
Om echt betere machines te ontwikkelen, heb-

ben we bij MAFELL een bijzondere aanpak. We 

zoeken naar nieuwe uitgangspunten en zienswi-

jzen. We delen de machine op in de elementaire 

onderdelen, om die daarna op geheel nieuwe 

wijze weer samen te voegen. Hierbij houden we 

voortdurend de eisen voor ogen die vandaag 

en in de toekomst aan houthandwerk worden 

gesteld. 

Uit deze manier van productontwikkeling, en 

door het toepassen van de beste materialen 

en de nieuwste bewerkingstechnieken, ontstaan 

steeds weer verbluffende oplossingen. Bijvoor-

beeld voor functionaliteit en gebruiksgemak. 

Het resultaat hiervan is dat u tijdens uw werk 

niet meer over uw machine hoeft na te denken. 

Dat hebben wij bij MAFELL al uitvoerig voor u 

gedaan. Daardoor kunt u zich vol op uw werk 

concentreren. En voor al het overige geldt: 

Follow your instinct.

Uw MAFELL vakhandel, onze handelspartner:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Duitsland · Tel. +49 7423 812-133

Fax +49 7423 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · www.mafell.nl

Excenterschuurmachine
EVA 150 E
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De EVA 150E: kracht en zekerheid
Made in Germany

Hoog toerental, vibratiearm en robuust tot in de kleine details: de 
EVA 150 E is de excenterschuurmachine voor een grote afname, een 
schone werkplek en de beste resultaten.

De EVA 150 E is uitermate geschi-
kt voor langdurige inzet. De inge-
bouwde vibratie-absorbtie tussen 
handvat en machine verhindert 
de overdracht van trillingen op 
de gebruiker. Daarmee wordt uw 
gezondheid geschermd en kunt u 
aangenaam werken.

Veel afzuigkanalen en een actieve 
stofafzuiging waarborgen een 
effectieve stofafvoer. Dankzij de 
ingebouwde hoogrenderende af-
zuigturbine kunt u met de EVA 150 
E zelfs zonder stofzuiger effectief 
en stofarm werken.

De EVA 150 E levert een toerental 
dat 20 procent hoger ligt dan bij 
andere excenterschuurmachi-
nes. Dat merkt u meteen aan de 
afname. Uw voordeel: bij een gelijk 
oppervlakte resultaat bent u met 
de EVA 150 E 20% sneller klaar. 
Dat tikt merkbaar aan. 

Laag trillingsniveau - aangenaam werken

Stofarm schuren - schone werkplek

Grote afname - excellente oppervlakken
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De EVA 150 E: goed voor u - goed 
voor het resultaat

De door MAFELL ontwikkelde EVA 150 E blinkt uit door de aangenaam 
rustige loop en de excellente hanteerbaarheid. Daarmee bereikt u 
bij alle houtsoorten en plaatmaterialen, maar ook bij lak, verf en  
gipsstucwerk een excellente oppervlakte kwaliteit.

Met zijn schuuruitslag van 3 mm is 
de EVA 150 E/3 bijzonder geschikt 
voor fijn schuren en lak  
tussenschuren.

Dankzij het ergonomisch  
gevormde extra handvat 
laat de EVA 150 E zich ook 
met twee handen optimaal 
geleiden. Is het extra handvat 
niet nodig, dan is het in een 
handomdraai te verwijderen.

Dankzij de softgrip op de 
handvaten heeft u bij  
iedere werkhouding optimaal 
controle over de EVA 150 E. 
Bovendien zorgt de softgrip 
voor een aangenaam  
‚gripgevoel‘.

De zachte tussenzool maakt het 
mogelijk om ook op concave en 
convexe oppervlakken de beste 
schuurresultaten te behalen. 
Deze zachte schuimzool vlakt 
ongelijkheiden uit en zorgt voor 
gelijkmatige schuurresultaten.

Fijn schuren / lak tussenschuren Afneembaar extra  
handvat Softgrip

Grof schuren

Gekromde oppervlakken

Abranet® Uitstekende zelfafzuiging

Abranet® zet de nieuwe  
standaard voor schuurpapier. 
De ca. 24.000 gaatjes in de 
schuurschijf maken een optimale 
stofafzuiging mogelijk, wat de 
belangrijkste voorwaarde voor 
stofarm schuren is. Daarmee 
houdt u uw werkplek schoon. 
Bovendien heeft Abranet een 
bijzonder hoge standtijd.

De instelbare kantenbescher-
ming, die in de standaard 
leveringsomvang zit inbegrepen, 
verhindert zowel beschadigingen 
aan het werkstuk als slijtage van 
de rand van de schuurzool.

De krachtige zelfafzuiging,  
gecombineerd met de vele  
afzuigkanalen in de schuurzool, 
maken stofarm en trefzeker  
werken mogelijk. Het  
schuurmiddel loopt minder snel 
dicht waardoor u minder  
schuurmiddelen verbruikt. Zo 
boekt u in meer dan een opzicht 
betere resultaten.

De EVA 150 E/5 is de juiste 
keuze voor grof schuren. De 
schuuruitslag van 5mm en de 
12.000 toeren per minuut maken 
het voor u mogelijk om u topp-
restaties te leveren.

Kantenbescherming
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Technische gegevens en  
toebehoren

Schuurnet  Ø 150 mm 
klittenband hechting

HD P 60 20 stuks 093447

Schuurzool hard

1 stuks  093455

Schuurnet Ø 150 mm 
klittenband hechting

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

Schuurzool zacht

1 stuks  093457

Beschermpad Ø 150 mm 
als extra schuurzool be-
scherming

1 stuks  093446

Universele filter zak

5 stuks  205570

Zachte tussenlaag met 
klittenband hechting, 
voor gekromde  
oppervlakken
1 stuks  093459

EVA 150 E / 3 in MAFELL MAX
1 Schuurzool zacht
1 Extra handvat
1 set Abranet schuurnet, bestaande uit: 1 x HD 

P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 180 / P 240 / 
P 320

1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
1 Kantenbescherming
1 Universele filter zak UFB-1

Leveringsomvang EVA 150 E / 5 in MAFELL MAX
1 Schuurzool zacht
1 Extra handvat
1 set Abranet schuurnet, bestaande uit: 1 x HD 

P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 180 / P 240 / 
P 320

1 Bescherm tussenlaag EVA-SA
1 Kantenbescherming
1 Universele filter zak UFB-1

Technische gegevens   

Schuurschijfgrootte Ø 150 mm Ø 150 mm

Schuuruitslag 3 mm 5 mm

Nominaal toerental onbelast 6.000 – 12.000 1/min 6.000 – 12.000 1/min

Opgenomen vermogen 350 W 350 W

Gewicht 2,1 kg 2,1 kg

Hoogte 180 mm 180 mm

Vibratie < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²

Bestel nummer 917701 917710

De vibratie emissie van de EVA 150 E ligt onder de 2,5 m/s2. Daardoor 
kunt u de EVA 150 E zonder tijdslimiet inzetten. Deze echte schuur-
allrounder is uitgerust met een 150 mm schuurzool en is verkrijgbaar 
met een schuuruitslag van 3 of 5 mm.

EVA 150 E / 3 EVA 150 E / 5

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

MAFELL-MAX MAFELL-MAX

Abranet® HD Abranet® EVA-SA HZS-1


