
Para NOVAS
oportunidades...

SóColad!

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados 
dentro dos procedimentos de 
trabalho e das empresas. Estamos 
a falar de mais alegria no trabalho, 
efi ciência, sustentabilidade, 
profi ssionalismo e lucro. Colad, 
inventing more.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.pt

Peso
± 125 g

13.000 RPM

Ø 150 mm

Poeira aspirada

Canais de 
extraçao

Grande capacidade de aspiraçao de 
poeiras para um ambiente mais limpo

Colad Evo - Prato para lixadeira MaxFlow
Art. no. 3680
Produtos relacionados
Art. n°. 3683 - Interface Brando
Art. n°. 3680xxxx10 - Discos de lixa Premium

96 furos

Espessura
± 9 mm

Procura umas Prato para lixadeira para remoção de poeiras 
extremamente? Então, encomende as suas Evo - Prato para 
lixadeira MaxFlow em ventas@emm.com ou no seu 
revendedor Colad local.

Prato para lixadeira universal de elevado desempenho. O prato para lixadeira tem um diâmetro de 150 mm e é fornecido com 96 
furos para um nível extremamente elevado de extração de poeiras, o que evita o empapamento do seu disco abrasivo. Mantém 
os seus discos abrasivos afiados e, como tal, mais duráveis. Adequado para máquinas de lixamento pneumáticas e elétricas 
(adaptadores e parafusos incluídos) Pode ser utilizado com todos os tipos de discos abrasivos e todos os padrões de furos.

Evo - Prato para lixadeira MaxFlow
Prato para lixadeira para remoção de poeiras extremamente efi caz!

Eficacia máxima de extracción de polvo
Remover uma grande quantidade de poeiras, evita o carregamento de 
seu disco abrasivo. Mantém os seus discos abrasivos afiados.

Resultado final perfeito
Superfície lixada de modo uniforme. Vibrações reduzidas.

Elevado desempenho e qualidade
Desempenho estável e constante. - Pode ser utilizado em aplicações 
pesadas

Fácil de utilizar
Sistema velcro para trocas rápidas de disco abrasivo.

Montagem: Adaptadores e parafusos incluídos.
Montagem: Rosca 5/16”. Com inúmeras lixadeiras pneumáticas e elétricas.

Montagem: M8. para lixadeiras eletricas Festool e ETS e lixadeiras roto-orbitais neumáticas LEX.
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