
Excenterslip
EVA 150 E



EVA 150 E: Kraft och säkerhet  
Made in Germany

EVA 150 E passar utmärkt för
kontinuerlig användning. Vibrati-
onsabsorbatorer frikopplar områ-
det där man håller så att skapade
vibrationer inteöverförs till använ-
daren. Det skyddar hälsan och
möjliggör behagligt arbete.

Många sugkanaler och en
effektiv sug säkerställer
tillsammans en optimal uppsug-
ning. Även utan externsuganord-
ning är EVA 150 E extremt effektiv
med låg dammängd tack vare sin
kraftfulla sugturbin.

EVA 150 E erbjuder dig ett varvtal
som är 20 procent högre än vad
det är hos vanliga excenterslipar.
Det ökar avverkningen märkbart.
Din fördel: Vid samma ytkvalitet
når du målet upp till 20 % snabba-
re och sparar slutligen in kost-
nader.

Låga vibrationer – hög avlastning

Bara lite damm vid slipning – rent arbetsområde

Hög avverkning – excellenta ytor
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Kraftfullt varvtal, låg vibration och robust in i minsta detalj: EVA 150 E
är excenterslipen för hög avverkning, ett rent arbetsområde och
bästa resultat.
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EVA 150 E: Bra för användaren –  
bra för resultatet

För finslipning eller en lackmellans-
lipning passar EVA 150 E / 3 
särskilt bra med sin sliprörelse på 
3 mm.

Det ergonomiskt formade 
extrahandtaget gör
att EVA 150 E kan styras 
optimalt med båda händerna 
vid varje sliparbete. Det kan 
tas bort om det inte behövs.

Softgrip-inlägg garanterar
dig optimal kontroll över
excenterslipen i varje arbets-
position och sörjer för
en behaglig, säker „grepp-
känsla“.

Finslipning/lackmellanslipning Avtagbart
extrahandtag Softgrip-inlägg

Abranet®

Abranet® etablerar nya standar-
der. Cirka 24 000 hål i slipskivan
säkerställer en optimal bortsug-
ning av damm – bästa förutsätt-
ningar för slipning med lite
damm. Fler fördelar: slipskivan
håller längre

Det inställbara kantskyddet
(medföljer leveransen) hos EVA 
150 E förhindrar inte bara skador 
hos arbetsstycket utan förebyg-
ger även skador på slipskivan 
effektivt.

Kantskydd
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EVA 150 E är utvecklad av MAFELL och glänser med behagligt,
lugnt arbetssätt och excellenta styregenskaper. Alla trätyper och
träbaserade material, men även lacker, färg- och gipsspackel, får
därför en fantastisk yta.

Med det nivåutjämnande soft-
stödet kan man uppnå bästa
arbetsresultat på konkava och
konvexa ytor. Skumplastdynan
utjämnar ojämnheter och sörjer
för jämna slipresultat.

Grovslipning

Välvda ytor

Utmärkt egen uppsugning

Den kraftfulla egna uppsugnin-
gen tillsammans med slipskivans
multi-hålning möjliggör ett säkert
arbete med lite damm. Slip-
medlet blockeras därför mindre, 
slipmedelsförbrukningen
minskar, arbetsresultatet för-
bättras.

För en grovslipning är EVA 150 
E / 5 rätt val. Här är förutsätt-
ningarna optimala tack vare en 
sliprörelse på 5 mm och 12 000 
v/min.
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Tekniska data och tillbehör

EVA 150 E/3 i MAFELL-MAX
1 Slipskiva mjuk
1 Extra handtag
1 Set slipnät Abranet®
 som består av: 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 /
 P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
1 Skydd EVA-SA
1 Kantskydd
1 Universell filterpåse UFB-1

Leveransinnehåll EVA 150 E/5 i MAFELL-MAX
1 Slipskiva mjuk
1 Extra handtag
1 Set slipnät Abranet®
 som består av: 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 /
 P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
1 Skydd EVA-SA
1 Kantskydd
1 Universell filterpåse UFB-1

Tekniska data   

Storlek slipskiva Ø 150 mm Ø 150 mm

Sliprörelse 3 mm 5 mm

Märk-tomgångsvarvtal 6.000 – 12.000 1/min 6.000 – 12.000 1/min

Märkspänning 350 W 350 W

Vikt 2,1 kg 2,1 kg

Höjd 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



07

Slipnät Ø 150 mm
självhäftande

HD P 60 20 st   093447

Slipskiva hård

1 st   093455

Slipnät Ø 150 mm
självhäftande

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

Slipskiva mjuk

1 st   093457

Skydd Ø 150 mm som 
extra slipskiveskydd

1 st   093446

Universell filterpåse

5 st   205570

Soft-stöd självhäftande
för välvda ytor

1 st   093459

Vibrationsemissionsvärdet för EVA 150 E ligger under 2,5 m/s² och 
därför är användning utan tidsbegränsning möjlig.Allroundern är ut-
rustad med slipskiva på 150 mm och finns med slipkraft på 3 och 5 
mm.

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

Abranet® HD Abranet® EVA-SA HZS-1



Vi på Mafell går of ta vår egen väg för att utveck-

la ett bättre verktyg: Vi förändrar vårt betraktel-

sesät t och tänker helt nytt när det gäller väs-

entliga delar av verktyget. Vi har dock hela tiden 

de framtida kraven på trähantverket i åtanke.

Det här sättet att tänka samt en enastående 

materialoch bearbetningskvalitet gör att det ide-

ligen skapas fenomenala lösningar.Exempelvis

när det gäller funktionalitet och användnings-

kontroll.

Vår strävan är att du inte ska behöva fundera

över ditt verktyg under själva arbetet.För det

har vi hos MAFELL redan gjort ordentligt. Du gör

ditt jobb – och för allt annat gäller:

Follow your instinct.

Din MAFELL-återförsäljare – vår representant:

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

Fax +49 7423 812-102 · E-post export@mafell.de · www.mafell.se K
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