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Colad creëert unieke mogelijkheden 
voor eindgebruikers, met een focus 
op het behalen van het optimale 
eindresultaat op de meest
effi ciënte en effectieve manier. 
Colad draagt bij aan het werk-
plezier, effi ciëntie, duurzaamheid, 
professionaliteit en winstgevend-
heid. Colad, inventing more!

Gewicht
± 125 g

13.000 RPM

96 gaten

Ø 150 mm

Dikte
± 9 mm

Colad Evo - MaxFlow Ondersteuningspad 
Art. nr. 3680
Gerelateerde producten
Art. nr. 3683 - Interface Pad Soft
Art. nr. 3680xxxx10 - Schuurschijven Premium

Hoogwaardige universele schuurpad. De Ondersteuningspad heeft een diameter van 150 mm en heeft 96 gaten voor een 
extreem goede stofafzuiging. Dit voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt en houdt je schuurschijf scherp en gaat 
daardoor langer mee. Geschikt voor pneumatische en elektrische schuurmachines (inclusief adapters en bouten). Kan 
worden gebruikt met alle soorten schuurschijven en alle gatenpatronen.

Evo - MaxFlow Ondersteuningspad
De Ondersteuningspad voor extreem effectieve stofafzuiging!

Extreem effectieve stofafzuiging
Verwijderd veel stof, voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt. Houdt je 
schuurschijven scherp en gaan daardoor langer mee.

Perfect eindresultaat
Heeft een goede ballans en geeft een gelijkmatig geschuurd oppervlakte.

Hoge prestaties & kwaliteit 
Constante prestaties. Kan worden gebruikt bij intensieve toepassingen.  

Gemakkelijk in gebruik
Klittenbandsysteem voor het snel wisselen van de schuurschijven.

Bevestiging: inclusief adapters en bouten.
Bevestiging: 5/16” draad. Voor pneumatische en elektrische schuurmachines.

Bevestiging: M8. Voor Festool en ETS elektrische en LEX pneumatische excentische schuurmachines.

Ben je op zoek naar een hoogwaardige Ondersteuningspad 
met extreem sterke stofafzuiging? Bestel dan nu de Colad 
Evo - MaxFlow Ondersteuningspad via verkoop@emm.com 
of je lokale Colad dealer.

•

•

•

•

Afgezogen stof

Kanalen voor 
stofafzuiging

Krachtige stofafzuiging voor een betere 
afwerking en een schonere omgeving


