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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 3680 
 
Descrição: Evo – Prato para lixadeira MaxFlow 150 
mm 96 furos               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
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 o poder de corte dos seus discos abrasivos 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. 
 
Funcionalidades e benefícios: 
 

• Remoção de poeiras extremamente eficaz 
‑ 96 furos de grance sucção, permitindo remover uma grande quantidade de poeiras da superfície; 
‑ Evita o empapamento de seu disco abrasivo; 
‑ Mantém o corte dos discos abrasivos s e, como tal, mais duráveis, permitindo-lhe usar discos 

menos discos; 
‑ Superfície mais limpa; 
‑ Ambiente de trabalho mais saudável. 

 
• Resultado final perfeito 
‑ Vibrações reduzidas, inclusive para um padrão de arranhões não uniforme; 
‑ Pode ser utilizado com inúmeros tipos de máquina de lixamento. Cumpre os parâmetros 

recomendados pelos principais fabricantes. 
 

• Elevado desempenho e qualidade 
‑ Desempenho estável e constante em todo o tipo de condições, para uma superfície polida de 

modo uniforme; 
‑ Pode ser utilizado em aplicações pesadas. Tolera forças e temperaturas elevadas. 

 
• Fácil de utilizar 
‑ Para todos os tipos de discos de lixa e padrões de furos (0 + 7 + 15 + multifuros + líquido); 
‑ Sistema velcro para trocas rápidas de disco abrasivo; 
‑ Para máquinas de lixamento pneumáticas e elétricas. 
‑ Perfeitamente adequado e pronto para utilizar. Adaptadores, anilhas distanciadoras e parafusos 

para montagem incluídos. 
‑ Montagem: Rosca 5/16". Utilizado para máquinas de lixamento pneumáticas e elétricas. 

Montagem: M8. Utilizado para lixadeiras elétricas Festool e ETS e lixadeiras roto-orbitais 
pneumáticas LEX. 

 
Industrie: 

• Reparação de carroçarias 
• Náutica 
• Metal 
• Decoração e construção 
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• Madeira 
 

Especificações técnicas: 
 
Diâmetro 150 mm 
Espessura nominal ± 9 mm 
Tamanho da rosca 5/16” + M8 (fixação Multipad para 5/16”+ M8 lixadeiras Festool) 
Peso ± 125 g  
RPM Máximo 12.000 rpm 
Cor Preto 
Composição Parafusos: Aço 

Adaptador: plástico, inserção em ferro, fibra de vidro 30%, nylon 70% 
Suporte: plástico; inserção em ferro, fibras minerais 50%, nylon 50% 
Espuma ER+EPDM+SBR 
Aderência do revestimento: poliamida 

Armazenamento: Recomendado 20ºC. Minimiza a exposição solar e ao calor. Armazenar na 
posição horizontal. 

Segurança. Os materiais utilizados são classificados como: Não perigosos 
Aplicação/fixação Montagem: Rosca 5/16". Utilizado com inúmeras lixadeiras pneumáticas e 

elétricas. 
Montagem: M8. Utilizado para lixadeiras el´étricas Festool e ETS e lixadeiras 
roto-orbitais pneumáticas LEX.  

 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 3683 – Descrição: Interface Brando Evo – MaxFlow 
Código artigo: 3680xxxx10 – Descrição: Discos de lixa Premium 8 + 6 + 1 furos  
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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