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De nieuwe multigaats generatie.



sia Abrasives – de nieuwe multigaats generatie

Eenvoudig plaatsen van de schuurschijf
De schuurschijf kan eenvoudig geplaatst en snel  
op de steunschijf aangebracht worden.

Eenvoudig en praktisch – maakt het werk gemakkelijker

Praktisch ophangen
Dankzij het asgat kan de schuurschijf praktisch  
en ongecompliceerd opgehangen worden.

Geen vuile machines en werkstukken
Minder stofresten vereenvoudigen en versnellen het 
schoonmaken van de machines en werkstukken.

De nieuwe multigaats generatie –  
optimale rangschikking van gaten  
voor maximale efficiëntie

Hoge afnamecapaciteit voor snel werken
De hoge afnamecapaciteit wordt bereikt door het feit dat 
het stof direct daar wordt afgezogen waar het ontstaat.

Lange levensduur
Door minimaal verstoppen van de schuurschijf wordt de 
levensduur langer. Door minder wisselen van schuurmidde-
len wordt het werk nauwelijks onderbroken.

Voordelen voor arbeidsveiligheid en gezondheid
Nagenoeg stofvrij werken betekent een duidelijke verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden. De gezondheid is blij 
met minder belastend schuurstof.

Sterk en efficiënt – bespaart tijd en geld

Schoon en veilig – bevordert het stofvrije proces



De nieuwe multigaats generatie –  
optimale rangschikking van gaten  
voor maximale efficiëntie

Kernzone 

Meer gaten in het midden 
voor een maximale schuur-
stofafzuiging.

Centraal asgat 

Voor praktisch, ongecompliceerd 
ophangen.

Langwerpige gaten 

Door het grotere afzuigop-
pervlak van de langwerpige 
gaten wordt de afzuiging 
geoptimaliseerd.

Buitenzone 

Minder gaten buiten de  
kernzone voor een optimale 
luchtstroom in het midden.

 Buitenzone
 Kernzone

Schuurstof-afzuiging
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Uw partner voor een perfect oppervlak

sia Abrasives – de nieuwe multigaats generatie

Sterk en efficiënt –
bespaart tijd en geld
•  Hoge afnamecapaciteit voor  

snel werken
•  Lange levensduur vermindert  

werkonderbrekingen

	
Eenvoudig en praktisch –
maakt het werk gemakkelijker
•  Eenvoudig plaatsen van de schuurschijf
•  Praktisch ophangen dankzij asgat

Schoon en veilig –
bevordert het stofvrije proces
•  Voordelen voor arbeidsveiligheid en gezondheid
•  Geen vuile machines en werkstukken


