achteren 
over de achterwielen voor een verbeterde tractie

G. Verstelbare, zelfreinigende profielbanden van industriële kwaliteit voor 
verbeterde tractie op gladde of glibberige oppervlakken; verwijdering van 
wielpennen maakt gemakkelijk niet-aangedreven manoeuvreren mogelijk

H. Motor uitgerust met thermisch beveiligingscircuit, dat beschermt tegen 
(elektrische) overbelasting

I. De orbitale snijbeweging brengt het mes in een 8-beweging waardoor door 
verschillende materialen en over diverse ondergronden kan worden gesneden; 
het verhoogt de levensduur van de machine, verminderd geluidsoverlast en 
trillingen en verlaagt de onderhoudskosten.

J. Ontwerp bevat negen isolatoren voor het zwaarste werk

MEEGELEVERD BIJ DE 6280HD
• 6280HD-250 Transportwielen compleet
• Set 5174 is inclusief:

 - 6265-BD: 90°, 3" x 8" zelfgroevend mes, schuine rand onder
 - 6276-BU: 45 graden, 3" x 10" zelfgroevend mes, schuine 
rand boven

 - 7050-200: 3" x 6" premiummes
 - 7280-2C: 30° schuin hulpstuk

 - 402276 9° gehoekt hulpstuk
 - 7280-4: opsluitdop
 - 7280-6: 6" snijkop
 - 7281-1: 1" x 6" hoeksteelmes met  
hardmetalen steelmes

• Instructiehandleiding

• Eén jaar fabrikantengarantie voor 
onderdelen en arbeid
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4230-EUR
ZITSTRIPPER

VEILIGHEID
A. Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd wanneer de 

bestuurdersstoel niet bezet is
B. Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
C. Noodstopschakelaar voor veiligheid

COMFORT
D. Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen en een 

dik beklede stoel voor optimaal gebruikerscomfort en het best 
mogelijke zicht

De 4230-EUR is een elektrische zit-vloerstripper die 
speciaal voor onze Europese klanten is ontworpen. 
Zonder riemen of versnellingen combineert deze 
lichte zitstripper lage onderhoudskosten met eem 
maximale productiviteit, hoge manoeuvreerbaarheid 
en het hoogste transportgemak.

4230-EUR Specificaties

Voeding Elektrisch

Breedte* 24,5 inch 62,2 cm

Hoogte 49" 124,5 cm

Lengte* 52" 132,1 cm

Gewicht 1.543 lb 699,9 kg

Verwijderbaar gewicht 455 lb 206,4 kg

Gewicht (alleen machine) 1.088 lb 493,5 kg

Snelheid tot 113 ft/min tot 34,4 m/min

Spanning 230

Frequentie 50 Hz

PK (2) 1.5 HP motors

*CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

MEEGELEVERD BIJ DE 4320-EUR
• 5110-100: Transportwielen
• Set 5175 is inclusief:

 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend mes, 
metopstaande rand 

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes

 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel 
methardmetalen punt

• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel

• De bedienings- en servicehandleidingen

4230ML-EUR
Beschrijving.

PRESTATIE
E. Precieze hydraulische besturing voor manoeuvreren in krappe 

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

F. Snel te vervangen zwenkkoppen
G. Compartimenten voor extra (afneembaar) gewicht 
H. Niet-markerende banden
I. Steenslaggeleider/deflector aan de voorkant beschermt de machine 

tegen los materiaal
J. Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid in 

krappe plaatsen
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5000-EUR
ZITSTRIPPER

5000 Specificaties

Voeding Accu

Breedte* 24,5 inch 62 cm

Hoogte* 48 inch 121,9 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht 2.103 lb 953,9 kg

Verwijderbaar gewicht 455 lb 206,4 kg

Gewicht (alleen machine) 1.648 lb 747,5 kg

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

Voltage en frequentie 5000-UK 110V/50Hz

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

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 smal frame, waardoor 
de machine eenvoudiger te vervoeren is en 
gemakkelijker te manoeuvreren is.

VEILIGHEID
A. Achteruitrijbaken 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. De dual-lift met haar hydraulische plaat past de hoogte en de hoek 

van het gereedschap 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 in krappe 

plaatsen, een 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 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 bedienings- en servicehandleidingen
• Set 5176 is inclusief:

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

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes 
 - 7050-12: 12" snijkop

• Eén jaar fabrikantengarantie op onderdelen 
en arbeid

5000-BOL
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5700-EUR®

ZITSTRIPPER
5700-BOL

 

VEILIGHEID
A. Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd wanneer de 

bestuurdersstoel niet bezet is
B. Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
C. Noodstopknop voor veiligheid
D. Afvaldeflector beschermt machine tegen los materiaal

COMFORT
E. Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere 

handgrepen en een verstelbare stoel
F. Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE
G. Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe plaatsen, 

nul graden draaicirkel
H. Snel te vervangen zwenkkop/meshouder
I. Optionele in twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor 

verstelling van de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer 
J. Niet-markerende banden
K. Twaalf AGM (glasmat) accu's van 200 A voor 100% kracht, snelheid en 

torsie gedurende 90% van hun levensduur.
L. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
M. Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid op nauwe plaatsen
N. 12-volt ledlicht voor beter zicht

INBEGREPEN BIJ HET 5700, 5700DL EN 5700HS
• 5110-100: Transportwielen
• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
• 73507-1: 2 m verlengkabel
• De bedienings- en 

servicehandleidingen

• Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, 
mes opstaande rand 

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop 
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel met 

hardmetalen punt
• Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen en 

arbeid

5700-EUR Specificaties

Voeding Accu

Breedte* 24,5 inch 62 cm

Hoogte 50" 127 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht 2.383 lb 1.080,9 kg

Verwijderbaar gewicht 185 lb voor 84 kg voor

Gewicht (alleen machine) 2.198 lb 997 kg

Snelheid tot 120 ft/min tot 36,6 m/min

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder
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6700-EUR
ZITSTRIPPER

VEILIGHEID
A. Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd wanneer de 

bestuurdersstoel niet bezet is
B. Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
C. Noodstopknop voor veiligheid
D. Afvaldeflector beschermt machine tegen los materiaal

COMFORT
E. Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere 

handgrepen en een verstelbare stoel
F. Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE
G. Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, 

nul graden draaicirkel
H. Snel te vervangen zwenkkop/meshouders
I. Optionele in twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor 

verstelling van de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer 
J. Niet-markerende banden
K. Twaalf AGM (geabsorbeerde glasmat) accu's van 200 A voor 100% 

kracht, snelheid en torsie gedurende 90% van hun levensduur.
L. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
M. Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid
N. 12-volt ledlicht voor beter zicht

INBEGREPEN BIJ HET 6700
• 5110-100: Transportwielen
• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
• 73507-1: 2 m verlengkabel
• De bedienings- en 

servicehandleidingen

• Set 5175 is inclusief:
 - 6277-BU: 45 graden, 3" x 12" zelfgroevend, 
mes opstaande rand 

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop 
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel 

methardmetalen punt
• Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen en 

arbeid

6700 Specificaties

Voeding Accu

Breedte* 24,5 inch 62 cm

Hoogte 50" 127 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht 2.383 lb 1.080,9 kg

Verwijderbaar gewicht 185 lb voor 84 kg voor

Gewicht (alleen machine) 2.198 lb 997 kg

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

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

Deze zittstripper is uitgerust met een grotere hydraulische pomp wat resulteert in 
hogere snelheden, in dezelfde compacte machine
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7700-EUR
ZITSTRIPPER

7700 Specificaties

Voeding Accu

Breedte* 29,5" 74,93 cm

Hoogte 50" 127 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht 2.733 lb 1.239,7 kg

Verwijderbaar gewicht 185 lb voor 83,9 kg voor

Gewicht (alleen machine) 2.548 lb 1.155,8 kg

Snelheid tot 200 ft/min tot 61 m/min

Spanning 115 230

Frequentie 60 Hz 50 Hz

Voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en 
de EMC-Richtlijn 2004/108/EG. Voorzien van de CE-markering.

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

Aangedreven door 12 200 Ah accu's, die de 
industrienorm overtreffen, is deze machine alles wat 
u nodig hebt. Groter, zwaarder en sneller dan de 5700 
is deze machine bestemd voor het verwijderen van 
moeilijk materiaal en ontworpen voor bijna elk werk. 

7700-BOL

VEILIGHEID
A. Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd 

wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
B. Noodstopknop
C. Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
D. Steenslagdeflector aan de voorkant beschermt 

de machine tegen los materiaal

COMFORT
E. Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare 

voetsteuen, hogere handgrepen en een verstelbare 
stoel voor optimaal gebruikerscomfort en de best 
mogelijke gezichtslijn

F. Scharnierende kap voor eenvoudig toegang 
voor onderhoud

PRESTATIE
G. Precieze hydraulische besturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, nul graden 

draaicirkel en een continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en hogere 
productie

H. Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
I. In twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor verstelling van de 

meshoek voor continu contact met de vloer; standaard bij 7700
J. Niet-markerende banden
K. AGM (Absorbed Glass Mat)-accu's bieden 100% vermogen, snelheid en koppel voor 

90% van de gebruiksduur van de accu's
L. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
M. Heavy-duty 3000 PSI wielmotoren
N. Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid op nauwe plaatsen
O. Ledlicht voor beter zicht op de werkplek

MEEGELEVERD MET DE 7700
• 5110-100: Transportwielen
• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
• 73507-1: 2 m verlengkabel
• De bedienings- en servicehandleidingen
• Set 5175 is inclusief:

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

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel met 
hardmetalen punt

• 74854: gewicht, 16,8 kg (5) (voor)
• Eén jaar fabrikantengarantie op 

onderdelen en arbeid
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5625-INT
ZITSTRIPPER

5625DL Specificaties

Voeding Propaan

Breedte* 26" 66 cm

Hoogte 52,25" 133 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht** 1.968 lb 892,7 kg

Verwijderbaar gewicht 455 lb 206,4

Gewicht (alleen machine) 1.513 lb 686,3 kg

Snelheid tot 200 ft/min tot 61 m/min

PK 25 18,6 kW

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder.

VEILIGHEID
A. Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd wanneer de 

bestuurdersstoel niet bezet is
B. Vloeistofgekoelde Kawasaki-motor is opnieuw ontworpen met National’s 

exclusieve katalytisch design voor de laagste emissies in de branche
C. Deflector aan de voorkant beschermt de machine tegen los materiaal

COMFORT
D. Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, hogere 

handgrepen en een verstelbare stoel en armleuningen voor 
optimaal gebruikerscomfort en optimaal zicht 

E. Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor onderhoud

PRESTATIE
F. Precieze hydraulische besturing voor manoeuvreren in krappe 

ruimtes, nul graden draaicirkel en continu koppel voor hogere 
verwijderingssnelheden en hogere productie

G. Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
H. Optionele in twee standen op te tillen, hydraulische deflectorplaat voor 

verstelling van de messtand en -hoek voor continu contact met de vloer
I. Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
J. Niet-markerende banden
K. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
L. Verbeterd uitlaatsysteem voldoet aan de federale OSHA-voorschriften
M. Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid
N. 12 V LED-lamp voor meer zicht op de werkplek

MEEGELEVERD MET DE 5625
• 5110-100: Transportwielen
• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
• De bediening en servicehandleidingen
• Set 5175 is inclusief:

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

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel met 
hardmetalen punt

• 74854: gewicht, 16,8 kg (10) (voor)
• 5110-404: gewicht, 34 kg (1) (achter)
• 7050-P: propaantanks (1)
• 75007: CO-sensor (2)

• 75008: klem (2)
• 5700-88: urenteller
• 75005: brandblusser
• Eén jaar fabrikantengarantie voor 

onderdelen en arbeid
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8000-INT
ZITSTRIPPER

MEEGELEVERD MET DE 8000

8000 Specificaties

Voeding Propaan

Breedte* 30" 76 cm

Hoogte 65,5" 166 cm

Lengte* 63 inch 160 cm

Gewicht** 2.963 lb 1.344 kg

Verwijderbaar gewicht 1.043 lb 473,1 kg

Gewicht 
(alleen machine)

1.920 lb 870,9 kg

Snelheid tot 200 ft/min tot 61 m/min

PK 25 18,6 kW

* CE-gewicht omvat: transportwielen en gereedschapshouder

Deze stripper van 1310 kg overtreft alle andere 
vloerstrippers. In afwijking van strippers met een 
hydrostatisch aandrijfsysteem biedt de 8000 de 
snelheid en het vermogen van propaan, terwijl 
ook op deze machine de gepatenteerde schuine 
steelmessen met carbidepunt kunnen worden 
gecombineerd met de extra efficiency van de 
in twee standen beweegbare deflectorplaat. 
Consistent koppel zet de gebruikersnorm voor 
hoge verwijderingssnelheden en elke machine 
ondergaat een uitvoerige kwaliteitstest inclusief 
emissiecertificering

• 5110-100: Transportwielen
• 402929: 3/4 x 1-1/8 steeksleutel
• De bediening en 

servicehandleidingen
• Set 5175 is inclusief:

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

 - 6284: 3" x 12" heavy-duty mes
 - 7050-12: 12" snijkop
 - 7079-2: 2" x 6" hoeksteelbeitel 
met hardmetalen punt

• 74854: gewicht, 16,8 kg (10) (voor)
• 400197: gewicht, 12,7 kg (9) (voor)
• 402102: gewicht, 38,1 kg (4) (voor)

• 5110-404: gewicht, 34 kg (1) (achter)
• 402139: propaantanks (1)
• 75007: CO-sensor (2)
• 75008: klem (2)
• 5700-88: urenteller
• 75005: brandblusser
• 9,0 kg tank; 14,9 

kg (vorkheftruckmaat) 
propaantankvervangingssteunen 
kunnen speciaal worden besteld

• Gebruikershandleiding
• Eén jaar fabrieksgarantie op 

onderdelen en arbeid

VEILIGHEID
A. Automatische noodstopschakelaar wordt geactiveerd 

wanneer de bestuurdersstoel niet bezet is
B. Grotere, verdiepte vorkheftruckopeningen
C. Vloeistofgekoelde Kawasaki-motor welke opnieuw is 

ontworpen met National’s exclusieve katalytisch design 
voor de laagste emissies in de branche

D. Deflectorplaat aan de voorkant beschermt de machine 
tegen los materiaal

COMFORT
E. Ergonomisch ontwerp omvat verplaatsbare voetsteunen, 

hogere handgrepen en een verstelbare stoel voor optimaal 
gebruikerscomfort en de best mogelijke gezichtslijn

F. Scharnierende kap voor eenvoudig toegang voor 
onderhoud

PRESTATIE
G. Precieze hydraulische sturing voor manoeuvreren in krappe ruimtes, 

nul graden draaicirkel en continu koppel voor hogere verwijderingssnelheden en 
een hogere productie

H. Snel te vervangen zwenkkoppen/meshouders
I. Dual-lift de hydraulische deflectorplaat verstelt de messtand en -hoek voor 

continu contact met de vloer; deze voegt hiernaast 90,7 kg neerwaartse druk toe 
aan de snijkop

J. 21" niet-markerende banden
K. Compact design is geschikt voor standaard deurkozijnen en liftdeuren
L. Hydraulisch remsysteem wordt automatisch geactiveerd wanneer de machine 

in de uit-stand staat
M. Voorzwenkwielen bieden meer manoeuvreerbaarheid
N. Verbeterd uitlaatsysteem voldoet aan de federale OSHA-voorschriften
O. Ledlicht voor beter zicht op de werkplek



"Naar verwachting zal deze methode dankzij de Deck Scraper de maatstaf 
worden voor het verwijderen van plaveisel en vloeren in het hele land." "In 

plaats van een stalen bak met tanden te gebruiken om het oppervlak te 
verwijderen, kunnen we een blad gebruiken om het gewoon af te pellen 
- stil, effectief en zonder de weg te beschadigen, wat ook tijd en geld zal 

besparen."

LISA M. 
HOOFD INNOVATIE

VIKING® Specifications

Breedte 57.9" 147 cm

Lengte 122.5" 311 cm

Hoogte 93.3" 237 cm

Gewicht 5,700 lbs. 2,586 kg

Kracht 49.5 HP Turbo Diesel Kubota

Brandstof Capaciteit 18 gallons 68 liters

Dynamo 90 amps

VEILIGHEID
Uitgebreide veiligheidsverlichting, inclusief:

• Ledverlichting voor en achter
• Rood veiligheidsgordijn

• Oranje bedieningsindicator
• Groene bedrijfsindicator

• Blauw verlichte veiligheidspijl 

Gelaagde voorruit en achteruitkijkcamera 
verhogen het bewustzijn, de productiviteit en de 

veiligheid op de werkplek

Noodstopknop voor de motor

49,5
PK

TURBODIESELMOTOR

2586
KG

PRESTATIE
Gepatenteerde Dual-Lift technologie voor 

oneindige bladaanpassingen vanuit de veiligheid 
van de cabine

Gebruik één, twee of drie gereedschapshouders 
om de Viking® in te stellen voor een werklocatie

Gebruiksvriendelijke joystickbediening voor 
precieze bediening en bladaanpassingen

VIKING
  INSCHUIFSCHRAPER                  .

CABINE
Certificaten voor bescherming tegen kantelen en 

vallende voorwerpen (ISO 3471 & ISO 3499)

Cabine met klimaatregeling biedt warmte en 
airconditioning voor comfort tijdens lange 

werkdagen

Ga lekker zitten met de volledig verstelbare 
stoel, telefoonhouder, aansluiting telefoonlader 

en bekerhouder.



"Naar verwachting zal deze methode dankzij de Deck Scraper de maatstaf 
worden voor het verwijderen van plaveisel en vloeren in het hele land." "In 

plaats van een stalen bak met tanden te gebruiken om het oppervlak te 
verwijderen, kunnen we een blad gebruiken om het gewoon af te pellen 
- stil, effectief en zonder de weg te beschadigen, wat ook tijd en geld zal 

besparen."

LISA M. 
HOOFD INNOVATIE

VIKING
  INSCHUIFSCHRAPER                  .

CABINE
Certificaten voor bescherming tegen kantelen en 

vallende voorwerpen (ISO 3471 & ISO 3499)

Cabine met klimaatregeling biedt warmte en 
airconditioning voor comfort tijdens lange 

werkdagen

Ga lekker zitten met de volledig verstelbare 
stoel, telefoonhouder, aansluiting telefoonlader 

en bekerhouder.
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ACCESSOIRES VOOR ZITSTRIPPERS

ZWENKSNIJKOPPEN

Sterke zwenkkoppen draaien rond mee voor continue contact van 
het mes met de vloer. Draai hem om om de tweede scherpe kant te 
gebruiken, zonder hem van de machine te moeten halen. Beschikbaar in 
vele verschillende maten en geschikt voor elk werk.

Geschikt voor de volgende producten: 4230, 5110, 5200QL, 5625, 
5000, 5700®, 2900, 7700, en 8000

• 7050-8RBH: 8" scheermeshouder
• 7050-12RBH: 12" scheermeshouder
• 7050-14RBH: 14" scheermeshouder
• 7050-6: 6" snijkop
• 7050-8: 8" snijkop
• 7050-10: 10" snijkop
• 7050-12: 12" snijkop
• 7050-14: 14" snijkop
• 7050-27: 27" snijkop
• 402239: 3/8 x 1-1/2 reserveborgpen voor de veilige bevestiging 

van snijkoppen
• 73422: Bout snijkop

403228 HYDRAULISCHE 
DEFLECTORPLAAT
Stel de hoogte van de deflectorplaat in 
met een hydraulische bediening voor het 
continue bijstellen van de precieze hoek en 
hoogte. 

• Geen tillen, demontage of handmatige 
handelingen vereist voor de verstelling van 
de plaathoogte en -hoek
• Voegt 90,7 kg gewicht toe aan de voorkant 
van de machine, en zit daarmee op de 
meest effectieve plaats 

• Beschikbaar op nieuwe zitmachines of als een loose set voor bestaande 
zitmachines.  Standaard geleverd op de meeste CE-gecertificeerde 
zitstrippers.

7050-15 SNIJKOPVERLENGSTUK
• Voor onder nauwe plaatsen
• 42,5 cm (17") lang 

• Snijkop los verkrijgbaar

7074 TEGELBAK
• Voor het snel opruimen, opvangen en verwijderen van afval is deze bak 

gemaakt van een zeer schuurvaste legering voor hoge duurzaamheid
• Geschikt voor 7050-27
• Afmetingen: 12,5 cm (5") diep, 67,5 cm (27") breed, 15 cm (6") hoog 
• Snijkop apart verkrijgbaar

5110-100 
TRANSPORTWIELEN
Deze wielenset is snel en eenvoudig 
te bevestigen en zorgt voor 
stabiliteit en een veilig transport 
over elk oppervlak. Geschikt voor 
alle zitmachines van National

70639 WIELHOEZEN
• Beschermende hoes kan eenvoudig 
worden aangebracht en verwijderd
• Los verkrijgbaar
• Geschikt voor alle zitmachines van National

5700-88 URENTELLER
• Telt het aantal gebruiksuren
• Geschikt voor alle zitmachines van National

400321 ARMSTEUNEN
Geschikt voor alle zitmachines van National

75007 KOOLMONOXIDEMETER
Wordt geleverd bij de 5625 en 8000 machines. 
Voor werkplekken waar koolmonoxide 
aanwezig zou kunnen zijn, kan deze badge 
koolmonoxidegasconcentraties van maar liefst 100 
ppm bij een relatieve vochtigheid van 33 tot 35% 
detecteren. Als de vochtigheid zeer hoog is, kan 

hij zelfs concentraties van 20 ppm detecteren. Bij aanwezigheid van 
CO verandert de sensor van rood naar grijs/zwart als de concentratie 
stijgt. De detector verandert weer naar rood als hij aan de frisse lucht 
wordt blootgesteld. Na opening is de badge ca. 90 dagen bruikbaar. 
De plakstrook aan de achterkant of de optionele klem kan bijna overal 
worden bevestigd.

75008 LAPEL KOOLMONOXIDEKLEM

HOUTKERFTROMMEL VOOR FREESMACHINE
Deze houtkerftrommel wordt bevestigd op de Spartan 220 freesmachine 
van National. Het is een trommel van 20 cm (8") met drie kerfmessen. Als 
u deze trommel bij uw freesmachine gebruikt, hoeft u niet meer op uw 
handen en knieën te werken om hout met een cirkelzaag te kerven.

• 402192: Trommel met drie messen 
• 402191: Trommel met vijf messen

73507-1
• 2,10 m, 4 mm2 verlengsnoer voor opladen
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ACCESSOIRES  VOOR LOOPMACHINES

6280-505 ZWENKKOPHOUDER
Optioneel zwenkkophulpstuk behoudt 100% 
contact tussen mes en oppervlak, en dus maximale 
productiesnelheden. Draai de kop 180° om het blad 
tijdens gebruik zelf te slijpen.

• Geschikt voor 0,062 of 0,094 dikke messen

• Geschikt voor dunne, zachte coatings, verf, moeilijk te verwijderen rubberen of droge lijm
• Ultieme lijmverwijdering

• Ontworpen voor de 550, 5280 en 6280-COM loopmachines

6280-500 ZWENKKOPHOUDER VOOR SCHEERMESSEN
Optioneel hulpstuk zorgt dat uw mes contact houdt met het vloeroppervlak.

• Ontworpen voor de 550, 5280 en 6280-COM loopmachines

6251 LAADVLOER
• 15" x 6'9"

402311 RESERVEWIELPEN 
• 5/16 x 2-1/16 vervangende wielpen voor de 6280 en 6280HD

SNIJKOPPEN VOOR DE 6280HD GLADIATOR
• 7280-6: 6" snijkop
• 7280-10: 10" snijkop
• 7280-12: 12" snijkop
• 7280-14: 14" snijkop

• 7280-12RBH: Schraapmeskop

7280-2C HOEKSTUK 
• 30° hoekstuk voor de verwijdering van harde materialen met 

de 6280HD

402276
• 9° gehoekt hulpstuk

7280-4 OPSLUITDOP
• Vervanging voor 6280HD beitels
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Onderdeelnr
Afmetingen 

(B x L x D) 55
0

52
80

62
80

62
80

H
D

R
og

u
e

Z
it

7070-2 4" x 2" x .500" X

7070-3 4" x 3" x .500" X

7070-4 4" x 4" x .500" X

7070-6 4" x 6" x .500" X

Rechte beitel met carbidepunt

7072-2 4" x 2" x .500" X

7072-3 4" x 3" x .500" X

7072-4 4" x 4" x .500" X

7072-6 4" x 6" x .500" X

Rechte Beitel
Ontworpen met of zonder keramische punt, verwijderen deze 
schrapers keramiek, hout en dikke epoxy. Ze zijn bij uitstek geschikt 
voor het verwijderen van klinkers.

Schuine beitel
Deze beitels zijn ontworpen voor het verwijderen van keramiek en 
her-strippen van een onderlaag. De 552-beitel met carbidepunt 
is ontworpen voor lichte commerciële en residentiële keramische 
tegels en de verwijdering van harde materialen...
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7075-8 2" x 8" x .300" X

7075-11 2" x 11" x .300" X

7077-8 3.5" x 8" x .300" X

7077-11 3.5" x 11" x .300" X

7082-8 2.5" x 8" X

7082-8GV 2.5" x 8", Grooved X X
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7071-2 4" x 2" x .500" X

7071-3 4" x 3" x .500" X

7071-4 4" x 4" x .500" X

Schuin beitel met carbidepunt

552 4" x 2" x .312" X

552GV 6" x 2" x .500", Grooved X

7079-2 6" x 2" x .500" X

7079-4 6" x 4" x .500" X

7079-6 6" x 6" x .500" X

7281-1 6" x 1" x .500" X

7281-1GV 6" x 1" x .500", Grooved X X

7281-12 4" x 2" x .312" X

7281-2 6" x 2" x .500" X

Er is een 551-beitelhouder nodig om de 552-beitel de 550-loopstripper te 
bevestigen..

Ultra HD-hoek- 
Beitel met verwijderbare carbidepunt
Deze beitel is ontworpen voor het verwijderen van harde 
materialen met uw zitstripper en bevat verwijderbare en te slijpen 
carbidepunten. Voor maximale effi    ciëntie kan de gebruiker punten 
verwisselen en ze na het werk laten slijpen.

Onderdeelnr Inclusief

403112 50,8 mm Ultra HD-steelmes, 3 carbidepunten, stelschroeven 
en -gereedschap

407394 PK3 3 carbidepunten, stelschroeven en -gereedschap

402601 Slijphouder; waarmee u de carbidepunt veilig kunt 
vasthouden tijdens het slijpen

Getapt beitel voor
houten vloeren
Deze lange beitel is geschikt voor harde houten vloeren (gelijmd 
en vastgespijkerd). De lange lengte zorgt ervoor dat het blad 
gemakkelijk onder harde materialen kan schuiven.

SCHRAPERS
VOOR VERWIJDERING VAN HARDE MATERIALEN



23Vloerbewerking  |  Patentinformatie op nationalequipmentdirect.com   Vloerbewerking  

Mes Guillotine®
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6285-GT 3.75" x 6" x .094" X X X X X X

6284-GT 3.75" x 12" x .094"" X X X X X

6290-GT 3.75" x 6" x .187" X X

6292-GT 3.75" x 12" x .187" X X

Platte messen
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Deze platte messen zijn 
een must-have voor vinyltegels, vinyl asbesttegels, hout, tegels, 
epoxy, elastomeer coatings, schrapen van dunne mortel en gelijmde 
keramiek.

Part #
Afmetingen 

(B x L x D) 55
0

52
80

62
80

62
80

H
D

R
og

u
e

R
id

e-
O

n

V
ik

in
g

Standaardmes

135 5" x 16" x .062" X X X

136 5" x 8" x .062" X X X

147 4" x 6" x .062" X X X X

148 5" x 6" x .062" X X X

7050-200 3" x 6" x .062" X X X X X

7050-201 3" x 8" x .062" X X X X X

7050-202 3" x 10" x .062" X X X X X

7050-203 3" x 12" x .062" X X X X

7050-204 3" x 14" x .062" X X X

7050-205 3" x 27" x .062" X

Mes voor zwaar gebruik

6240 4" x 6" x .094" X X X X X

6241 4" x 8" x .094" X X X X X

6242 4" x 12" x .094" X X X X X

6243 4" x 15" x .094" X X X X

6244 4" x 24" x .094" X

6245 4" x 10" x .094" X X X X X

6246 4" x 27" x .094" X

6281 3" x 8" x .094" X X X X X X

6282 3" x 14" x .094" X X X X

6283 3" x 27" x .094" X

6284 3" x 12" x .094" X X X X X

6285 3" x 6" x .094" X X X X X X

6286 3" x 10" x .094" X X X X X X

Mes voor zwaar gebruik

6270 1-1/2" x 3" x .250 X X

6271 3" x 6" x .250 X X

6273 3" x 11" x .250 X X

6290 3" x 6" x .187 X X

6291 3" x 8" x .187 X X

6292 3" x 12" x .187 X X

6293 3" x 14" x .187 X X

6294 3" x 27" x .187 X X

6298 3" x 19" x .187" X

MESSEN
 VOOR VERWIJDERINVG VAN ZACHTE 
EN HARDE MATERIALEN
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Zelfgroefmes 
Deze schuine zelfgroevende messen werken op (hoog) tapijt 
met een enkele of secundaire ruggenstructuur, vinylrug, zachte 
tot middelharde pvc, linoleum, tapijttegels, zachte kurk, hete 
smeltmassa’s met prestatieverhogende middelen en unibond. 
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Afschuining omhoog, 90 graden (voor betonnen ondervloer)

6247-BU : Blade, Self-scoring 90 degree 
4" x 10" x .094", BU X X X X

6248-BU : Blade, Self-scoring, 90 degree,  
4" x 24 x .094", BU X

6249-BU: Blade, Self-scoring, 90 degree,  
4" x 12 x .094", BU X X X X

6255-BU Blade, Self-scoring, 90 degree,  
4" x 6 x .062", BU X X X X

6257-BU Blade, Self-scoring, 90 degree,  
3" x 9 x .062", BU X X X X

6258-BU Blade, Self-scoring, 90 degree,  
3" x 12 x .062", BU X X X X

6259-BU: Blade, Self-scoring, 90 degree,  
3" x 14 x .062", BU X X X

Afschuining omhoog, 45 graden (voor betonnen ondervloer)

6276-BU Blade, Self-scoring 45 degree 
3" x 10" x .094", BU X X X X

6277-BU Blade, Self-scoring 45 degree 
3" x 12" x .094", BU X X X X X

6278-BU Blade, Self-scoring 45 degree 
3" x 14" x .094", BU X X X X

6279-BU Blade, Self-scoring 45 degree 
3" x 27" x .094", BU X

6295 Blade, Self-scoring, 45 degree 
3" x 12" x .188", BU X

6296 Blade, Self-scoring, 45-45 degree 
3" x 12" x .188", BU X

6297 Blade, Self-Scoring, 45-45 degree 
3" x 17.5" x .188", BU X

Afschuining omlaag, 90 graden (voor houten ondervloer)

6260-BD Blade, Self-scoring, 90 degree,  
3" x 6 x .094", BD X X X

6265-BD Blade, Self-scoring, 90 degree,  
3" x 8 x .094", BD X X X

6266-BD Blade, Self-scoring, 90 degree,  
3" x 10 x .094", BD X X X

4" brede vleugels 

6256-BU:* Blade, Self-scoring, 90 degree,  
4" x 6" x .062" x 4"h, BU X X X X

6261-BU:* Blade, Self-scoring 90 degree,  
3" x 12" x .062" x 4"h, BU X X X

6262-BU:** Blade, Self-scoring 90 degree,  
4" x 6" x .094 x 4"h, BU X X X X

6264-BU:** Blade, Self-scoring 90 degree,  
3" x 12" x .094" x 4"h, BU X X X X

Scheer-/strippermes
Deze zijn ontworpen voor superharde dunne epoxy, dunne coatings

(zoals urethaanverf), gegoten elastomeercoatings tot 60 mm en 
moeilijk te verwijderen hechtmiddelen.

Mes van 1 inch
D Ontworpen voor VCT en het herstrippen van lijm. Ze werken 
ook goed bij parkeerdekcoatings, epoxy’s en elastomeer coatings.
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7091 1" x 4" x .094" X X X
7092 1" x 8" x .094" X X X
7093 1" x 10" x .094" X X X
7094 1" x 12" x .094" X X X
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363-2 .750" x 8" x .032" X X X X X X
368-8 .937" x 8" x .045" X X X X X X
368-12 .937" x 12" x .045" X X X X X
368-15 .937" x 15" x .045" X X X X X

Dit mes vereist een scheermes-snijkop.

Verkocht in verpakkingen van 50. Dit mes vereist een RBH-scheermes-snijkop.
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Mes met sleuven

130-S 3" x 10" x .062" X X X X X

131-S 3" x 16" x .062" X X X

Mes met dubbele kant

130-D 3" x 10" x .062" X X X X X

147-D 4" x 6" x .062" X X X X

148-D 5" x 6" x .062" X X X

Mes met verhoogde hoek

7081 3" x 10" x .062" X X X X X

7083 3" x 8" x .062" X X X X X

Unieke messen
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HELIX®

PLANETAIRE SCHUURMACHINE

Ontworpen voor kleinere klussen en moeilijk 
bereikbare plaatsen maakt deze 40 cm passief 
planetaire schuurmachine het perfecte profiel voor 
nieuwe afwerkingen. Deze bedieningsvriendelijke 
machine heeft een randschuurder, dubbel toerental, 
een verstelbare handgreep en een zwevend 
stofscherm voor maximale efficiency.

MEEGELEVERD BIJ DE HELIX®

HELIX® Specificaties

Breedte 17,5" 44,5 cm

Schijfafmeting 16" 41 cm

Max. hoogte 47,6" 120,9 cm

Min. hoogte 29,4" 74,4 cm

Max. lengte 47" 119,4 cm

Min. lengte 27,9" 70,9 cm

Gewicht 206 lb 93 kg

Werkdruk 128 lb 58 kg

Trommel rpm Hoge/lage snelheid: 304/171 (120V/60Hz)
Hoge/lage snelheid: 291/164 (230V/50Hz)

Motor RPM Hoge/lage snelheid: 3339/1871 (120V/60Hz) 
Hoge/lage snelheid: 3200/1800 (230V/50Hz)

Motorfase Enkelvoudig

PK 1,5

Ampèrage 120 V/60 Hz/ 
12 A

230 V/5 Hz/ 
6,3 A

VEILIGHEID
A. Met de snelkoppelingshendels kan de machine 

in twee delen worden gesplitst en zo gemakkelijk 
worden getransporteerd

B. LED-lamp verlicht het oppervlak direct achter 
de machine

COMFORT
C. Volledig verstelbare handgreep biedt diverse 

bedieningsstanden

• 404021 Magnetische werktuighouder (3)  
• 9245 klittenbandadapter (3 stuks)  
• 403231 zwevend stofscherm  
• 402757: Helix schuur- en schraapplaat  
• Eén jaar fabrieksgarantie op onderdelen 

en arbeid
• Instructiehandleiding

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Wij adviseren uw Helix planetaire schuurmachine 
te combineren met de DL2000 stofzuiger en de 
DLS2000 voorscheider.

Wij bevelen ook de 404580 HELIX 
gereedschappen voor freesassecoiresf aan.

PRESTATIE
D. De gebruiker kan binnen een halve inch (1,25 cm) van de wand schuren dankzij de 

randschuurder aan de linker- of rechterkant van de machine en door de zijkant van 
het stofscherm te draaien.

E. Met de verwijderbare voorgewichten kan de gebruiker de kopdruk tijdens het 
schuren verhogen of verlagen

F. 16 inch schuurplaat bevat een zwevende bodemplaat zodat de snijkop de 
contouren van de vloer kan volgen; de plaat draait 180° voor eenvoudig 
verwisselen van werktuigen

G. Motor met een dubbel toerental (hoog of laag) verhoogt de veelzijdigheid van 
deze machine
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WERKTUIGEN EN ACCESSOIRES VOOR 
PLANETAIRE SCHUURMACHINES

9508-16 9508-30

9507-16 9507-30

9510-30 9510-50

9510-120 9504-25

9554 9556

7268-29557

PCD'S EN CARBIDEN 
Ontworpen voor het agressief verwijderen van betonresten alsmede coatings, lijm, mastiek en andere 
vloerbedekkingslijmen. PCD's en carbiden kunnen met alle planetaire schuurmachines van National 
worden gebruikt.

Onderdeelnr. Beschrijving Meest geschikt voor

9555  2-UP PCD- MICRO Verwijder harde resten, lijm en epoxy's

9557  4-UP PCD- MICRO

9554  1-UP PCD- ½ ROND

9556  2-UP PCD- ½ ROND

7268-2 CARBIDEN Verwijdert coatings, lijm en dun mastiek

9521 CARBIDE- & WERKTUIGHOUDER Voor het bevestigen van de bovengenoemde 
werktuigen aan schuurmachines van National

9550 SCHROEF Voor het bevestigen van werktuigen aan de 
bovenstaande houder

9500 BLANKS

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN 
Gebruikt voor licht, gemiddeld en agressief schuren en profileren van beton en het verwijderen van sealers en bovenlagen. Kan worden 
gebruikt voor zowel niet-commerciële als industriële toepassingen. Perfect voor het egaliseren van hoge betonplekken en repareren van 
onvolkomenheden alsmede het maken van het perfecte profiel voor nieuwe coatings en of het prepareren van beton voor polijsten. Metalen 
hechtdiamantschijven kunnen worden gebruikt met alle planetaire en passief planetaire schuurmachines van National.

Onderdeelnr. Beschrijving Meest geschikt voor

DIAMANTINZETSTUKKEN MET VOLLEDIGE BALK

9508-16 16 GRIT Verwijdert epoxy alsmede zware en lichte sealers

9508-16SB 16 GRIT Verwijdert diverse coatings en profielen uitsluitend op HARD beton

9508-30 30 GRIT Verwijdert lichte sealers

9508-30SB 30 GRIT Verwijdert diverse coatings en profielen uitsluitend op HARD beton

DIAMANTINZETSTUKKEN MET HALVE BALK

9507-6 3 GRIT Verwijdert dunne epoxy, verf, lijm en sealers

9507-12 12 GRIT Verwijdert dunne epoxy, verf, lijm en sealers

9507-16 16 GRIT Verwijdert dunne epoxy, verf, lijm en sealers

9507-16HB 16 GRIT Verwijdert diverse coatings en profielen uitsluitend op ZACHT beton

9507-30 30 GRIT Verwijdert sealers en prepareert beton op polijsten

9507-30HB 30 GRIT Verwijdert diverse coatings en profielen uitsluitend op ZACHT beton

PROFILERENDE DIAMANTINZETSTUKKEN

9510-30 30 GRIT Prepareert beton met hoge/gemiddelde dichtheid op hernieuwde 
afwerking

9510-50 50 GRIT Prepareert beton op polijsten

9510-120 120 GRIT Prepareert beton op polijsten

SUPERZACHTE DIAMANTINZETSTUKKEN MET ENKELE BALK

9504-25 25 GRIT Extreem agressief verwijderen van coatings met superzachte matrix 
voor hard beton of zware uithardings- en afdichtingsbehandelingen, 
perfect voor het breken van de oppervlaktespanning
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GESOLDEERDE TRAPEZOÏDE DIAMANTSCHIJVEN 
Voornamelijk gebruikt voor licht industriële en niet-commerciële toepassingen voor het schuren en profileren van beton en het verwijderen van 
sealers en bovenlagen. Biedt uitstekende oppervlakteprofielen voor nieuwe coatings, epoxy's of kleurstoffen. Creëert ook uitzonderlijke profielen 
voor betonpreparatie en -restauratie voordat het beton wordt gepolijst. Gesoldeerde trapezoïden kunnen met alle planetaire schuurmachines van 
National worden gebruikt.

Onderdeelnr. Beschrijving Meest geschikt voor

9522-16 16 GRIT Verwijdert verf, vlekken en sealers; prepareert beton op 
hernieuwde afwerking

9522-30 30 GRIT Prepareert beton op hernieuwde afwerking en polijsten

9522-50 50 GRIT Prepareert beton op hernieuwde afwerking en polijsten

9522-100 100 GRIT Prepareert beton op polijsten

9522-16 9522-30

9522-50 9522-100

9235-16 9235-30

9235-50 9235-100

9267-50 9267-100 9267-200 9267-400 9267-800 9267-1500 9267-3000

5 INCH GESOLDEERDE DIAMANTSCHIJVEN 
Voornamelijk gebruikt voor industriële toepassingen voor het gemiddeld tot agressief schuren en profileren 
van beton en het verwijderen van sealers en bovenlagen. Perfect voor betonpreparatie en -restauratie 
voordat het beton wordt gepolijst. Daarnaast verwijderen gesoldeerde diamantschijven moeiteloos vlekken en 
onvolkomenheden van houten dekvloeren buiten, terwijl het hout tegelijkertijd wordt geprofileerd voor nieuwe 
afwerkingen en/of sealers. Deze polijstpads zijn geschikt voor alle planetaire schuurmachines van National.

Onderdeelnr. Beschrijving Meest geschikt voor

9235-16 16 GRIT Verwijdert dunne epoxy, verf, vlekken, lijm en zware sealers

9235-30 30 GRIT Verwijdert lijm, zware en lichte sealers

9235-50 50 GRIT Creëert een " bezemlook" op zachte betonoppervlakken; eerste fase 
van het polijsten van beton

9235-100 100 GRIT Creëert een " bezemlook" op zachte betonoppervlakken; eerste fase 
van het polijsten van beton

5 INCH POLIJSTPADS
Gebruikt voor het polijsten van beton voor diverse afwerkingen en glansgraden. Harshechting. 
Beschikbaar in oplopende grits.  
Deze polijstpads zijn geschikt voor alle planetaire schuurmachines van National.

Onderdeelnr. Beschrijving Meest geschikt voor

9267-50 50 GRIT Creëer een “niet-reflecterend” gepolijst beton

9267-100 100 GRIT Volgt 9267-50 voor een licht reflecterend' gepolijst beton

9267-200 200 GRIT Volgt 9267-100 voor een ' mat reflecterend' gepolijst beton

9267-400 400 GRIT Volgt 9267-200 voor een 'satijnreflecterend' gepolijst beton

9267-800 800 GRIT Volgt 9267-400 voor een 'glanzend' gepolijst beton

9267-1500 1500 GRIT Volgt 9267-800 voor een 'hoogglanzend' gepolijst beton

9267-3000 3000 GRIT Volgt 9267-1500 voor een 'spiegelglad' gepolijst beton
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ACCESSOIRES
402757 HELIX® SLIJP- EN SCHRAAPPLAAT
De luxe Helix schuur- en schraapplaat is de meest veelzijdige preparatieplaat in de branche. 
Dit magnetische werktuigsysteem verandert van agressief schuren en schrapen tot een passief 
planetaire beweging voor diamantschuren, carbide-/PCD schrapen, polijsten en schuren. Dankzij 
de Morflex-koppelingen kan de plaat de contouren van de vloer volgen.

• Voor de Helix
• Stijve plaat maakt agressief schuren en schrapen mogelijk
• Passieve planetaire werktuigen maken willekeurig schraappatroon
• Polijst en schuurt zonder draaimarkeringen achter te laten 
• Morflex-koppelingen vermindert schokken voor de gebruiker en de machine
• Volgt de contour van de vloer voor uniform schuren in lage plekken
• Geschikt voor machines die groot genoeg zijn voor een 16 inch plaat met een standaard 3¼ 

inch aanzetstuk
• Verandert van schuren naar strippen naar polijsten naar schuren in seconden
• Inclusief drie satellietplaten die eenvoudig met splitpennen kunnen worden bevestigd/verwijderd
• Heeft een schuifvergrendeling waardoor de plaat snel en eenvoudig kan worden gemonteerd/

gedemonteerd

73250 MONTAGESCHROEF 
WERKTUIGHOUDER
73214 MONTAGESCHROEF ZWEVENDE 
ISOLATOR
401882 MORFLEX-KOPPELING

73081 HELIX® VEILIGHEIDSCHROEF
73097 8274-4 VEILIGHEIDSCHROEF
403978: HELIX KOPPELINGSPLAAT
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GP500-EUR
BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE

GP500 Specificaties

Breedte 22,8" 58 cm

Hoogte 48" 122 cm

Lengte 50" 127 cm

Werkbreedte 23" 58 cm

Gewicht 449,7 lbs 204 kg

RPM werktuigen 390-585 RPM

Motorfasen Drie

Frequentie 60 Hz 50 Hz

Paardenkracht 7,5 HP 5,6 kW

Voltage 380 volt

Ampère 16 A

VEILIGHEID
A. Magnetische ledlamp om de voorkant van de machine of uw 

reinigingspad te verlichten
B. Eenvoudige demontage van de machine in twee delen voor 

gemakkelijk transport
C. Transportpalen voor verbeterde toegang tot de werkplek
D. Makkelijke toegankelijke stroomonderbrekers

COMFORT
E. Geïntegreerde USB-lader en telefoonhouder
F. In hoogte verstelbare handgreep voor optimale bediening en 

transport
G. Kabelbeheersysteem voor verbeterde efficiëntie van de werkplek

PRESTATIE
H. Watertank 30 l
I. Uitgerust met een enkele, rubberen schijfkoppeling voor een hogere 

levensduur dan een traditionele Morflex-koppeling
J. Slijpkop = 118 kg, Handgreep = 59 kg, Twee zakgewichten = 13,6 kg 

per stuk

MEEGELEVERD BIJ DE GP500
• 230 Volt, enkelfasig contact wordt op de machine geleverd, met een 

extra stopcontact

Deze lichtgewicht contraroterende slijper is 
ideaal geschikt voor zowel doe-het-zelvers als 
professionals. De GP500 biedt het gemak van een 
werkelijk modulaire machine in combinatie met de 
kracht van onze GP-slijpers.
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MEEGELEVERD BIJ DE GP700
• 10 meter verlengsnoer

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Wij adviseren uw GP700 schuurmachine te combineren met 
de DL4000 stofzuiger en de DLS3000 voorscheider.

GP700-EUR
BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE

GP700 Specificaties

Breedte 27,25" 68,6 cm

Hoogte 37,5" 95 cm

Lengte 56,5" 143 cm 

Werkbreedte 27" 68,6 cm

Gewicht 800 lb 363 kg

Wekdruk  
with Weights

440 lb 200 kg

RPM werktuigen 390-585 tpm

Motorfasen Drie

Frequentie 50 Hz

Paardenkracht 7,5 5,6 kW

Voltage 380 volts

Ampèrage 16 A

De nieuwe en verbeterde GP700 schuur- en 
polijstmachine, met variabel instelbare snelheden, 
is ideaal voor het prepareren van betonvloeren, 
voor het verwijderen van lijm, coatings en andere 
betonvloer afwerkingen. Hiernaast woorden diverse 
tools aangeboden voor het maken een prachtige 
gepolijste vloer.

VEILIGHEID
A. Transportwielsleutels meegeleverd voor eenvoudig 

laden en lossen
B. Vier verwijderbare zijgewichten voor extra kopdruk

COMFORT
C. Verstelbare/inklapbare handgreep zorgt voor compact 

transport en gebruikerscomfort tijdens gebruik.

GP700 GESCHATTE 
PRODUCTIESNELHEDEN
• Verwijdering van mastiek: 106 m²/uur
• Verwijdering van lijmmortel: 122 m²/uur
• Verwijdering van dunne coatings: 61 m²/uur
• Polijsten van beton: 137 m²/uur

PRESTATIE
D. De verstelbare kap omvat een borstel voor een 360° luchtinlaat
E. Achterveerophanging maakt een nog betere preparatie over oneffen vloeren mogelijk
F. Vooruit/achteruit vergrendelstand - verstelbare as waardoor de gebruiker de hoek 

van de kopdruk van voren naar achteren kan veranderen ter correctie van stijgingen/
dalingen op oneffen vloeren

G. Zachte, middelmatige of harde koppelstukken beschikbaar voor verschillende 
ondervloeren

H. Nieuwe roestvrijstalen watertank van 7 gallon (26,5 l)
I. Besturingskast omvat een zachte start, vooruit en achteruit, en een variabel toerental
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GP2000-EUR
BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE

GP2000 Specificaties

Breedte 24" 61 cm

Hoogte 48" 122 cm

Lengte 67,7" 172 cm 

Werkbreedte 22.5" 56 cm

Gewicht 800 lbs 363 kg

RPM Werktuigen 390-585 RPM

Motorfase Drie

Frequentie 60 Hz 50 Hz

Paardekracht 10 7,5 kW

Voltage 230 380 volts

Ampère 14

Stroomsterkte (Circuit) 20 A

A. Optimaal voor opdrachten van meer dan 460 m2
B. Duurzame roestvrijstalen watertank
C. Nat/droog-opstelling
D. Aandrijving met een variabele snelheid
E. Watertank 75,7 l inhoud
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GP3000 GESCHATTE PRODUCTIESNELHEDEN

GP3000-EUR
BETONSCHUUR- EN -POLIJSTMACHINE

GP3000 Specificaties

Breedte 29,5" 75 cm

Hoogte 52" 132 cm

Lengte 72,25" 183 cm

Werkbreedte 28" 71 cm

Gewicht 1.425 lb 646 kg

Werkdruk  
with Weights

1.090 lb 494 kg

RPM werktuigen 385-600

Motorfasen Drie

Frequentie 50 Hz

Paardenkracht 25 HP 18,6 kW

Voltage 380 volts

Ampèrage 63 A

De GP3000 schuur- en polijstmachine is ideaal 
voor het prepareren van betonvloeren met topische 
coatings, lijm en andere betonvloerafwerkingen, 
Waarnaast diverse tools worden aangeboden voor 
een prachtig gepolijste vloer. Dankzij het 28 inch 
(70 cm) werkpad en de verhoogde kopdruk is deze 
machine ideaal voor commerciële en industriële 
projecten. 

VEILIGHEID
A. Transportwielsleutels meegeleverd voor eenvoudig laden 

en lossen
B. Vier verwijderbare zijgewichten voor extra kopdruk; door 

gewichten in de handgreepzakken te plaatsen, wordt de 
kopdruk verlaagd voor eenvoudiger transport

COMFORT
C. Verstelbare/inklapbare handgreep zorgt voor een compact 

transport en gebruikerscomfort tijdens het gebruik.

• Verwijdering van mastiek: 93 m² per uur / 28 m²/uur
• Verwijdering van lijmmortel: 140 m² per uur / 42 m²/uur
• Verwijdering van dunne coatings: 229 m²/uur
• Polijsten van beton: 762 m²/uur

MEEGELEVERD BIJ DE GP3000
• 10 meter netsnoer

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
Wij adviseren uw GP3000 aan de DL7000 stofzuiger te 
koppelen. Benodigde accessoires met de DL7000: 403073 
(AANT 1) - Slang, 76 mm, 15 meter.

PRESTATIE
D. De verstelbare kap omvat een borstel voor een 360° luchtinlaat
E. Achterveerophanging maakt een nog betere preparatie over oneffen 

vloeren mogelijk
F. Zachte, regelmatige of harde koppelingen beschikbaar voor verschillende 

vloeromstandigheden
G. Nieuwe roestvrijstalen watertank van 20 gallon (26,5 l)
H. Besturingskast omvat zachte start, vooruit en achteruit met een variabel 

toerental

*GP3000SP, er is ook een zelfrijdende versie van deze schuurmachine 
beschikbaar. 
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VOORBEELD VERPAKKINGEN
WIG

PUCK

ZACHT BETON

ZACHT BETON

MEDIUM BETON

MEDIUM BETON

HARD BETON

HARD BETON

501020-S
20 grit, 2 seg, zachte 
hechting

501020-M
20 grit, 2 seg, gemiddelde 
hechting

501020-H
20 grit, 2 seg, harde 
hechting

501040-S
40 grit, 2 seg, zachte 
hechting

501040-M
40 grit, 2 seg, gemiddelde 
hechting

501040-H
40 grit, 2 seg, harde 
hechting

501070-S
70 grit, 2 seg, zachte 
hechting

501070-M
70 grit, 2 seg, gemiddelde 
hechting

501070-H
70 grit, 2 seg, harde 
hechting

501025-HP 25 grit, 4 seg, harde hechting

501040-HP 40 grit, 4 seg, harde hechting

501080-HP 80 grit, 4 seg, harde hechting

501025-MP 25 grit, 4 seg, gemiddelde hechting

501040-MP 40 grit, 4 seg, gemiddelde hechting

501080-MP 80 grit, 4 seg, gemiddelde hechting

501025-SP 25 grit, 4 seg, zachte hechting

501040-SP 40 grit, 4 seg, zachte hechting

501080-SP 80 grit, 4 seg, zachte hechting

SCHUURMACHINE WERKTUIG PAKKETTEN EN 
SEGMENTEN
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POLIJSTPAKKETTEN

ZACHT BETON

MEDIUM BETON

HARD BETON

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

501000-H (24 korrel)

501111-H (40 korrel)

501222-H (80 korrel)

501333-H (150 korrel)

HARSPOLIJSTPADS

501444 (100-200 korrel)

501555 (200-400 korrel)

501666 (400-800 korrel)

501777 (800-1500 korrel)

501888 (1800-3000 korrel)

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

501000-M (24 korrel)

501111-M (40 korrel)

501222-M (80 korrel)

501333-M (150 korrel)

HARSPOLIJSTPADS

501444 (100-200 korrel)

501555 (200-400 korrel)

501666 (400-800 korrel)

501777 (800-1500 korrel)

501888 (1800-3000 korrel)

METALEN HECHTDIAMANTSCHIJVEN

501000-S (24 korrel)

501111-S (40 korrel)

501222-S (80 korrel)

501333-S (150 korrel)

HARSPOLIJSTPADS

501444 (100-200 korrel)

501555 (200-400 korrel)

501666 (400-800 korrel)

501777 (800-1500 korrel)

501888 (1800-3000 korrel)
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501030-2
25/30 korrel. 2-seg

501016-10
16 grit, 10 seg

501030-10
30 grit, 10 seg

501925
Liphouder

501926
Klittenbandadapter

501020-PCD
20 grit, PCD

501000-PCD-L
linker PCD - ruw profiel

501000-PCD-R
Rechter PCD - ruw profiel

403232
Snelwisseltoolplaat

EXTRA GEREEDSCHAP
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De A95 is de eerste in de Apex®-serie straalmachines 
van National. Het is een compacte en veelzijdige 
machine, ideaal voor kleine tot middelgrote 
toepassingen. 

A95-EUR
8-INCH HANDAANGEDREVEN STRAALMACHINE

A95 Specificaties

Breedte 12" 30 cm

Straalbreedte 8" 20 cm

Max. hoogte 41" 104 cm

Min. hoogte 34" 86 cm

Max. lengte 43,3" 110 cm

Min. lengte 37" 94 cm

Gewicht 121 lb 54 kg

Snelheid Handmatig

Straalcapaciteit Tot 40 m²/uur

Spanning 115 230 V

PK 1,5 1,12 kW

Ampère* 17

*20A onderbreker nodig

PRESTATIE
C. Door het indrukken van de shot-klep start het straalwiel, terwijl tegelijkertijd de shot-klep 

wordt geopend; shot-klep sluit en straalwiel stopt automatisch wanneer de gebruiker niet 
aanwezig is

D. Maximale scheiding tussen het stof en het slijpsel
E. Gesloten straalwielontwerp geleidt meer staalslijpsel naar het oppervlak, en kent lagere 

onderhoudskosten

GEKOPPELD MET DE A95
Voor maximale straalefficiency adviseren wij de A95 
te combineren met de DL2000 stofzuiger. Volledige 
specificaties op pagina 50.

COMFORT
A. In hoogte verstelbare handgreep met 

geïntegreerde bedieningselementen
B. Voorzwenkwielen verhogen de 

manoeuvreerbaarheid en controle voor 
een meer uniform en consistent profiel

ACCESSOIRES
Tot de optionele accessoires behoort de 
A95 straalset. Zie pagina 43 voor een 
gedetailleerde lijst van de inhoud.
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A96-EUR
8-INCH STRAALMACHINE

A96 Specificaties

Breedte 13,5" 34 cm

Straalbreedte 8" 20 cm

Hoogte 44" 112 cm

Max. lengte 57,5" 146 cm

Gewicht 350 lb 159 kg

Straalcapaciteit tot 860 sq ft/hr tot 80 m2/uur

Spanning 380 V enkelfasig

PK 5,3

Ampèrage 30

VEILIGHEID
A. Kabel- en snoerbeheersysteem

COMFORT
B. Voor- en achterlichten verlichten het straalpad en 

het werkgebied
C. De unieke joystickbediening zorgt voor een 

intuïtieve bediening die snel reageert

GEKOPPELD MET DE A96
Voor maximale straalefficiency adviseren wij uw A96 
straalmachine te koppelen met de DL3000P stofzuiger. 
Volledige specificaties op pagina 52.

De A96 van National is een aangedreven 
straalmachine met variabel toerental, die 
elementen van traditioneel stralen combineert met 
nieuwe innovaties. De unieke joystickbediening 
verhoogt de productiviteit en zorgt voor een 
sneller reagerende bediening.

ACCESSOIRES
Tot de optionele accessoires behoren de 
A96 straalset. Zie pagina 43 voor een 
gedetailleerde lijst van de inhoud.

PRESTATIE
D. Gebouwd van duurzaam mangaanstaal dat na verloop van tijd alleen maar sterker en 

robuuster wordt
E. De verstelbare handgreephoogte en het verstelbare joystickplatform zorgen voor 

oneindige bedieningsposities
F. Het verbeterde ontwerp beweegt intuïtief met u mee zodra u draait
G. De omgekeerde werking van deze machine zorgt voor meer controle over 

positionering, richting en lijnoverlapping
H. Een stelbout maakt precieze afstelling van de regelklep mogelijk, afhankelijk van de 

gewenste CSP
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De A97 van National draagt bij aan onze traditie van 
sterk vakmanschap. Deze machine combineert de 
beste aspecten van onze traditionele straalmachines 
met nieuwe functies die zijn ontworpen om de 
efficiëntie en productiviteit tijdens het werk te 
verhogen. Gebouwd van het sterkste mangaanstaal 
dat na verloop van tijd sterker wordt wanneer het 
verder uithardt.

A97-EUR
10,5-INCH STRAALMACHINE

A97 Specificaties

Breedte 15,25" 39 cm

Straalbreedte 10" 25,4 cm

Hoogte 44" 112 cm

Lengte 63" 160 cm

Gewicht 430 lb 195 kg

Straalcapaciteit tot 2.000 sq ft/hr tot 185 m²/uur

Spanning 380 V driefasig

PK 10 7,46 kW

Ampèrage 30

GEKOPPELD MET DE A97
Voor maximale straalefficiency adviseren wij de A97 
te combineren met de DL4000P stofzuiger. Volledige 
specificaties op pagina 54.

VEILIGHEID
A. Zelfstandig preparatiesysteem maximaliseert de scheiding van 

het shot en het stof, waarmee een nieuwe norm wordt gesteld 
voor 10,5 inch straalmachines

B. Inclusief een kabelbeheersysteem

COMFORT
C. In hoogte verstelbare handgreep, ergonomische plaatsing van 

het straalwiel en straalbedieningselementen verminderen de 
vermoeidheid van de gebruiker

D. Rebound-vultrechter heeft een nieuw ontworpen naar achteren 
wijzende vacuümpoort voor verbeterde luchtstroom

E. Variabel toerental

ACCESSOIRES
Tot de optionele accessoires behoren 
de A97 straalset. Zie pagina 43 voor een 
gedetailleerde lijst van de inhoud.

PRESTATIE
F. De hoek van de machine zorgt voor een eenvoudige randbewerking
G. Het geheel is iets naar links gekanteld waardoor randbewerking vanaf 1/8” 

van de wand mogelijk is
H. Voor de veiligheid vergrendelt het geïntegreerde remmechanisme het 

aandrijfwiel wanneer de machine uitstaat
I. Basismagneet aan de linkerkant kan worden verwijderd en vervangen door 

een standaard randstraalplaat voor bewerking van de vloer binnen een halve 
inch (1,25cm) van de wand

J. Nieuwe en verbeterde besturingskast met urenteller, overdriveselectieknop 
voor hoog bereik en een sterke shot-bedieningskabel

K. Overdriveknop zorgt voor een consistent straalpatroonprofiel.
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A98
12,5-INCH STRAALMACHINE

A

E

BF

D

A98 Specificaties

Breedte 18" 45 cm

Straalbreedte 12" 30 cm

Hoogte 46" 116 cm

Lengte 79" 200 cm

Gewicht 930 lb 420 kg

Snelheid 0-121 ft/min 0-37 m/min

Straalcapaciteit tot 656 sq ft/min tot 200 sq m/min

Spanning 380 V

Motorfase Drie

COMFORT
A. Verstelbare handgreephoogte voor het comfort van de 

bestuurder

PRESTATIES
B. Het 7-inch LCD-scherm beschikt over slimme technologie voor 

probleemoplossing op afstand, software-updates, bedienings- 
en veiligheidshandleidingen

C. Het straalwiel is voorzien van vervangbare messen
D. Controlelampje voor fase-rotatie zorgt ervoor dat de straalmotor 

in de juiste richting draait
E. De inwendige aandrijfwielpen voor aandrijving en vrijloop kan 

niet verloren gaan of uit positie raken

Deze nieuwe kogelstraalmachine is voorzien van een 
innovatief LCD-scherm met cloudverbinding voor 
probleemoplossing op afstand, software-updates en 
de bedienings- en servicehandleidingen. Dit display 
kan per taal worden geprogrammeerd en toont uw 
snelheid per minuut, stroomverbruik en nog veel 
meer.

VEILIGHEID
F. Bevat een slim slang- en kabelbeheersingssysteem
G. Transportstand en ingebouwd liftsysteem
H. Geïntegreerd remsysteem
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ACCESSOIRES VOOR STRAALMACHINES

A95 Set
Verkrijgbaar als een set of als individuele onderdelen

404147 Gereedschapskist 20" x 9" x 9" 404150 Inbussleutel 6 mm 400413 Schuurregelkabel 

404149 Steeksleutel 10 1009 Veiligheidsbril 400458 2 borstels, links & rechts

404148 Steeksleutel 13 404330 Straalwielset 400457 2 borstels, voor & achter

404153 Universele aansluiting 400473 Bovenvoering 404154 Steeksleutel 17 mm

404152 Sleufschroevendraaier 6" 400410 Rechter voering 404155 Ratel, 1/2"

404151 Hamer 400409 Linker voering 404235 Steeksleutel 11 mm

Aanvullende ondersteuningsonderdelen
3395-201001726 Verloopstuk, 5 cm straalbreedte 401868 Tandriem

3395-201001725 Verloopstuk, 10 cm straalbreedte

3395-201001724 Verloopstuk, 15 cm straalbreedte

A97 Set
Verkrijgbaar als een set of als individuele onderdelen

404147 Gereedschapskist 51 x 23 x 20 cm 404150 Inbussleutel 6 mm 404648 Linker voering (klein)

404149 Open moersleutel 10 mm 1009 Veiligheidsbril 404647 Voering onderkant

404148 Open moersleutel 13 mm 404330 Straalwielset 165 mm 404603 Zijborstel (2)

404154 Open moersleutel 17 mm 404361 Bovenste voering 404604 Voorborstel

404155 Ratel, 1/2" 404646 Rechter voering 404870 Adapter straalwiel

404152 Sleufschroevendraaier 404645 Linker voering 405003 Schroef, straalwiel

404151 Hamer 404649 Rechter voering (klein) 405231 Dop 13 mm

404540 V-tandriem

A96 Set
Verkrijgbaar als een set of als individuele onderdelen

404147 Gereedschapskist 51 x 23 x 20 cm 404150 Inbussleutel 6 mm 404392 Voorborstel

404148 Open moersleutel 13 mm 1009 Veiligheidsbril 405010 V-tandriem

404149 Open moersleutel 10 mm 404330 Straalwielset 165 mm 404870 Adapter straalwiel

404154 Open moersleutel 17 mm 404400 Bovenste voering 405112 Voering onderkant

404155 Ratel, 1/2" 405111 Rechter voering 405003 Schroef, straalwiel

404152 Sleufschroevendraaier 405110 Linker voering 405231 Dop 13 mm

404151 Hamer 404603 Zijborstel (2)

A95 ACCESSOIRES

A96 ACCESSOIRES

A97 ACCESSOIRES
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STRAALSETS

6551 STERKE MAGNETISCHE SHOT-VEGER
Deze veger is ideaal voor staal-shot en veegt metaalresten snel en gemakkelijk op. Inclusief:

• Ontgrendellingshendel
• In hoogte verstelbaar (1,5, 3 en 4,5 cm)
• Wielconstructie vergemakkelijkt het duwen over vloeren
• 60 cm magneet, 62,5 cm breed

6553 14-INCH MAGNETISCHE SHOT-VEGER
Deze duwveger is voorzien van een krachtige keramische magneet en duurzaam aluminium frame 
en hendel. Met een veegbreedte van 35 cm, 15 cm wielen en een snelontkoppelingshendel kunnen 
spijkers, shot, schroeven en andere metaalresten gemakkelijk worden opgeveegd. 

• Veegbreedte: 14" (35,5 cm)
• Algehele breedte: 15,125" (38,4 cm)
• Hoogte: 42" (107 cm)

• Transportgewicht: 21 lb (9,5 kg)
• Trekkracht ca. in lb: 233 lb (105 kg)

6552 24-INCH MAGNETISCHE SHOT-VEGER
Deze duwveger is voorzien van een krachtige keramische magneet en duurzaam aluminium frame 
en hendel. Met een veegbreedte van 60 cm, 15 cm wielen en een snelontkoppelingshendel kunnen 
spijkers, shot, schroeven en andere metaalresten gemakkelijk worden opgeveegd.  

• Veegbreedte: 24" (61 cm)
• Algehele breedte: 30,25" (77 cm)
• Hoogte: 42" (107 cm)

• Transportgewicht: 41 lb (18,5 kg)
• Trekkracht ca. in lb: 400 lb (181 kg)

6555 HANDMAGNEET
Handmagneet ontworpen voor het laden en lossen van media in straalmachines.

STRAALKORRELS
• 3404: S-280, zak 23 kilo
• 3411: S-330, zak 23 kilo

DIVERSEN
• 3477-204000590: Slangadapter
• 3398-201000494: Achterafdichting
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Spartan 220
FREESMACHINE

Spartan 220 Specificaties

Machinebreedte 14,5" 37 cm

Freesbreedte 8" 20 cm

Hoogte 41" 104 cm

Lengte 35,4" 90 cm

Gewicht 57 kg 57 kg

Spanning 230

Hz 60

Fase Enkelvoudig

RPM 3440

Motor 2,99 pk 2,2 kW

Voorzien van het sterkste, robuust gelaste stalen 
frame in de branche wordt de Spartan 220 
geleverd met een speciaal trommelsysteem dat 
ontworpen is voor het verwijderen van verf, dunne 
coatings, lijnstrepen, tapijtlijm en andere precieze 
toepassingen. 

VEILIGHEID
A. Buisvormige handgreep omvat stofopvanginlaat voor een bijna stofvrij gebruik
B. Veer-belaste, vergrendelende rem achter

COMFORT
C. Handige optilpunten aan de voorkant

PRESTATIE
D. Met een verstelknop kunnen de diepte en contactdruk precies worden ingesteld
E. Snel te verwisselen trommelsysteem; balanceert trommels die met 2148 rpm ronddraaien voor hoge productiviteit en precieze resultaten

HOUTKERFTROMMEL VOOR FREESMACHINE
Deze houtkerftrommel wordt bevestigd op de Spartan 220 freesmachine van National. 
Het is een trommel van 20 cm (8") met drie kerfmessen. Als u deze trommel bij uw 
freesmachine gebruikt, hoeft u niet meer op uw handen en knieën te werken om hout met 
een cirkelzaag te kerven.

• 402192: Trommel met drie messen 
• 402191: Trommel met vijf messen



Vloerbewerking  |  Patentinformatie op nationalequipmentdirect.com 43  Vloerbewerking  

ACCESSOIRES VOOR FREESMACHINES

Spartan Accessoires:

402166
Frezen, HMR-5.40 (set)

402167
Sluitringen, HMR-5.40 (set)

402170
Frezen, TMO-7.15 (set)

402171
Sluitringen, TMO-7.15 (set)

402212
Frezen, TSR-5.5 (set)

402194
Frezen, TSR-7.5 (set)

402195
Sluitringen, TSR-5.5 en TSR-
7.5 (set)

402164
Belt

402173
Trommel en as voor 
HMT en TMO

TSR-FREZEN
Staalfrezen, of "TSR"-frezen, staan bekend om 
hun veelzijdigheid; ze zijn ontworpen om alles 
los te maken van dunne coatings en lijmen tot 
mastiek, markeringen verroeste stalen dekken 
en algemene betonbewerkingen. Ze laten een 
gezandstraald profiel achter.

402165 VOLLEDIGE TROMMEL VOORZIEN VAN HMR-5.40 CARBIDE 
5-PINS FREES
• Ontworpen voor het verwijderen van dun en hard materiaal
• Tot de toepassingen behoren opruwen, afschuren, egaliseren, groeven trekken, verwijderen van 

bulkbeton, hoge plekken, kraalverbindingen, dikke coatings en afwerkingen

402168 VOLLEDIGE TROMMEL VOORZIEN 
VAN TMO-7.15 MASSIEF CARBIDEFREES
• Ontworpen voor het verwijderen van dikke en zachte 

thermoplastische stoffen, lijnstrepen en verkeersmarkeringen op 
beton en asfalt 

402211 VOLLEDIGE TROMMEL VOORZIEN VAN TSR-5.5 STERWIEL/
MASSIEF CARBIDE
• Ontworpen voor het verwijderen van dun en hard materiaal
• Tot de toepassingen behoren het verwijderen van verf, coatings, lijm, kunststofcoatings en vuil en 

het preparen van licht beton
• Deze sterwielfrezen laten een 'straalachtig' profiel achter

402192 HOUTKERFTROMMEL VOOR 
FREESMACHINE
Deze houtkerftrommel wordt bevestigd op Nationalʼs Spartan 
220 freesmachines. Het is een 20 cm (8") trommel met drie 
kerfmessen. Als u deze trommel bij uw freesmachine gebruikt, 
hoeft u niet meer op uw handen en knieën te werken om hout 
met een cirkelzaag te kerven.

TMO-FREZEN
Maalfrezen, of "TMO-frezen, zijn ontworpen 
voor het verwijderen van dikkere, zachtere 
materialen terwijl het onderliggende oppervlak 
zo min mogelijk wordt beschadigd. Deze frezen 
verwijderen efficiënt epoxylagen, thermoplasten, 
lijnstrepen, waterbestendige membranen en 
algemene verwijderingstoepassingen. TMO-
frezen zijn gemaakt van wolfraam en zijn het best 
geschikt als het onderliggende oppervlak een zeer 
licht profiel heeft.

HMR-FREZEN
Wolfraamfrezen met carbidepunt, of 
"HMR"-frezen, zijn de werkpaarden in de 
freeswereld. Meestal gebruikt voor het 
egaliseren van hoge plekken op beton of 
asfalt, het aanbrengen van groeven in beton, 
verwijderen van ruwe lijnen, struikelgevaar op 
trottoirs en de verwijdering van hardnekkige 
lijmmortel, worden deze frezen veel gebruikt 
op werkplekken waar hardnekkig materiaal 
moet worden verwijderd. HMR-frezen laten 
een ruw profiel achter op beton en gaan 
langer mee dan standaard stalen frezen.
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DL2000 Specificaties

Breedte 20" 50 cm

Hoogte 47" 120 cm

Lengte 22" 56 cm

Gewicht 121,6 lb 55,2 kg

Spanning 115

Hz 60

Vacuümdruk 88,6" H₂0 2,5 m H₂0

Luchtverplaatsing 206 CFM 400 m3/uur

Filteroppervlak 32,3 ft² 30,000 cm2

Filterefficiency 99,995 @ 0,14 micron

Geluidsemissie (dBA) 74

Inlaat 2" 50 mm

De nieuwe DL2000 is deskundig gefabriceerd, 
door aannemers getest en ontworpen en gemaakt 
met een robuuste stalen frame en wasbare 
geïntegreerde filters. Deze filters kunnen eenvoudig 
worden onderhouden en versterkt in een stevig 
zweef-en-stroom-systeem. De stofzuiger overtreft 
alle HEPA-normen en is voorzien van een Longopac-
zaksysteem.

DL2000
STOFZUIGER

VEILIGHEID
A. Individueel getest HEPA-filter met een minimum efficiency van 

99,995% bij 0,14 micron; een stevig stalen frame biedt steun 
tijdens transport en gebruik

B. Sterke antistatische opvangslang biedt duurzaamheid 
en veiligheid

PRESTATIE
C. Primair filter 
D. Geavanceerde telescoop-zijarmen creëren een zeer draagbare 

machine die eenvoudig kan worden opgeborgen

AANBEVOLEN 
ACCESSOIRES
• 402473 Longopac-reservezakken.  

Verkocht in een set van 4
• 402467 Primair filter
• 402471: HEPA-filter

MEEGELEVERD BIJ DE DL2000
• 402494: inlaat-schuifdemper, OD 1.97 "
• 402517: slangverbinding 40 mm
• 402519: slangadapter 50 mm
• 402520: verloopstuk 50 mm - 38 mm
• 402522:  slangadapter 38mm
• 402523: vloerhulpstuk, 38 mm
• 402524: vloerborstel, 38 mm

• Antistatische PVC-slang d. 50mm, 7,5 m
• Antistatische PVC-slang d. 38 mm, 7,5 m
• De bedienings- en 

servicehandleidingen

 
 
 

DLS2000: VOORAFSCHEIDER 
Vang het grove stof en afval op voordat het in uw 
stofopvangerfilter komt. Deze unieke aanvulling 
verlengt de levensduur van uw stofzuigfilters 
aanzienlijk, met minder uitvaltijd, een hogere 
productie en een flinke tijd- en geldbesparingen op 
de filtervervangingen. Bevestigd op zwenkwielen 
zodat hij eenvoudig met uw vloerbewerkingsmachine 
kan worden verplaatst.

DL2000-HER, DL2000-JPN, DL2000-UK
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De DL3000 staat op een robuuste stalen frame en 
is uitgerust met wasbare geïntegreerde filters. Deze 
filters kunnen eenvoudig worden onderhouden. 
Uitgerust met een Longopac-zaksysteem overtreft de 
DL3000 alle HEPA-normen.

DL3000
STOFZUIGER

VEILIGHEID
A. Bij de machine wordt een individueel getest HEPA-

filter geleverd met een minimum efficiency van 
99,995% bij 0,14 micron; een stevig stalen frame 
biedt steun tijdens transport en gebruik

PRESTATIE
B. Primair filter
C. Sterke antistatische opvangslang biedt duurzaamheid 

en veiligheid

DL3000 Specificaties

Breedte 25,6" 65 cm

Hoogte 63" 160 cm

Lengte 31" 80 cm

Gewicht 154,32 lb 70 kg

Spanning 230

Fase Enkelvoudig

Hz 60

Vacuümdruk 2,5m H₂0 2,5 m H₂0

Luchtverplaatsing 318 CFM 600 m3/uur

Filteroppervlak 32,3 ft² 30,000 cm2

Filterefficiency 99,995 @ 0,14 micron

Geluidsemissie (dBA) 75

Inlaat 3,15"  80 mm

AANBEVOLEN 
ACCESSOIRES
• 402473 Longopac-reservezakken.  

Verkocht in een set van 4
• 402469 Primair filter

MEEGELEVERD BIJ DE DL3000
• 402519: slangadapter 50 mm
• 402525: slangadapter, 80 m - 50 mm
• 402526: slangverbinding 76mm
• 402528: vloerhulpstuk, 50mm
• 402529: vloerborstel, 50mm
• Antistatische PVC-slang d. 50mm, 7,5 m

• Antistatische PVC-slang d. 38 mm, 7,5 m
• De bedienings- en 

servicehandleidingen 

 

DLS3000: VOORAFSCHEIDER 
Vang het grove stof en afval op voordat het in uw 
stofopvangerfilter komt. Deze unieke aanvulling verlengt de 
levensduur van uw stofzuigerfilters aanzienlijk, met minder 
uitvaltijd, hogere productie en tijd- en geldbesparingen voor 
filtervervanging. Bevestigd op zwenkwielen zodat hij eenvoudig 
met uw vloerbewerkingsmachine kan worden verplaatst.

DL3000-HER, DL3000-UK
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De DL4000P van National combineert de stevige 
constructie van de DL3000P met een doorvoer-
aansluitdoos, waardoor extra apparatuur kan worden 
aangesloten.  De DL4000P is uitgerust met een 
Longopac-zaksysteem en overtreft de HEPA-normen.

DL4000P
STOFZUIGER

VEILIGHEID
A. Bij de machine wordt een individueel getest HEPA-filter geleverd 

met een minimum efficiency van 99,995% bij 0,14 micron; een 
stevig stalen frame biedt steun tijdens transport en gebruik

PRESTATIE
B. Primair filter
C. Sterke antistatische opvangslang biedt duurzaamheid en veiligheid
D. De omgekeerde pulscompressor maakt een continue werking van 

de machine mogelijk
E. Verstelbare doorvoercapaciteit voor verschillende machines door 

keuze van een, twee of drie motoren

DL4000P Specificaties

Breedte 60 cm 63,5 cm

Hoogte 1,60m 160 cm

Lengte 0,98m 98 cm

Gewicht 225 lb 102 kg

Spanning 230

Fase Drie

Hz 60

Vacuümdruk 2,5m H₂0 2,5 m H₂0

Luchtverplaatsing 318 CFM 450 m3/uur

Filteroppervlak 32,3 ft² 30,000 cm2

Filterefficiency 99,995 @ 0,14 micron

Geluidsemissie (dBA) 76

Inlaat 3,15"  80 mm

AANBEVOLEN ACCESSOIRES
• 402473 Longopac-reservezakken.  

Verkocht in een set van 4
• 402469 Primair filter

MEEGELEVERD BIJ DE DL4000
• 402519: slangadapter 50 mm
• 402525: slangadapter, 80 m - 50 mm
• 402526: slangverbinding 76mm
• 402528: vloerhulpstuk, 50mm
• 402529: vloerborstel, 50mm
• Antistatische PVC-slang d. 50mm, 7,5 m
• Antistatische PVC-slang d. 38 mm, 7,5 m
• De bedienings- en servicehandleidingen 
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