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Cayman gör det enklare att strippa golv
Wolff som är den globalt ledande tillverkaren av golvstrippers lanserar nu Cayman – ett litet
kraftpaket som effektivt tar bort gamla golvbeläggningar. Maskinen är självgående och kan
enkelt plockas isär och transporteras av endast en person.
Nya Cayman från Wolff är en av marknadens minsta
självgående golvstrippers. Den perfekta lösningen för alla
golvinstallatörer som söker en tillförlitlig hanterbar
maskin som effektivt tar bort gamla golvbeläggningar.
Cayman är exceptionellt lättmanövrerad. Med sin egen
drivkraft kan maskinen köras med minimal fysisk
ansträngning. Bladet kan justeras i tre lägen för att
anpassas till olika underlag och beläggningar såsom PVC,
linoleum, gummi och textil.
Kraftfulla oscillerande rörelser ger ett perfekt skärresultat
också med räfflat blad för beläggningar med filt- och
ullbaksidor. Drivhjulens hastighet regleras steglöst
mellan 8 och 20 meter per minut för att optimalt
avlägsna beläggningen utan att hjulen slirar. Det lilla
kraftpaketet kan således bearbeta 5-11 meter per minut
under effektiv belastning med en maximal arbetsbredd
på 200 mm. För att förenkla arbetet sitter reglagen
lättåtkomliga på handtaget som kan justeras i sex lägen.
Den kompakta Cayman golvstrippern är unik i sitt slag då endast en person behövs för att
transportera maskinen. Totalvikten är 63 kg, men strippern kan enkelt demonteras i tre delar varav
den tyngsta väger 34 kg. Förutom teknisk utrustning sätter produktutvecklarna på Wolff ett stort
värde på en elegant design. Det är därför Wolff Cayman är grön, snygg och kompakt!

Ytterligare frågor besvaras av Marie Celano, på telefon 0704-37 89 14 eller epost
marie.celano@englund-gruppen.se.

Englund-Gruppen är Sveriges största fristående golvgrossist med lokal närvaro i Göteborg, Stockholm, Malmö
och Kalmar. Koncernen har en omsättning på ca 90 Mkr och sysselsätter idag ca 25 personer.
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