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Messerhalterung

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619011)  
Breite 152 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619012)  
Breite 203 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619013)  
Breite 152 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619014)  
Breite 305 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619015)  
Breite 152 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619016)  
Breite 495 mm

Messerhalterung
(Nr artykułu: 619017)  
Breite 686 mm

Sägeblätter

Standard-Sägeblatt für Holz 
(Nr artykułu: 619075) 
Ø-184 mm, Besitzt 24 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Schnitttiefe bis ca. 35 mm

Zusatzgewicht

Zusatzgewicht 27 kg 
(Nr artykułu: 619076)  
Bessere Traktion der Räder ermöglicht höhere Ablöseleistungen beim Entfernen von 
stark verklebten Belägen

Uchwyty noży

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619011)  
Szerokość 152 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619012)  
Szerokość 203 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619013)  
Szerokość 152 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619014)  
Szerokość 305 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619015)  
Szerokość 152 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619016)  
Szerokość 495 mm

Uchwyt noża
(Nr artykułu: 619017)  
Szerokość 686 mm

Noże wymienne

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619022)  
152 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619023) 
203 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. Łatwo je ostrzyć

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619024) 
304 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619025) 
355 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619026) 
500 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619027) 
685 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Brzeszczoty

Brzeszczoty pił do drewna 
(Nr artykułu: 619075) 
Ø-184 mm, Posiadają 24 zęby w specjalnym wąskim wykonaniu. Głębokość cięcia do ok. 35 mm

Ciężar dodatkowy do FBS 105

Ciężar dodatkowy 27 kg 
(Nr artykułu: 619076)  
Lepsza przyczepność kół umożliwia wyższe wydajności usuwania mocno przyklejonych 
wykładzin

 

FB
S 

P

FB
S 

15

FB
S 

40

FB
S 

10
5

FB
S 

19
0

FB
S 

42
0

FB
S 

12
00

USUWANIA OKŁADZIN - AKCESORIA 

AKCESORIA USUWANIA OKŁADZIN



100

Noże wymienne

Noże wymienne - mocny 
(Nr artykułu: 619028) 
152 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny  
(Nr artykułu: 619029) 
203 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny 
(Nr artykułu: 619030) 
304 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny  
(Nr artykułu: 619031) 
355 x 76 x 2,4mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, powłok, 
płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny  
(Nr artykułu: 619032) 
500 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - mocny 
(Nr artykułu: 619033) 
685 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - standardowy 
(Nr artykułu: 619058) 
152 x 127 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - standardowy 
(Nr artykułu: 619059) 
254 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne - mocny
(Nr artykułu: 619060)
254 x 76 x 2,4 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, żywic epoksydowych, 
powłok, płytek, parkietu i wielu innych powłok

Noże wymienne - bardzo mocny
(Nr artykułu: 619061) 
152 x 76 x 6,35 mm, Do szczególnie grubych warstw wierzchnich, płytek ceramicznych i parkietu

Noże wymienne - bardzo mocny
(Nr artykułu: 619062) 
152 x 76 x 4,5 mm, Do szczególnie grubych warstw wierzchnich, płytek ceramicznych i parkietu

Noże wymienne - specjalnie hartowane 
(Nr artykułu: 619063) 
254 x 76 x 1,6 mm, Dzięki specjalnemu hartowaniu o szczególnie długiej żywotności. 
Łatwo je ostrzyć

Noże wymienne - standardowy
(Nr artykułu: 619064) 
145 x 102 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju

Noże wymienne
(Nr artykułu: 619065) 
230 x 76 x 1,6 mm, Do usuwania PVC, dywanów, linoleum, resztek wykładzin i kleju
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Noże skrobakowe

Nóż skrobakowy
(Nr artykułu: 619018)  
210 x 60 x 1,0 mm

Nóż skrobakowy
(Nr artykułu: 619019)  
210 x 60 x 1,4 mm

Nóż skrobakowy
(Nr artykułu: 619020)  
210 x 130 x 1,0 mm

Nóż kątowyе 

Nóż kątowy 
(Nr artykułu: 619043)  
200 x 78 x 1,6 mm, zwiększony Głównie używany do PVC, ale może być używany do 
większości innych zastosowań. Zapewnia większy kąt w razie potrzeby

Nóż kątowy 
(Nr artykułu: 619044)  
250 x 75 x 1,6 mm, zwiększony Głównie używany do PVC, ale może być używany do 
większości innych zastosowań. Zapewnia większy kąt w razie potrzeby

Noże do parkietu

Noże do parkietu
(Nr artykułu: 619069)  
200 mm, Przeznaczone są do usuwania wszystkich rodzajów podłóg parkietowych

Noże do parkietu
(Nr artykułu: 619070)  
200 mm, Specjalne wyposażenie do usuwania wszelkiego rodzaju podłóg parkietowych. 
Dzięki hartowanym ostrzom noży przeznaczone zasadniczo również do usuwania płytek

Trzonki nożyя

Wałek z chwytem prostym z końcówką z węglika spiekanego
(Nr artykułu: 619066)  
50 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok ter-
moplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania

Wałek z chwytem prostym z końcówką z węglika spiekanego
(Nr artykułu: 619067)  
100 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok 
termoplastycznych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowaniaя

Wałek z chwytem prostym z końcówką z węglika spiekanego
(Nr artykułu: 619068)  
150 x 150 mm, Do płytek ceramicznych, grubych powłok epoksydowych lub powłok termoplastyc-
znych. Z końcówką z węglików spiekanych do dłuższego użytkowania

Przedłużenie ostrza
(Nr artykułu: 619071)  
Służy do dotarcia do trudno dostępnych miejsc oraz do usuwania grubej pianki lub 
parkietu

Ząbkowany nóż

Ząbkowany nóż 
(Nr artykułu: 619021)  
210 mm, Usuwa wykładziny podłogowe z podkładem filcowym/polarowymе
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Noże z ostrzami V

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619034) 
75 x 155 x 75 x 2,4 mm, Faza u góry, Do usuwania wzgl. do nacinania wykładzin sport-
owych

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619035) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619036) 
40 x 355 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619037) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619038) 
40 x 205 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619039) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619040) 
40 x 305 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619041) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619042) 
40 x 505 x 40 x 2,4 mm, Faza u góry, ze specjalną krawędzią 40 mm

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619045) 
305 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619046) 
355 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619047) 
255 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619048) 
685 x 76 x 2,4 mm, Faza u góry, z kątem 45°

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619049) 
40 x 40 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu 
Do usuwania trudno usuwalnych wykładzin podłogowych wzgl. do nacinania zanim w 
drugiej operacji mogą być zastosowane szersze noże

Ostrzem V
(Nr artykułu: 619050) 
40 x 80 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu 
Do usuwania trudno usuwalnych wykładzin podłogowych wzgl. do nacinania zanim w 
drugiej operacji mogą być zastosowane szersze noże
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Noże z ostrzami U

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619051) 
40 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub 
z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619052) 
80 x 40 x 2,4 mm, Faza u dołu, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów lub 
z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619053) 
305 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619054) 
360 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619055) 
223 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619056) 
152 x 102 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Ostrzem U
(Nr artykułu: 619057) 
223 x 76 x 1,6 mm, Faza u góry, Do miękkich podłóg z PVC, gumy, kauczuku, dywanów 
lub z linoleum

Pakiet wyposażenia

Pakiet wyposażenia FBS 1200, duży 
(Nr artykułu: 619072)  
7 różnych uchwytów noży, 12-częściowy zestaw noży wymiennych, po 
1 samoczynnie tnącym nożu o szerokości 305 i 685 mm, 4-częściowy 
zestaw trzpieni nożowych, 1 zestaw skrobaków z 50 szt. noży 305 x 22 
mm, 1 nóż z uchwytem zbiorczym*

Pakiet wyposażenia FBS 1200, mały
(Nr artykułu: 619073)  
4 różne uchwyty noży, 5-częściowy zestaw noży wymiennych, 1 samoc-
zynnie tnący nóż o szerokości 305 mm, 1 kątowy trzpień nożowy, 1 
zestaw skrobaków 50 szt. 305 x 22 mm*

Pakiet wyposażenia FBS 420
(Nr artykułu: 619074)  
3 różne uchwyty noży o szerokościach 203/255/305 mm, klamra 
zamykająca, 3 różne noże z ostrzem ceowym, 6-częściowy zestaw noży 
wymiennych, skrzynka narzędziowa IV, deska na kółkach*
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*      Dostarczany w metalowej walizce na kółkach w komplecie z
**   Dostarczany w plastikowej walizce transportowej na kółkach w komplecie 
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