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Tekniskt Datablad  
Allmänt 
 
Artikelnummer:  3680 
 
Beskrivning:  Colad Evo – MaxFlow stöddyna för   
                          slipning 150 mm, 96 hål 
 
 
  

 

 
 

Specifikationer: 
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, vilket förhindrar att slipskivan blir 
igensatt av damm. På så vis förblir dina slipmaterial 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. 
 
Funktioner och fördelar: 
 

• Exremt effektivt avlägsnande av damm 
‑ 96 hål med stark sugkraft vilket innebär att en stor dammängd avlägsnas från ytan 
‑ Förhindrar att slipskivan blir igensatt 
‑ Gör att slipmaterialen förblir skarpa och på så vis mer hållbara, vilket innebär att du förbrukar 

färre slipskivor 
‑ Renare yta 
‑ Mer hälsosam arbetsmiljö 

 
• Perfekt slutresultat 
‑ Låga vibrationer vilket ger ett jämnt skrapmönster 
‑ Kan användas med många olika typer av slipmaskiner Uppfyller de parametrar som 

rekommenderas av ledande tillverkare  
 

• Hög prestanda och kvalitet 
‑ Stabila och konsekventa resultat under alla slags förhållanden, vilket ger en jämnt slipad yta 
‑ Kan användas under tuffa förhållanden Klarar höga styrkor och höga temperaturer  

 
• Enkel att använda  
‑ För alla typer av slipskivor och hålmönster (0 + 7 + 15 + multihål + netto) 
‑ Kardborresystem för snabbt byte av slipskiva 
‑ För pneumatiska och elektriska slipmaskiner 
‑ Perfekt passform, klar för användning Adaptrar, distansbrickor och bultar för montering medföljer 
‑ Montering: 5/16 tums gänga. Används med många pneumatiska och elektriska slipmaskiner 
‑ Montering: M8 Används för Festool och ETS elektriska slipmaskiner samt LEX pneumatiska runda 

slipmaskiner. 
 
Användningsområde: 

• Bilkarossreparation 
• Marint 
• Metall 
• Dekoration och bygge 
• Trä 
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Tekniska specifikationer:  
 
Diameter 150 mm 
Nominell tjocklek ± 9 mm 
Gängstorlek 5/16” + M8 (Multipad-fäste för 5/16”+ M8 Festool-slipmaskiner) 
Vikt ± 125 g  
Max. varv/minut 13 000 varv/minut 
Färg Svart 
Sammansättning Skruvar: Stål 

Adapter: plast; järninsats, glasfiber 30 %, nylon 70 %. 
Stöd: plast; järninsats, mineralfiber 50 %, nylon 50 % 
Skum: ER+EPDM+SBR 
Greppyta: polyamid 

Förvaring Rekommenderad förvaringstemperatur: 20 °C. Minimera exponering för sol 
och värme. Förvara i plant läge. 

Säkerhet De material som används klassificeras som: Icke-farliga 
Applicering/fixerin
g 

Montering: 5/16 tums gänga. Används med många pneumatiska och 
elektriska slipmaskiner. 
Montering: M8. Används för Festool och ETS elektriska slipmaskiner samt LEX 
pneumatiska runda slipmaskiner.  

 
 
Relaterade Colad-produkter:  
Artikelnummer: 3683 – Beskrivning: Mellanläggsplatta mjuk Evo - MaxFlow   
Artikelnummer: 3680xxxx10 – Beskrivning: Sliprondell Premium 8 + 6 + 1 hål 
 
Varning 
Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den 
information som ges i det tekniska databladet. Information om arbetsmiljö och miljösäkerhet finns angivet 
på säkerhetsdatabladet (MSDS), via colad.co. Det är användarens ansvar att läsa och följa informationen. 
 
Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga 
skyddskläder ska användas. 
Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens regler och specifikationer. All 
information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. Specifika tillämpningar och 
användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. Det är användarens ansvar 
att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens specifika tillämpning. 
 
Skapad av: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.se                                                                                                          www.colad.co        
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