
Eksentersliper
EVA 150 E



EVA 150 E: Kraft og sikkerhet 
Made in Germany

EVA 150 E er svært godt egnet for
kontinuerlig bruk. Vibrasjons-
demperen frakobler området til 
håndtaket, slik at vibrasjoner som 
oppstår ikke overføres til brukeren. 
Dette beskytter helsen og tillater 
behagelig arbeid.

Mange sugekanaler og et effektivt 
sugeapparat sammen garanterer 
optimal suging. Til og med uten 
ekstern suging er EVA 150 E  
på grunn av den ytelsessterke 
sugeturbin ekstremt effektiv og 
støvfattig.

EVA 150 E gir et turtall som er
rundt 20 prosent høyere enn ved
standard eksenterslipere. Det øker
vekkslipingen tydelig. Din fordel:
Ved samme overflatekvalitet når 
du målet opp til 20 % raskere og 
sparer dermed kostnader.

Lav vibrasjon – høy avlastning

Støvfattig sliping – rent arbeidsmiljø

Høy vekksliping – eksellente overflater
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Tur tallssterk, vibrasjonsfat tig og robust til minste detalj: EVA 150 E
er en eksentersliper laget for høy vekksliping, et rent arbeidsmiljø 
og topp resultater.
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EVA 150 E:
Bra for brukeren – bra for resultatet

For finsliping eller sliping av 
lakkmellomlag egnes spesielt 
EVA 150 E/3 med vibrasjonsampli-
tude på 3 mm.

Gjennom det ergonomisk for-
mede ekstra håndtaket kan
EVA 150 E føres optimalt 
med begge hender uansett 
slipeoppgave. Kan fjernes 
hvis du ikke bruker det.

Myke innsatser på grepet 
garanterer deg i alle arbeids-
posisjoner optimal kontroll 
over eksentersliperen og gir 
deg et komfortabelt, sikkert 
„Grep“.

Finsliping/sliping av lakkmellomlag Avtakbart
ekstra håndtak Myk innsats på grepet

Abranet®

Abranet® setter nye standarder.
Omtrent 24 000 hull i slipeskiven
sørger for en optimal oppsu-
ging av støv – topp forhold for 
støvfattig sliping. Andre fordeler: 
økt brukstid til slipeskivene og et 
rent arbeidsmiljø. 

Den innstillbare kantbeskyttelsen 
(inkludert i leveransen) til EVA 
150 E hindrer ikke bare skader 
på materialet, den forebygger 
også skader på slipeskiven.

Kantbeskyttelse
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Utviklet av MAFELL imponerer EVA 150 E med at den er svært stil-
legående og har utmerket føring. Slik får alle tresorter og platema-
terialer, samt lakk, farger og -gipssparkel en utmerket overflate.

Med det nivåutjevnende myke 
laget oppnår du topp arbeids-
resultater både på konkave og 
konvekse flater. Skumplastputen 
jevner ut ujevnheter og sørger 
for jevne sliperesultater.

Grovsliping

Krumme overflater

Utmerket bortsuging

Den kraftige bortsugingen 
kombinert med multihullene til 
slipeskiven gjør det mulig med 
støvfattig og sikkert arbeid. Slik 
tettes slipemiddelet mindre til, 
slipemiddelforbruket synker og 
arbeidsresultatet forbedres.

EVA 150 E/5 er det perfekte 
valget for grovsliping. Her er 
forutsetningene perfekte grunnet 
vibrasjonsamplitude på 5 mm og 
12 000 o/min.
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Tekniske data og tilbehør

EVA 150 E/3 i MAFELL-MAX
1 slipeskive myk
1 ekstra håndtak
1 sett slipegitter Abranet®
   bestående av: 1 x HD P 60/P 80/P 100/
   P 120/P 150/P 180/P 240/P 320
1 beskyttelsestrekk EVA-SA
1 kantbeskyttelse
1 universal-filterpose UFB-1

Leveringsomfang EVA 150 E/5 i MAFELL-MAX
1 slipeskive myk
1 ekstra håndtak
1 sett slipegitter Abranet®
   bestående av: 1 x HD P 60/P 80/P 100/
   P 120/P 150/P 180/P 240/P 320
1 beskyttelsestrekk EVA-SA
1 kantbeskyttelse
1 universal-filterpose UFB-1

Tekniske data   

Slipeskivestørrelse Ø 150 mm Ø 150 mm

Slaglengde 3 mm 5 mm

Nominelt tomgangsturtall 6.000 – 12.000 1/min 6.000 – 12.000 1/min

Nominelt forbruk 350 W 350 W

Vekt 2,1 kg 2,1 kg

Høyde 180 mm 180 mm

Vibrasjon < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Best.nr. 917701 917710

EVA 150 E / 3 EVA 150 E / 5

MAFELL-MAX MAFELL-MAX



07

Slipegitter Ø 150 mm
med borrelås

HD P 60 20 stykk  093447

Slipeskive hard

1 stykk  093455

Slipegitter Ø 150 mm
med borrelås

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

Slipeskive myk

1 stykk  093457

Beskyttelsestrekk Ø 150 
mm som ekstra beskyt-
telse for slipeskiven

1 stykk  093446

Universal-filter pose

5 stykk  205570

Mykt lag med borrelås
for krumme flater

1 stykk  093459

Vibrasjonsemisjonsverdien til EVA 150 E ligger på under 2,5 m/s² og 
tillater der for bruk døgnet rundt. Utstyrt med en 150 mmslipeskive, 
kan allrounderen fås i de to slipeslagene 3 og 5 mm.

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

Abranet® HD Abranet® EVA-SA HZS-1



For å utvikle et bedre verktøy, går vi ved MAFELL 

ofte en spesiell vei. Vi endrer vårt perspektiv 

og tenker på deler av verktøyet på en ny måte. 

Samtidig som vi alltid har øye på kravene til tre- 

håndverket.

Fra denne tenkemåten i tillegg til en fremragende 

material- og produksjonskvalitet oppstår 

gang på gang forbløffende løsninger. For 

eksempel når det gjelder funksjonalitet og 

brukerkomfort. Vårt krav er at du ved arbeidet 

ikke skal måtte tenke på verktøyet. Rett og slett 

fordi, vi ved MAFELL allerede har gjort dette 

tilstrekkelig. Du gjør jobben din – og for alt annet 

gjelder:

Follow your instinct.

Din MAFELL-forhandler – vår distributør:

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

Faks +49 7423 812-102 · E-post export@mafell.de · www.mafell.no Fo
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