
För NYA
möjligheter...

Endast från Colad!

Colad utformar unika möjligheter 
för slutanvändare som satsar på att 
uppnå resultat inom arbetsoch
företagsprocedurer. Det innebär 
ökad trivsel på jobbet, effektivitet, 
hållbarhet, yrkeskunnighet och vinst. 
Colad, inventing more. COLAD ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE EMM INTERNATIONAL 

EMM Sverige AB, Aminogatan 15, 431 53 Mölndal Sverige
T +46 (0)31 86 59 50  E order@emm.se  www.emm.se

Vikt
± 125 g

13.000 RPM

Ø 150 mm

Extraherat damm

Dammutsugnings- 
kanaler

Kraftfull dammutusugning för en bättre 
kvalitetsfi nish och en renare arbetsmiljö.

Colad Evo - MaxFlow Stöddyna för slipning
Art. n. 3680

Relaterade produkter
Art. n. 3683 - Mellangläggsplatta mjuk
Art. n. 3680xxxx10 - Sliprondell Premium

96 hål

Tjocklek
± 9 mm

Letar du efter en stöddyna för slipning med extremt effektivt 
avlägsnande av damm? Beställ då Colads Evo - MaxFlow 
stöddyna för slipning på order@emm.se eller hos din lokala 
Colad-återförsäljare.

Universell stöddyna med höga prestanda för slipning. Stöddynan för slipning har en diameter på 150 mm och 96 hål vilket 
innebär en extremt hög nivå av dammutsugning som förhindrar att slipskivan blir igensatt av damm. På så vis förblir dina slip-
material skarpa och därmed mer hållbara. Lämplig för pneumatiska och elektriska slipmaskiner (adaptrar och bultar 
medföljer). Kan användas tillsammans med alla typer av slipskivor och alla hålmönster.

Evo - MaxFlow Stöddyna för slipning 
Stöddynan för slipning med extremt effektivt avlägsnande av damm!

Extremt effektivt avlägsnande av damm
Stor mängd data avlägsnas från ytan, förhindrar att slipskivan blir 
igensatt. Gör att slipmaterialen förblir skarpa och på så vis mer hållbara.

Perfekt slutresultat
Jämnt slipad. Låga vibrationer.

Hög prestanda och kvalitet
Stabila och konsekventa resultat. Kan användas under tuffa 
förhållanden. 

Enkel att använda
Kardborresystem för snabbt byte av slipskiva.

Montering: Adaptrar och bultar medföljer.
Montering: 5/16” tums gänga. Med många pneumatiska och elektriska slipmaskiner.

Montering: M8. För Festool och ETS elektriska slipmaskiner samt LEX pneumatiska runda slipmaskiner. 
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