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Deze specifiek ontworpen “Premium StofkaP 180mm” maakt het vanaf nu mogelijk om 
met elke 230mm haakse slijper stofvrij te schuren en zelfs langs muren en wanden 
hetzelfde resultaat te boeken !

Quasi alle 180mm komschijven passen onder deze stofkap

Adapterkits
MAKITA (ID 65mm)
HITACHI / FLEX (L3206) (ID 62,2mm)
FLEX (LD24-6 230)
BOSCH/RAMSET/KEYANG (ID74 mm)
METABO WX 24-230 Quick
DEWALT (DWE4579QS) 
MILWAUKEE (230-AGVM)
SPIT (AGP-230AV)
Alu versie standaard geleverd met MAKITA adapter kit
Composiet versie standaard geleverd met MAKITA&HITACHI adapter kit

Openklapbare voorzijde  
(klikt vast met magneten 
zodat deze nooit verloren  
gaat)

Inlaat die past op meerdere 
stofzuigerslangen.

Regelbare luchtstroom 
om ideale stofopname 
te verzorgen.

Flexibele zelfnivellerende 
rubberen ring die ervoor 
zorgt dat de stofkap de 
ondergrond mooi volgt.

Binnendiameter past op MAKITA 447L 
ID 35mm slang; buitendiameter op de 
Pullman-Ermator S26 50mm slang.

Vraag naar ons uitgebreid gamma komschijven (met 
de ideale afmetingen voor onze  premium stofkap).

TNO gekeurd in combinatie met Pullman-Ermator cycloonstofzuigers.
Meer info op www.decovan.nl of www.stofvrijwerken.tno.nl



Stofvrij schuren & slijpen - Standaard StofkaPPen
Clean air from Sweden !
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Deze specifiek ontworpen “Standaard StofkaP” maakt het vanaf nu mogelijk om met 
elke 125 of 180mm haakse slijper stofvrij te schuren en zelfs langs muren en wanden 
hetzelfde resultaat te boeken !

Past op deze merken van haakse slijpers:
 - Makita
 - Hitachi
 - Bosch (enkel 180mm) 
 
 100-125mm kap  Makita/Hitachi (hals) = d42mm
 180mm kap Makita/Hitachi (hals)  = d65mm
 180mm kap Bosch (hals)    = d74mm
 

Universele kap, past op deze merken van haakse slijpers:
 - Milwaukee
 - DeWalt
 - Metabo
 - Makita
 - Bosch
 Standaard geleverd met 5 adapterringen.
 Voorzijde openklapbaar om langs muren te schuren!
 

Universele kap, past op deze merken van haakse slijpers:
 - Milwaukee
 - DeWalt
 - Metabo
 - Makita
 - Bosch
 Standaard geleverd met adapterring.

 

Quasi alle 100 - 125 - 180mm komschijven passen onder deze stofkappen

Vraag naar ons uitgebreid gamma komschijven (met de ideale afmetingen voor onze stofkappen).


