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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 3680 
 
Nazwa: Podkładka szlifierska Colad Evo – MaxFlow 
150 mm 96 otworów  
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Wysokowydajna uniwersalna podkładka szlifierska. Podkładka szlifierska ma średnicę 150 mm i 96 
otworów zapewniających wyjątkowo wysoki poziom odsysania pyłu, co zapobiega obciążeniu tarczy 
szlifierskiej. Dzięki temu materiały ścierne będą ostre, a tym samym trwalsze. Nadaje się do szlifierek 
pneumatycznych i elektrycznych (adaptery i śruby w zestawie). Może być używana z tarczami ściernymi 
wszystkich typów i z wszystkimi układami otworów.  
 
Cechy i korzyści: 
 

‑ Bardzo skuteczne usuwanie pyłu 
‑ 96 otworów z silnym odsysaniem, usuwających dużą ilość pyłu z powierzchni; 
‑ Zapobiega obciążaniu tarczy ściernej; 
‑ Dzięki niej materiały ścierne będą ostre, a więc zużywać się będzie mniej tarcz ściernych; 
‑ Czystsza powierzchnia; 
‑ Zdrowsze warunki pracy. 

 
• Idealny efekt końcowy 
‑ Niskie wibracje gwarantują równomierny obraz szlifowanej powierzchni; 
‑ Może być stosowana z wieloma rodzajami szlifierek. Spełnia parametry zalecane przez wiodących 

producentów.  
 

• Wysoka wydajność i jakość 
‑ Stabilna i ciągła wydajność w każdych warunkach, zapewniająca równomierne szlifowanie 

powierzchni; 
‑ Może być stosowana przy dużych obciążeniach. Wytrzymuje duże naprężenia i wysokie 

temperatury.  
 

• Łatwy sposób użycia 
‑ Do wszystkich typów tarcz szlifierskich i wzorów otworów (0 + 7 + 15 + wielootworowe + siatka); 
‑ System rzepowy do szybkiej wymiany tarczy ściernej; 
‑ Do szlifierek pneumatycznych i elektrycznych; 
‑ Idealnie dopasowana, gotowa do użycia. Adaptery, podkładki dystansowe i śruby do montażu 

znajdują się w zestawie; 
‑ Mocowanie: Gwint 5/16”. Stosowana z wieloma szlifierkami pneumatycznymi i elektrycznymi 
‑ Mocowanie: M8. Stosowana w oscylacyjnych szlifierkach elektrycznych Festool i ETS oraz 

pneumatycznych LEX. 
 
Branża: 

• Naprawa karoserii samochodowych 
• Przemysł morski 
• Obróbka metali 
• Malowanie i budownictwo 
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• Drewno 
• itp.  

 
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Średnica 150 mm 
Grubość nominalna ± 9 mm 
Rozmiar gwintu 5/16” + M8 (mocowanie podkładki Multipad do szlifierek Festool 5/16”+ M8) 
Waga ± 125 g  
Maksymalne 
obroty 

12 000 OBR/MIN 

Kolor Czarny 
Konstrukcja Wkręty: Stal 

Adapter: plastik; wkładka żelazna, włókno szklane 30%, nylon 70%. 
Podkładka: plastik; Wkładka żelazna, włókna mineralne 50%, nylon 50% 
Pianka: ER+EPDM+SBR 
Uchwyt czołowy: poliamid 

Przechowywanie Zalecane 20°c. Ograniczać narażenie na nasłonecznienie i wysokie 
temperatury. Przechowywać na płasko. 

Bezpieczeństwo Użyte materiały są klasyfikowane jako: Nieszkodliwe 
Zastosowanie/moc
owanie 

Mocowanie: Gwint 5/16” Stosowany z wieloma szlifierkami pneumatycznymi i 
elektrycznymi. 
Mocowanie: M8. Stosowana w oscylacyjnych szlifierkach elektrycznych 
Festool i ETS oraz pneumatycznych LEX.  

 
 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 3683 – Nazwa: Podkładka Miękka Evo – MaxFlow 
Numer artukułu: 3680xxxx10 – Nazwa: Krążki na rzep Premium 8 + 6 + 1 otworów 
Numer artykułu: 3684 – Nazwa: Fixing Kit Rupes 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

