
Excentersliber
EVA 150 E



EVA 150 E: Kraft og sikkerhed
Made in Germany

EVA 150 E er på det bedste egnet 
til langtidsbrug. Vibrationspuffere 
afkobler grebet, så vibrationerne 
ikke overføres til brugeren. Det 
beskytter din sundhed og gør dit 
arbejde langt mere behageligt.

Sammen sikrer flere udsugnings-
kanaler og et effektivt udsug-
ningsapparat en optimal samlet 
udsugning. Selv uden ekstra 
udsugningsapparat er EVA 150 E 
takket være dens effektive udsug-
ningsturbine ekstrem effektiv og 
på det nærmeste støvfri.

Med en EVA 150 E får du et 20% 
højere omdrejningstal, end alle 
almindelige excenterslibere. Det 
forhøjer aftaget mærkeligt. Din 
fordel: Du har den samme overfla-
dekvalitet, men du er 20% hurtige-
re færdig og sparer derved i sidste 
ende omkostninger.

Lave vibrationer – høj aflastning

Faktisk støvfri slibning – rent arbejdsområde

Højt aftag - excellent overflade
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Høje omdrejningstal, lave vibrationer og robust ned til sidste  
detalje: EVA 150 E er excentersliberen, der giver dig et højt aftag, en 
ren arbejdsplads og de bedste resultater.
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EVA 150 E: God for brugeren –  
god for resultatet

EVA 150 E/3 er specielt godt eg-
net til finslibning, eller mellemslib-
ning af lak, fordi den har en pendul 
indstilling på 3 mm.

EVA 150 E har et ergonomisk 
formet ekstra greb, der gør, 
at den kan føres med begge 
hænder og derved klarer alle 
slibeopgaver optimalt. Hvis 
du ikke skal bruge grebet, 
kan det nemt fjernes.

Vores softgripindlæg sikrer 
dig den optimale kontrol 
over excentersliberen, i alle 
arbejdspositioner. Samtidig 
sørger for en god og sikker 
følelse af hele maskinen.

Finslibning/Mellemslibning af lak Aftageligt ekstra greb Softgripindlæg

Abranet®

Abranet® indfører nye dimen-
sioner. Omkring 24.000 huller i 
slibeskiven sikrer dig en optimal 
støvudsugning – den bedste 
betingelse for tilnærmelsesvist 
støvfrit arbejde. Yderligere 
fordele: slibeskiven er længere 
holdbar og dit arbejdsområde 
er renere.

EVA 150 E har en indstillelig 
kantbeskytter (med i leve-
ringsomfanget), som forhindrer 
beskadigelser på emnet og 
samtidig effektivt forebygger 
beskadigelser af slibetallerknen.

Kantbeskytter



05

Udviklet af MAFELL, overbeviser EVA 150 E ved særdeles høj ro, når 
maskinen er i brug og excellent maskinføring. Derved opnår du ikke 
kun en perfekt overflade på alle slags træ og pladematerialer, men 
også på overflader af lak, maling og gips/kit.

Med vores niveauudlignen-
de bløde slibeskive opnår du 
optimale arbejdsresultater på 
konkave og konvekse overflader. 
Skumgummiskiven udligner 
ujævnheder og giver dig en 
ensartet overflade.

Grovslibning

Buede overflader

Fremragende egen udsugning

Maskinens egne, effektive 
udsugning muliggør – i forbin-
delse med slibetallerknens høje 
antal af huller – et sikkert og 
tilnærmelsesvist støvfrit arbejde. 
Slibepapir og slibeskive bliver 
mindre tilstoppet, forbruget af 
disse synker og arbejdsresultatet 
forbedres.

Til grovslibning er EVA 150 E 
/ 5 det rigtige valg. Med dens 
pendul indstilling på 5 mm og 
12.000 omdrejninger i minuttet 
giver den dig optimale forudsæt-
ninger.



06

Tekniske data og tilbehør

EVA 150 E / 3 i MAFELL-MAX kasse
1 slibetallerken blød
1 ekstra greb
1 sæt slibegitter Abranet® 

bestående af: 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / 
P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320

1 beskyttelsesunderlag EVA-SA
1 kantbeskytter
1 universal støvpose UFB-1

Leveres med EVA 150 E / 5 im MAFELL-MAX
1 slibetallerken blød
1 ekstra greb
1 sæt slibegitter Abranet® 

bestående af: 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / 
P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320

1 beskyttelsesunderlag EVA-SA
1 antbeskytter
1 universal støvpose UFB-1

Tekniske data   

Slibetallerken (størrelse) Ø 150 mm Ø 150 mm

Pendul indstilling 3 mm 5 mm

Omdrejningshastighed tomgang 6.000 – 12.000 1/min 6.000 – 12.000 1/min

Watt effekt 350 W 350 W

Vægt 2,1 kg 2,1 kg

Maskinhøjde 180 mm 180 mm

Vibration < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Best. nr. 917701 917710

EVA 150 E / 3 EVA 150 E / 5

MAFELL-MAX MAFELL-MAX
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Slibegitter Ø 150 mm 
med velcro hægtning

HD P 60 20 styk  093447

Slibetallerken hård

1 styk  093455

Slibegitter Ø 150 mm 
med velcro hægtning

P 80 35 styk  093448
P 100 40 styk 093449
P 120 40 styk 093450
P 150 40 styk  093451
P 180 40 styk 093452
P 240 40 styk 093453
P 320 40 styk 093454

Slibetallerken blød

1 styk  093457

Beskyttelsesunderlag 
Ø 150 mm til brug som 
ekstra beskyttelse af sli-
betallerknen

1 styk  093446

Universal støvpose

5 styk  205570

Blødt underlag med 
velcro hægtning til 
buede overflader

1 styk  093459

EVA 150 E har en pendul emissionsværdi, som ligger under 2,5 m/s2  
og er derfor tilladt til brug uden tidsbegrænsning. Udstyret med en 
150 mm slibetallerken tilbyder vi vores allrounder i to udføringer med 
henholdsvis 3 og 5 mm pendul indstilling.

EVA-ST-H EVA-ST-S UFB-1

Abranet® HD Abranet® EVA-SA HZS-1



For virkelig at kunne udvikle bedre maskiner, går 

vi hos MAFELL tit en helt anden vej: Vi forandre 

vores syn på tingene og nyopfinder mange af 

maskinens væsentlige dele. Men gennem hele 

processen glemmer vi ikke at holde øje med 

eventuelle fremtidige krav, som kan komme fra 

træforarbejdende håndværkere.

Igennem denne måde at tænke på og en frem-

ragende materiale- og forarbejdningskvalitet, 

opstår der igen og igen forbløffende løsninger. 

For eksempel indenfor maskinernes funktiona-

litet og brugervenlighed. Vores opgave består i, 

at du, ved dit daglige arbejde, ikke skal bruge tid 

på at tænke over dine maskiner. Ganske enkelt 

at den grund, at det har vi, hos MAFELL, allerede 

gjort for dig. Du skal bare kunne aflevere et godt 

stykke arbejde og for alt andet gælder:

Follow your instinct.

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany · Telefon +49 7423 812-109

Fax +49 7423 812-102 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.dk Fo
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