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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 00021x 
Omschrijving: Eenhands Excentrische Schuurmachine 
HD HD HD H  HD 
 
Types: HD 98 Ø 5 mm – art. nr. 000214 
Types: HD 983 Ø 2.4 mm – art. nr. 000215 
 
                    
  

 

 

Specificatie: 
Eenhands Excentrische Schuurmachine verkrijgbaar in 2.4 mm en 5 mm. Deze lichte en zeer krachtige 
Eenhands Excentrische Schuurmachine pneumatisch is universeel inzetbaar en ontworpen voor het 
schuren van (grond)verf, hout en plamuur met schuurmateriaal vanaf grofte 120. Met 
stofafzuigaansluiting. Garantie 12 maanden. 
Bij montage van de pad, niet vergeten de tussenring te plaatsen. De voorkeur gaar uit naar het plaatsen 
van een dikke nylon ring, tussen de pad en de machine. Indien dit wordt vergeten zal de pad niet 
verwijderd kunnen worden. 
 
Accessoires: 
Standaard: 3680 – Evo – MaxFlow Ondersteuningspad 
  009942 – Machine olie 
 
Kenmerken en voordelen: 

‑ Uitermate geschikt voor gebruik bij watergedragen laksystemen, uitnevelzones, matteren en 
spotrepair. 

‑ Voor een uiterst fijn en gelijkmatig schuurpatroon. 
‑ Geleverd met een stofafzuigaansluiting.  

 
Technische specificaties: 
 
Luchtdruk 6 – 8 bar 
Luchtverbruik Ca. 300 L/min 
Toerental 12.000 RPM 
Gewicht 950 gram 
Schuurcirkel 5 mm (art. nr. 000214 – HD 98) en 2.4 mm (art. nr. 000215 – HD 

983) 
Schuurpad Evo – MaxFlow Ondersteuningspad 

- 
Gerelateerde producten van Hamach 
Artikelnummer: 010033 – Omschrijving: Ondersteuningspad Medium 150 mm 
Artikelnummer: 3683 – Omschrijving: Interface pad Evo - MaxFlow 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
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International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.hamach.nl 
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