
 

 

 

VARIO-STRIPPER SILENT        #038764  

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a dodržiavajte bezpečnostné predpisy 
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Používajte stroj len podľa inštrukcií v tejto príručke. Udržiavajte 
stroj v bezchybnom stave. 
 
1.0 Technické údaje 
Napájanie................. 230 V 
Príkon....................... 750 W, 4 A  
Výkon motora.......... 900 W, 4,9  A 
Rýchlosť................... 2,5-16 m/min  
Tlaková hladina zvuku........................ 70 dB(A)  
Energetická hladina zvuku........................ 83 
dB(A)  
Ruky/ramená-vibrácie.... 16 m/s2 
Hmotnosť:  
Základné zariadenie........ 77 kg 
Prídavné závažie............. 30 kg 

2.0  Vyhlásenie o zhode 
Prehlasujeme s plnou zodpovednosťou, že tento 
produkt je v súlade s nasledujúcimi normami 
štandardizovanými dokumentami: DIN EN 1037, EN ISO 
12100, DIN EN 60204-1, DIN EN 60745- 
1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, podľa ustanovení 
smernice č. 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC. 

Dipl.-Ing. (FH) Dieter Hammel 
Authorised to issue this declaration and for 
the gathering of the technical 
documentation. 
13.07.2012, on behalf of
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3.0 Bezpečnostné pokyny 
Odpojte z napájania pred vykonaním akejkoľvek 
údržby. Použitie len odporučené nože a pred začatím 
práce sa uistite, či sú ostré. Údržbu by mal vykonávať 
iba kvalifikovaný personál. Používajte len originálne 
náhradné diely Wolff. 

Preprava 
Pre prepravu stroja je možné ľahko demontovať 
rukoväť a prídavné závažia. Hmotnosť bez rukoväte a 
prídavných závaží je 62 kg (pozri kapitola 5.0 + 5.5).  
 
 
 
 
 
 

3.1.Úvod  
Použitím tohto manuálu získate mnoho potrebných 
informácií o stroji Vario-Stripper SILENT. 
Dodržiavaním pokynov  predĺžite životnosť vášho stroja 
a znížite náklady na opravu. Skontrolujte, či každý 
používateľ stroja je plne oboznámený s návodom na 
použitie predtým ako mu umožníte začať prácu.  
 
3.2.Nebezpečenstvo pri práci so strojom 
Vario-Stripper SILENT  je navrhnutý podľa 
najvyšších technických noriem. Nesprávne 
používanie môže byť nebezpečné!  
Poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť, 
musia byť  bezodkladne odstránené. 

3.3.Obmedzenie používania  
Vario-Stripper SILENT je určený výhradne na 
odstraňovanie lepených podlahových krytín v suchom 
prostredí.  
Nesmie sa používať na žiadny iný účel. Wolff 
nezodpovedná za akékoľvek škody alebo straty 
spôsobené nesprávnym používaním. 
Wolff nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty 
spôsobené nesprávnym používaním. 
 
3.4.Originálne náhradné diely  
Náhradné diely a príslušenstvo sú vyrábané špeciálne 
pre Vario-Stripper SILENT. Treba zdôrazniť, že 
náhradné diely z neautorizovaných zdrojov nie je 
povolené používať. 
Wolff nezodpovedá za škody, vyplývajúce z používania 
strojov, v ktorých neboli použité originálne náhradné 
diely. To platí aj pre použitie náhradných nožov. 
  
3.5.Nízkonapäťová ochrana 
Vario-Stripper SILENT je vybavený nízkonapäťovým 
ochranným spínačom. Dodávka energie sa preruší, ak 
dôjde ku kolísaniu alebo zlyhaniu elektrickej energie, 
čím sa zabráni vážnym nebezpečným nehodám.  
Vďaka ochrane pred reštartom stroj nebude možné 
reštartovať po výpadku napájania, aj keď bude 
pracovné tlačidlo zapnuté. Pre používanie 
ochranného vypínača pozri tiež bod 5.0 Použitie. 

 
4.0 Údržba 
Vario-Stripper SILENT prakticky bezúdržbový. 

Výmena noža 
Pred výmenou noža odpojte napájanie. Pre vašu 
vlastnú bezpečnosť použite pracovné rukavice  
� Umiestnite rukoväť do najnižšej polohy (viď 5.4) 
� Vyklopte vyklápaciu opierku na nakloňte stroj 

Nasaďte  ochranu noža (je uložená v súprave 



 

 

nástrojov), vyčistite a uvoľnite skrutky na 
upevnenie noža.  

� Nasaďte kľúč na opačnú stranu noža, aby ste 
predišli zraneniu.  

�   Vymeňte nôž. 

Výmena hnacích kolies 
Odstráňte závlačky a vytiahnite kolesá z nápravy. Za 
žiadnych okolností nestraťte pružinu! (53) (Obr. 3) 

 

WOLFF nezodpovedá za žiadnu škodu, spôsobenú 
nesprávnym používaním. Správnym používaním sa 
rozumie: 

� Dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení tejto prevádzkovej 
príručky 

� Dodržiavanie pravidelnej údržby a servisu 
 
 

5.0 Použitie 
 
Sprevádzkovanie stroja 
Na sprevádzkovanie stroja namontujte rukoväť na 
podperu rukoväte pomocou upínacích skrutiek. 
(Obr.4)  

 
Pre vašu bezpečnosť je Vario-Stripper SILENT 
dodávaný bez namontovaného noža. Uistite sa, že 
pred montážou noža je stroj odpojený od zdroja 
napájania. (Obr.2) 
 
Ostré skosenie noža musí byť vždy obrátené smerom 
nahor a nôž musí dosadať tesne na oporu. Pozri tiež 
kapitolu 4.0 Údržba, "Výmena noža". 
 

Zapnutie, vypnutie stroja 
 
- Vario-Stripper SILENT sa ovláda pomocou  

centrálneho ovládacieho  panelu, ktorý je 
integrovaný v rukoväti. Stlačením tlačidiel (1) 
zapnite stripper. Stroj sa rozbehne okamžite. 

- Presuňte červenú páku (2) na zapnutie/vypnutie 
jednotky. Otočný prepínač (3) sa používa na 
nastavenie rýchlosti od 2,5 do 16 m/min.  

- Prevádzkové svetlo (4) indikuje použité napätie.  
- Ak prevádzkové svetlo (4) nesvieti, je zdroj 

napätia nefunkčný . Skúste inú elektrickú zásuvku 
- Pri výpadku napätia počas prevádzky, Vario-

Stripper SILENT je treba zariadenie opäť zapnúť 
stlačením hlavného  tlačidla (1). 

- Stlačením hlavného tlačidla (5) vypnete stripper. 
 

 
Použitie 
Vario-Stripper SILENT odstraňuje nalepené, pružné  
podlahové krytiny v pásoch. Využíva oscilujúci systém, 
t. j. nôž vykonáva aj bočný rezací pohyb 
 
 
 
 
 



 

 

 
To umožňuje  strippru odstrániť tuhé podlahy alebo  
lepidlo.. Pred začatím prác, treba podlahoviny narezať 
na pásy na šírku noža.  Na začiatku odstráňte jeden pás 
priečne. Potom mierne zdvihnite podlahovinu aby ste 
mohli pod ňu zasunúť nôž.  
Odporúčame rezať prvý pás v pravom uhle k hlavnému 
smeru práce. Tým sa zjednoduší prístup k ďalším 
pásom. Režte pásy menšie, ak je podlahová krytina 
prilepená veľmi silno, napr.  epoxidovým lepidlom. 
Nože sa ostria pri rezaní o podklad. Nôž sa má preto 
meniť iba vtedy, ak je skrútený, alebo opotrebovaný. 
 
5.1 Spätný chod (Pull Back systém) 
Patentovaný Pull Back systém bol vyvinutý tak, aby 
umožňoval ľahké použitie spätného chodu stroja Vario- 
Stripper SILENT. 
Pri dosiahnutí steny alebo inej prekážky počas práce, 
jednoduch stlačíte páku na rukovätiť, čím zdvihneme 
hnacie kolesá. Stroj sa zastaví, aj keď sa kolesá stále 
otáčajú.  
Ak stlačíte páku silnejšie, môžete sa so strojom vrátiť 
na miesto odstránenia ďalšieho pásu (obr.1). Ak sa 
dostane páka opäť do prednej polohy, vodiace kolesá 
sa dostanú znovu na podlahu a stroj sa pohne dopredu 
(obr.2).  
Počas práce sa uistite, že rukoväť je mierne tlačená 
dopredu tak, aby malé transportné valce boli zdvihnué.  

 

 
5. 2 Nastavenie rýchlosti 
Aby ste prispôsobili Vario-Stripper SILENT rôznym 
podlahovým krytinám, upravte rýchlosť. Optimálna 



 

 

rýchlosť závisí od druhu podlahoviny, použitého 
lepidla a teploty okolia. 
Preto nie je možné poskytnúť všeobecne platný návod. 
Ak nôž skáče po povrchu podlahoviny, znížte rýchlosť. 
   
5.3 Nastavenie uhla noža 
 
Uhol noža sa môže meniť pomocou troch adaptérov. 
Stripper sa dodáva s namontovaným 15° uhlovým 
adaptérom. Uhly ďalších dvoch adaptérov sú 25° a 35°. 
 
Optimálny uhol noža 
Optimálny uhol noža závisí od podlahoviny, lepidla a 
podkladu.  
Kvôli rôznorodosti pracovných podmienok však nie je 
možné poskytnúť všeobecne platný návod. 
 
Ak nôž skáče po povrchu podlahoviny, nastavte strmší 
uhol. Pokiaľ je podklad mäkký, napr. drevotrieskové 
dosky alebo drevo, nastavte menej strmý uhol. Inak by 
nôž mohol poškodiť podklad. 
 
5.4  Nastavenie rukoväte 
Výška rukoväte sa dá prispôsobiť tak, aby práca so 
strojom vyhovovala postave pracovníka. Nastavte sklon, 
uvoľnite skrutku (1), potiahnite zaisťovací kolík (2) a 
podľa potreby nastavte výšku. Utiahnite upínaciu 
skrutku (1).v spodnej časti rukoväte. 
 
5.5  Prídavné závažie 
Základné závažie Vario-Stripper SILENT umožňuje 
jednoduchú manipuláciu a prepravu stroja. 
Aby bolo možné efektívne pracovať, k stroju je 
dodávané prídavné závažie. Položte prídavné závažie 
na stroj a dotiahnite  krídlovými maticami. 
 

6.0 Informácia o rôznych 
podlahovinách 
Vario-Stripper SILENT je určený hlavne pre 
odstraňovanie kobercov s penovým rubom, CV 
podlahovín, PVC podlahovín a ľahkých kobercov.  
CV podlahové krytiny, PVC podlahové krytiny a 
koberce bez penového rubu  
Narežte pásy podľa šírky noža. Z času na čas 
skontrolujte, či je nôž rovný.  
Koberce s penovým rubom 
Používajte iba ostré nože. Odstráňte vrchnú vrstvu s 
kobercovou svorkou. Odstráňte penový rub stripprom. 
Ak je povrch nerovný odstráňte penu v celej šírke. 
Koberce s plsteným rubom 
Neodstraňujte hornú vrstvu u celoplošne položených 
kobercov s plsteným rubom. Narežte koberec na pásy 
a stripprom ho kompletne odstráňte.  

 

Stredne pružné dlaždice  
Môžu byť odstránené bez predrezania, ak nie sú 
nalepené príliš silno. 

7.0 Riešenie problémov 
 

Problém Možná príčina Odstránenie 
 
 

Stroj 
nepracuje 

Odpojený od 
zdroja 

 
Vyhorená poistka 

 
Chybný kábel 

alebo koncovka 

 
 

Dať stroj do opravy 
kvalifikovanému 

elektrikárovi 
Vymeniť chybný diel 

Je treba 
použiť 

väčšiu silu 
alebo sú 

nadmerné 
vibrácie 

 
 

Nôž je tupý 

 
 

Vymeniť nôž 

Nadmerné 
vibrácie 

Opotrebované 
diely 

Dať stroj do opravy 

              
 
 



 

 

Záručná doba 
 
Záručná doba na stroje Wolff je jeden rok od dodania 
zákazníkovi pokiaľ ďalšie obdobie nie je dané 
záväznými právnymi normami. 
K reklamácii je nutné predložiť faktúru a/alebo musí 
byť predložený iný dôkaz o kúpe. 

Všetky opravy, na ktoré sa vzťahuje záruka musia byť 
zrealizované v servisoch odporúčaných firmou Wolff. 
Opravy, ktoré vykoná sám zákazník, alebo nesprávne 
opravy vedú automaticky k zrušeniu záručných 
podmienok. To isté platí pre nesprávnu prevádzku 
a/alebo použitie. 

Výmena dielov, príslušenstva a ostatné 
zmeny na strojoch Wolff 
Stroje Wolff poskytujú užívateľovi vysoký stupeň 
bezpečnosti aspoľahlivosti. Pre ich zachovanie, je nutné 
dodržiavať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výmenu 
dielov, pridanie príslušenstva a iné technické zmeny. 

� Všetky opravy na vašom zariadení Wolff musí 
vykonávať v špeciálnych prevádzkach s 
vyškoleným a skúseným odborným 
personálom, spoužitím vhodného náradia. 
Odporúčame preto autorizovaný servis Wolff. 

� V prípade úmyselnej výmeny diela, pridania 
príslušenstva alebo technických častí musí 
zákazník vždy pred začatím prác komunikovať s 
autorizovaným servisom, alebo s výrobcom 
firmou Wolff,  

� Drazne odporúčame len originálne náhradné 
diely, ktoré prešli bezpečnostnou kontrolou a 
originálne príslušenstvo Wolff, za ktoré ručí 
výrobca.Tieto náhradné diely môžu byť v našich 
autorizovaných predajných servisoch Wolff. 

Originálne náhradné diely a príslušenstvo Wolff 
sú špeciálne testované na ich bezpečné a 
spoľahlivé použitie pre stroje . 

Nemôžeme dostatočne posúdiť bezpečnosť a 
vhodnosť náhradných dielov a príslušenstva, 
ktoré nie sú originálne diely Wolff, a teda nie 
sme za ne schopní ručiť.  

Na udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a 
predchádzaniu škody v prípade technických 
zmien - akéhokoľvek druhu - musia byť 
dodržiavané v každom prípade naše technické 

pokyny.Prosíme vás, aby ste nás kontaktovali 
vždy, keď budete mať otázku na stroje Wolff. 

Nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody 
vzniknuté v dôsledku nesprávneho 
používaniai a / alebo porušenia vyššie 
uvedených podmienok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


