
Poznaj nowy wymiar 
usuwania powierzchni 
podłogowych

Schwamborn Gerätebau GmbH

Robert-Bosch-Strasse 8
73117 Wangen / Göppingen
Niemcy

Telefon: +49 7161 2005-0
Faks: +49 7161 2005-10
info@schwamborn.com

                        www.schwamborn.com/pl

v072021

Odpowiednie maszyny 
Schwamborn do usuwaia 
posadzek do wszystkich 
zastosowań

NOWY

...gaining ground with us!
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Zawsze właściwa maszyna System Schwamborn

Przygotowaliśmy dla Państwa naszą ofertę 
maszyn.

Wraz z nową linią produktów „Stripper” uzupeł-
niamy nasze portf olio produktów do wykończenia 
podłóg. W ten sposób zbliżamy się do naszego celu, 
jakim jest oferowanie najlepszych możliwych roz-
wiązań „Made in Germany” dla każdego rodzaju 
wykończenia posadzek.

Maszyny do usuwania posadzek Schwamborn to 
maszyny do usuwania wykładzin podłogowych i 
ich klejów za pomocą ostrzy zapasowych, trzonów 
ostrzy, łopatek lub ostrzy skrobaków. Trzonki ostrzy 
są stosowane do płytek ceramicznych i powłok epo-
ksydowych. Do usuwania linoleum, nawierzchni 
sportowych, wykładzin i klejów dostępny jest cały 
szereg różnych ostrzy zapasowych i skrobaków. Są 
one dostępne w różnych geometriach, wymiarach 
i stopniach ostrości, aby dopasować się do danego 
zastosowania.

Kontynuuj obrabianie podłóg dzięki syste-
mowi Schwamborn!

Oczywiście „system Schwamborn” stosowany jest 
również w przypadku maszyn typu Stripper – do 
usuwania posadzek. Różnorodność maszyn zależy 
od wielkości obrabianej powierzchni. Różnorod-
ność akcesoriów lub narzędzi oferuje bogactwo 
konfi guracji pomiędzy narzędziem a maszyną. Za-
pewnia to najlepszą możliwą wydajność pod wzglę-
dem solidności, wydajności powierzchniowej, szyb-
kości przetwarzania i dokładności.

Maszyny do usu-
wania posadzek Narzędzie

Renowacja

Rozwiązanie



FBS 15 FBS 40

Wytrzymała cykliniarka do pracy ciągłej

Mocny klasyk umożliwia łatwą pracę dzięki seryjnie 
zamontowanemu układowi jezdnemu. Cykliniarka 
nadaje się doskonale do usuwania wszelkich wykła-
dzin  podłogowych  takich jak wykładziny dywano-
we, PVC i resztek kleju bez uszkadzania znajdują-
cych się pod nimi warstw materiału. Dzięki małemu 
ciężarowi cykliniarka FBS 15 nadaje się idealnie do 
małych i średnich powierzchni w szczególności w 
domach, np. do schodów. 

Łącznie z wyposażeniem dodatkowym: układ jezd-
ny, 2 skrobaki, 1 nóż z ostrzem ząbkowym.

Wydajna cykliniarka podłogowa do ma-
łych i średnich powierzchni

Cykliniarka FBS 40 uważana jest za klasyka, ponie-
waż można ją stosować uniwersalnie. Cykliniarka 
podłogowa jest idealna do usuwania przyklejonych 
wykładzin dywanowych oraz płytek, wykładzin z li-
noleum, z gumy jak również wykładzin PVC. 

Wyposażenie: 10 noży wymiennych 230 x 76 x 1,6 
mm, kabel przedłużacza 10 m.

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:Numer artykułu: 619000 Numer artykułu: 619001



FBS 105 FBS 190

Mocna cykliniarka podłogowa z bezpo-
średnim napędem hydraulicznym

Mocny silnik w połączeniu z bezpośrednim na-
pędem hydraulicznym zapewnia dużą siłę przy 
nadzwyczaj cichej pracy. Za pomocą tej cykliniar-
ki można bez trudu usuwać mocno przyklejone 
wykładziny na małych i średnich powierzchniach. 
Cykliniarka FBS 105 posada samoczynny napęd do 
przodu i do tyłu oraz regulowaną prędkość. Sprzę-
gła jednokierunkowe napędu kół zapewniają łatwą 
manipulację i wygodny transport. 

Łącznie z wyposażeniem: dodatkowy ciężar 27 kg, 
2 samoczynnie tnące noże z ostrzami ceowymi, 3 
noże wymienne i kabel przedłużacza 10 m.

Nowa wyższa klasa cykliniarki podłogowej 
z napędem własnym

Nadzwyczaj mocny silnik, w połączeniu z nowym 
bezpośrednim napędem hydraulicznym zapewnia 
maksymalną wydajność usuwania. Mocna  cicha 
cykliniarka FBS 190 obrabia bez trudu trudno usu-
walne wykładziny na średnich i dużych powierzch-
niach i umożliwia dzięki regulowanemu drążkowi 
prowadzącemu ergonomiczną pracę jak również 
łatwą manipulację. 

Wyposażenie: pakiet noży wymiennych, nóż do par-
kietu  (19-częściowemu), kabel przedłużacza  10 m.

Numer artykułu: 619002 Numer artykułu: 619003

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:



Kompaktowa nasadowa cykliniarka podło-
gowa o dużej wydajności usuwania

Siła jak u dużej cykliniarki!  Nachylona do przodu 
konstrukcja kieruje środek ciężkości na narzędzie i 
umożliwia tym samym uzyskanie optymalnej wy-
dajności usuwania, którą posiadają tylko dwa razy 
większe maszyny! Cykliniarkę FBS 420 można stoso-
wać do wszystkich powierzchni podłóg, również ce-
ramicznych, drewnianych i z żywicy epoksydowej. 
Jedyna maszyna, w której płytę czołową w czasie 
pracy  można ustawiać na żądanej wysokości! Bar-
dzo cicha, dzięki temu doskonale nadaje się do prac 
w biurze lub w budynkach użyteczności publicznej 
w czasie ich bieżącego funkcjonowania. 

Łącznie z bogatym pakietem wyposażenia dodatko-
wego.

FBS 420

Wydajna cykliniarka podłogowa nasado-
wa z zasilaniem akumulatorowym

Cykliniarka FBS 1200 jest nową, mocną genera-
cją, która została opracowana do usuwania całego 
szeregu trudno usuwalnych wykładzin z PVC, lino-
leum, wykładzin dywanowych, płytek, kleju, par-
kietu i pokryć dachowych. Wytrzymała cykliniarka 
najlepiej nadaje się do nadzwyczaj wymagających i 
najtrudniejszych zastosowań. Idealna do usuwania 
wykładzin i kleju w obszarze zastosowań profesjo-
nalnych np. do hal przemysłowych i sportowych, 
domów towarowych i wielu innych obiektów. Dzię-
ki zoptymalizowanej technologii silnikowej gwaran-
towane są długie czasy żywotności. 

Łącznie z wyposażeniem: samoczynnie tnący nóż z 
ostrzem V i uchwytem noża.

Numer artykułu: 619004 Numer artykułu: 619005

FBS 1200

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:



FBS P Narzędzia / Akcesoria

Mocna profesjonalna pilarka podłogowa 
do przecinania parkietu

Pilarka  FBS P ze swym silnikiem o mocy 2400 Watt  i 
specjalnie opracowanymi do tego celu brzeszczota-
mi pił jest perfekcyjnym rozwiązaniem dla ciągłe-
go przecinania parkietu. „Pilarka podłogowa do 
parkietu“ wyposażona w wydajny układ odpylania 
przecina bez trudu parkiety i podłogi drewniane z 
dużą prędkością. 

Wyposażenie: 5 standardowych brzeszczotów pił 
do drewna.

Wszystko zależy od właściwego narzędzia

Aby móc optymalnie usunąć każdą okładzinę pod-
łogową, znajdą Państwo u nas nie tylko odpowied-
nie maszyny, ale również właściwe narzędzia. Czy 
to noże do parkietu, skrobaki, ostrza czy obciążniki 
- dzięki odpowiedniemu wyposażeniu oszczędzają 
Państwo dużo siły, czasu i kosztów materiałowych. 
Nasz przeszkolony personel chętnie udzieli Pań-
stwu porady w tym zakresie.

Numer artykułu: 619006

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:

Więcej infor-
macji można 
znaleźć tutaj:


