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O firmie
Redo systemy przemysłowe
Firma REDO Systemy Przemysłowe od 2002 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą specjalistycznych narzędzi
ściernych. Jesteśmy jednym z największych polskich konwerterów materiałów ściernych 3M™ z wyłącznie polskim
kapitałem, a dodatkowo dystrybutorem działów ASD (materiały ścierne) i PSD (środki ochrony indywidualnej).
Od lat staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie obróbki ściernej, o czym świadczy nie
słabnąca popularność takich produktów jak dyski XL-RD z włókniny sprasowanej 3M™, wałki Mini Brush
o najlżejszej konstrukcji, czy pasy CP-BC, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Stale poszerzane
portfolio wyrobów pozwala nam sprostać nawet najbardziej indywidualnym aplikacjom w zakresie szlifowania.
Najważniejsze daty w historii firmy:
◆ 2002 – wprowadzenie na rynek jedynego oryginalnego dysku XL-RD 126x6x22mm
◆ 2006 – zastosowanie nowoczesnego systemu wycinania włóknin EXL
◆ 2008 – uruchomienie pierwszej linii produkcyjnej pasów bezkońcowych
◆ 2010 – wdrożenie automatycznych rozwiązań przy produkcji szczotek Flap Brush do maszyn stacjonarnych
(150-300mm średnicy) i wałków Mini Brush do szlifierek kątowych
◆ 2012 – uruchomienie drugiej linii produkcyjnej pasów bezkońcowych
◆ 2014 – wprowadzenie dysków z włóknin miękkich podklejonych welurem
◆ 2018 – automatyzacja produkcji dysków Rolok
◆ 2019 – pierwsza polska włóknina prasowana PL
◆ 2021 – uruchomienie linii do wycinania wieloseryjnego dysków na rzep
W stałej ofercie posiadamy przeszło 5000 pozycji obejmujących zarówno narzędzia ścierne, środki ochrony
indywidualnej, produkty ochrony spawacza, jak maszyny oraz akcesoria.
Działamy w oparciu o własną infrastrukturę oraz kadrę ekspertów. Naszym głównym celem jest budowanie
partnerskich relacji z Klientami i odbiorcami narzędzi przedstawionych w tym katalogu.
Zapraszamy do współpracy.
Jakub Krauze
(Sales Manager)

ody.
nager)

Jesteśmy jednym z największych polskich
dystrybutorów produktów 3MTM dla działu
ASD (Dywizja narzędzi ściernych).

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi
firmami dystrybucyjnymi na terenie całej
Europy.

REDO to firma działająca od 2002 roku na rynku polskim.
Polski producent nowoczesnych systemów ściernych z 100% polskim kapitałem.
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 ASD – Abrasive Systems Division



PSD – Personal Safety Division



IATD - Industrial Adhesives and Tapes Division
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Masz jakiekolwiek pytania?
Skorzystaj z metody szybkiego kontaktu

Chcesz złożyć zamówienie?
zamowienia@redosystem.com.pl

Masz pytanie odnośnie
faktury/płatności?

Więcej informacji znajdziesz na stronie
internetowej:

faktury@redosystem.com.pl

www.redosystem.com.pl
Skontaktuj się z nami!

Szukasz informacji o dostępności?

BB-M14™
BB-M14™
BB-22™
BB-M14™
BB-M14™
BB-22™
BB-22™
BB-22™ BB-M14™
+48 91 834 88 28

kontakt@redosystem.com.pl

M

Dyski lamelkowe

Match&Finish

BB-M14™Match&Finish
BB-22™
BB-22™ BB-M14™

BB-M14™ BB-M14
BB-22™
BB-M14™
BB-M14™
BB-22™
BB-M14™ BB-22™
BB-M14™
Włókniny prasowane

BB-M14™
BB-22™

Match&Finish

Match&Finish

BB-22™

BB-22™

Match&Finish

Match&Finish

Match&Finish

BB-22™
Nasze pozostałe marki
BB-M14™Match&Finish BB-22™
BB-M14™
BB-22™
BB-M14™ BB-22™ BB-M14™
BB-22™
BB-22™
Match&Finish

Match&Finish

Match&Finish

Match&Finish

Match&Finish

Match&Finish

Ma
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Ogólne zasady bezpieczeństwa
podczas korzystania z narzędzi ściernych

Pamiętaj, iż niewłaściwe używanie produktów ściernych może być niebezpieczne zarówno dla operatora, jak i osób postronnych w bliskim otoczeniu.
Używając narzędzi ściernych, bezwarunkowo należy przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa zamieszczonych na produktach w postaci piktogramów.
Dodatkowo wymagane jest użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zalecamy każdorazowo upewniać się, czy wybrany produkt jest
odpowiedni do planowanej pracy. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest wolny od wad oraz uszkodzeń mechanicznych. Należy obowiązkowo
stosować środki ochrony indywidualnej w tym: środki ochrony oczu, rąk, głowy i całego ciała.

Warunki przechowywania
materiałów ściernych

Pamiętaj!

Warunki przechowywania mają bardzo duży wpływ na właściwości
użytkowe narzędzi ściernych oraz bezpieczeństwo pracy nimi. Niewłaściwe przechowywanie powoduje osłabienie konstrukcji narzędzia,
wartości ściernych oraz żywotności samego materiału ściernego.
Idealna temperatura przechowywania wynosi od ok. 18° do 22° Celsjusza, przy względnej wilgotności powietrza 45 – 65%. Należy bezwzględnie unikać działania wysokiej temperatury, bezpośredniej wilgoci i/lub promieniowania słonecznego. Materiały ścierne do chwili
użycia powinny być przechowywane w ich oryginalnym opakowaniu.

Kontakt z odpadami szlifowania działa szkodliwie na płuca i powoduje
inne fizyczne uszkodzenia. Wszystkie procesy szlifowania na sucho powinny odbywać się przy użyciu niezbędnych środków wentylacyjnych.
Nie wolno używać produktów ściernych w pobliżu materiałów łatwopalnych, bądź wybuchowych. Jeśli została określona maksymalna dopuszczalna prędkość robocza (RPM), nie wolno jej przekraczać.
Zużyty lub uszkodzony produkt ścierny powinien być poddany utylizacji zgodnie z lokalnymi lub państwowymi aktami normatywnymi. Należy pamiętać, że po obróbce produkt ścierny może być zanieczyszczony
obrabianym materiałem.

W celu zabezpieczenia użytkowników narzędzi ściernych oraz dla maksymalizacji bezpieczeństwa na opakowaniach oraz na produktach REDO
umieszczone są piktogramy bezpieczeństwa i zasad BHP podczas procesów szlifowania.

Oznaczenia BHP

Stosuj odpowiednią ochronę
dróg oddechowych

Stosuj ochronę
twarzy

Stosuj odpowiednią
ochronę słuchu

Stosuj okulary
ochronne

Stosuj rękawice
chroniące

Oznaczenia materiałów

Stal nierdzewna
(inox)

Stal konstrukcyjna

Stal stopowa

Stal niestopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale
trudno obrabialne

Miedź

Brąz

Stopy Niklu

Stopy Kobaltu

Tytan

Chrom

Stal ocynkowana

Stal szlachetna

Kompozyty

Tworzywa sztuczne

Drewno

Żywice

Włókno szklane

Ceramika i szkło

Stal miękka

Mosiądz

Lakiery i powłoki
szpachlowe

Szpachle

Konglomeraty

Porcelana

Guma

Stal węglowa

Żelkoty

Guma
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Tarcze do cięcia i szlifowania
Cięcie stali to jeden z najbardziej podstawowych procesów, którym
poddaje się ten typ materiału. Mimo że operacja ta wydaje się być
prosta, może kryć w sobie naprawdę wiele. Cięcie stali jest procesem rzemieślniczym, do którego zużywa się dużo energii. Energia ta bardzo często uwalnia się w postaci ciepła, które z kolei ma
ogromny wpływ na działanie urządzeń w warsztacie oraz na stan
zdrowia operatora.
W związku z bardzo szeroką ofertą rynkową wybór odpowiedniej
tarczy do cięcia nie jest prostą sprawą. Na jakość produktu składa się przede wszystkim wysokowartościowy materiał ścierny.
Starannie dopracowane parametry znakomicie poprawiają jego
wydajność oraz żywotność. Tarcze nadają się do każdego rodzaju
metalu, gwarantują pełną funkcjonalność oraz najwyższą jakość
pracy.
Odpowiednio dobrana tarcza pozwala nam wykonywać cięcia pod
różnym kątem, w różnych warunkach, czy chociażby z różną prędkością. Ważną informacją jest też wiadomość dotycząca użytkowania tarcz, trwałość produktu oraz rodzaj zastosowanego mocowania.

Obróbka zgrubna to agresywna aplikacja, mająca na celu szybkie
i definitywne usunięcie warstwy zbędnego materiału. Chcąc osiągnąć szybkie zbieranie naddatków w jak najkrótszym czasie, należy sięgnąć po tarcze dedykowane do obróbki zgrubnej powierzchni. Dzięki usztywnieniu z włókna szklanego narzędzia tego typu
idealnie nadają się do aplikacji bocznych z dużym dociskiem.
Tarcze do obróbki zgrubnej z obniżonym środkiem typ 27 to podstawowe produkty ścierne, które można spotkać niemalże w każdej hali produkcyjnej czy warsztacie. Na jakość tarczy składa się
przede wszystkim wysokowartościowy materiał ścierny, wysokiej
jakości żywice oraz wzmocnienie konstrukcji w postaci podkładu
z włókna szklanego.
Oferowane tarcze zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać najlepszą wydajność przy ich maksymalnej dopuszczalnej prędkości
obrotowej. Dzięki szybkiemu usuwaniu materiału otrzymujemy
gruboziarnisty wygląd szlifowanej powierzchni. Perfekcyjną formę
możemy osiągnąć w dalszych krokach roboczych, w trakcie tak
zwanego wygładzania.
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TARCZE DO CIĘCIA

TARCZE DO SZLIFOWANIA
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Aplikacja cięcia

Jak często zdajesz sobie sprawę, że niewłaściwie
używasz maszyn i urządzeń – zwłaszcza jeśli chodzi
o cięcie metali czy stali?

Cięcie metalu

W praktyce bywa często tak, że używamy narzędzia, które jest akurat tuż pod ręką. Ten nawyk powoduje spadek wydajności i bezpieczeństwa pracy oraz gorsze rezultaty pracy.

nie należy do najprostszych zadań.
Po za precyzją, liczą się tutaj także
umiejętności oraz odpowiedni
sprzęt.

Dla przykładu nie wolno do cięcia stali nierdzewnej stosować pił
czy brzeszczotów przeznaczonych do obróbki stali konstrukcyjnej.
Może to spowodować powstanie ogniska korozji na elemencie
nierdzewnym.

GRANULACJA

SPOIWO

A 60 R BF
MATERIAŁ
(ŚCIERNIWO)

TWARDOŚĆ

CHARAKTERYSTYKA
TYP ŚCIERNY
WYMIARY

Oznaczenie ścierniwa

99A

Elektrokorund
szlachetny
(99% czystości)

CrA

Elektrokorund chromowy z domieszką tlenku chromu
zwiększającą twardość

98A

Elektrokorund
szlachetny
(98% czystości)

ZrA

97A

Elektrokorund cyrkonowy z domieszką tlenku cyrkonu
zwiększającą wytrzymałość

Elektrokorund
półszlachetny
(97% czystości)

98C

95A

Węglik krzemu
(karborund) czarny 98% czystości

Elektrokorund
zwykły
(95% czystości)

99C

Węglik krzemu
(karborund) zielony 99% czystości

7
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Tarcze do cięcia

Tarcza do cięcia 3M™ Cubitron™ II

Rozmiar (mm)

MOS (RPM)

Struktura/ziarno ścierne:

Typ

115 x 1,0 x 22

13 300

50

◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

115 x 1,6 x 22

13 300

50

125 x 1,0 x 22

12 250

50

125 x 1,6 x 22

12 250

50

125 x 2,0 x 22

12 250

50

Zalety:
◆ Przetnie więcej elementów przy tym samym nakładzie
pracy
◆ Nie wymaga dużego docisku

41

◆ Otwarta struktura ziarna gwarantuje niezwykłą ostrość
i precyzję cięcia

Zastosowanie:
◆ Przecinanie elementów
◆ Cięcie wzdłużne
◆ Nacinanie elementów ze stali

42

Tarcza do cięcia 3M™ Silver

Typ

Min. zam. MOQ (szt.)

180 x 1,6 x 22

8 500

50

180 x 2,0 x 22

8 500

50

230 x 2,0 x 22

6 650

50

230 x 2,5 x 22

6 650

50

230 x 3,0 x 22

6 650

50

115 x 2,5 x 22

13 300

50

125 x 2,5 x 22

12 250

50

180 x 2,5 x 22

8 500

50

230 x 2,5 x 22

6 650

50

Rozmiar (mm)

MOS (RPM)

Min. zam. MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

115 x 1,0 x 22

13 300

50

◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

115 x 1,6 x 22

13 000

50

125 x 1,0 x 22

12 250

50

125 x 1,6 x 22

12 250

50

180 x 1,6 x 22

12 250

50

230 x 2,0 x 22

6 650

50

230 x 3,0 x 22

6 650

50

Zalety:

41

◆ Mniej zmian tarcz w pojedynczym cyklu pracy
◆ Gwarantuje szybkość i komfort pracy
◆ Pracuje dłużej w porównaniu z innymi tarczami
z elektrokorundem

Zastosowanie:

42

◆ Przecinanie elementów
◆ Cięcie wzdłużne

125 x 2,5 x 22

12 250

50

180 x 2,5 x 22

8 500

50

230 x 2,5 x 22

6 650

50

Min. zam. MOQ (szt.)

◆ Nacinanie elementów ze stali

Nowość

Tarcza do cięcia Hells Bells®

Rozmiar (mm)

MOS (RPM)

Struktura/ziarno ścierne:

Typ

125 x 1.0 x 22

12 500

100

◆ Spoiwo żywiczne z szlachetnym tlenkiem
aluminium

125 x 1.2 x 22

12 500

100

41

Zalety:
◆ Technologia ostrego otwartego ziarna ściernego
◆ Gwarantuje efektywne i czyste cięcie
◆ Tnie bez przegrzewania materiału obrabianego

125 x 2.0 x 22

12 250

100

125 x 2.5 x 22

12 250

100

125 x 3.2 x 22

6 650

50

230 x 2.0 x 22

6 650

50

Zastosowanie:
◆ Przecinanie elementów
◆ Cięcie wzdłużne
◆ Nacinanie elementów ze stali

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Metale trudno
obrabialne

www.redosystem.com.pl

Rozwiązania na szlifierki kątowe

Tarcze do cięcia Hells Bells®

Tarcze Hells Bells® to bardzo wygodne narzędzia przeznaczone do operacji cięcia,
dzięki zachowaniu optymalnej twardości uzyskujemy niezwykle szybkie cięcie.

» Wersja CERAMIC

HIT wśród

Tarcza do cięcia Hells Bells® SG

tarcz tnących

Tarcze tnące Hells Bells® wykonane są
z modyfikowanego termicznie ziarna tlenku
glinu oraz ziarna ceramicznego.
Innowacyjna technologia z elastyczną żywicą
epoksydową, zapobiega wypadaniu ziarna.

Typ

115 x 1,0 x 22

◆ Tarcza została skonstruowana z wykorzystaniem
najwyższej jakości
wyselekcjonowanej mieszanki ziaren ściernych.
◆ Budowa tarczy eliminuje możliwość przegrzania
obrabianego materiału.
Hells Bells® oferuje znakomity stosunek wydajności
do ceny, tarcze pracują szybciej, posiadają dłuższą
żywotność i wymagają mniejszej siły nacisku.

Rozmiar (mm)

115 x 1,6 x 22
125 x 1,0 x 22
125 x 1,6 x 22
41

150 x 1,0 x 22
150 x 1,6 x 22
180 x 1,6 x 22

◆ Maksymalna prędkość obrotowa tarczy musi być
większa lub równa maksymalnej prędkości użytej
szlifierki

180 x 3,0 x 22
230 x 2,0 x 22
42

230 x 3,0 x 22

9

10
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Tarcze do szlifowania

Tarcza do szlifowania 3M™
Cubitron™ II

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

27

Zalety:

Rozmiar (mm)

MOS (RPM)

Min. zam. MOQ (szt.)

115 x 7,0 x 22

13 300

20

125 x 7,0 x 22

12 250

20

150 x 7,0 x 22

10 200

20

180 x 7,0 x 22

8 500

20

230 x 7,0 x 22

6 650

20

Min. zam. MOQ (szt.)

◆ Przeznaczona do najbardziej agresywnych aplikacji, w tym
fazowanie i wyrywanie
◆ Generuje mniejsze wibracje i mniejszą temperaturę pracy
◆ Gwarantuje szybkość i niezwykły komfort pracy

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Tarcza do szlifowania 3M™ Silver

Rozmiar (mm)

MOS (RPM)

Struktura/ziarno ścierne:

Typ

115 x 7,0 x 22

13 300

10

◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

125 x 7,0 x 22

13 300

40
10

27

Zalety:
◆ Tarcza do metalu dobrej jakości
◆ Uniwersalny produkt ogólnego zastosowania

150 x 7,0 x 22

12 500

180 x 7,0 x 22

8 500

10

230 x 7,0 x 22

6 500

10

◆ Jakość marki precyzyjnego ziarna 3M™

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Nowość
Złoty następca Green Corps !
Typ

Elastyczna Tarcza do szlifowania
3M™ Cubitron™ II (Flexible Grinding
Disc Gold)

27

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

Rozmiar (mm)

MOS (RPM)

Min. zam. MOQ (szt.)

100 x 3 x 22 (36+)

15 300

50

115 x 3 x 22 (36+)

13 300

50

125 x 3 x 22 (36+)

12 250

50

125 x 3 x 22 (80+)

12 250

50

180 x 4 x 22 (36+)

8 500

50

Zalety:
◆ Elastyczna konstrukcja + podkładka tłumiąca wibracje
◆ Następca zielonej tarczy 3M™ GreenCorps
◆ Złoty standard wydajności i produktywności 3M™

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne
◆ Wygładzanie, oczyszczanie

Do każdego opakowania 200 szt
tarcz dodajemy gratis 2 podkładki
3M™ 60642. Podkładki można
nabyć także oddzielnie.

◆ Fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Metale
nieżelazne

Aluminium

Metale trudno
obrabialne

Rozwiązania na szlifierki kątowe
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Tarcze do szlifowania

Tarcza do szlifowania
Hells Bells® EXTRIME

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne z szlachetnym tlenkiem aluminium

Zalety:

27

◆ Wydajny produkt ogólnego zastosowania w aplikacjach
zgrubnych
◆ Innowacyjna technologia z elastyczną żywicą epoksydową,
zapobiega wypadaniu materiału ściernego
◆ Nowa rewolucyjna technologia zapewnia maksymalną trwałość
i szybkość szlifu, bez efektu przegrzewania materiału

Rozmiar
(mm)

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100

115 x 7,0 x 22

13 300

125 x 4,0 x 22

12 500

10

125 x 7,0 x 22

12 500

10

150 x 4,0 x 22

10 200

100

150 x 7,0 x 22

10 200

100

180 x 7,0 x 22

8 500

100

230 x 7,0 x 22

6 650

100

Rozmiar
(mm)

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne
◆ Wygładzanie, oczyszczanie, gratowanie
◆ Fazowanie, zacieranie

Tarcza do szlifowania
Hells Bells® CAST IRON

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
27

◆ Spoiwo żywiczne z szlachetnym tlenkiem aluminium

Zalety:
◆ Rozwiązanie dedykowane pod obróbkę żeliwa
◆ Generuje niski próg wibracji

115 x 7,0 x 22

13 300

125 x 7,0 x 22

12 500

100

150 x 7,0 x 22

10 200

100

180 x 7,0 x 22

8 500

100

230 x 7,0 x 22

6 650

100

Rozmiar
(mm)

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Szlifuje bez przegrzewania obrabianego materiału

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Tarcza do szlifowania
Hells Bells® STEEL/INOX

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

115 x 6,0 x 22

13 300

100

115 x 8,0 x 22

13 300

100

◆ Spoiwo żywiczne z bakelitowym spoiwem

125 x 4,0 x 22

12 500

100

Zalety:

125 x 6,0 x 22

12 500

100

27

◆ Tarcze przeznaczone głównie do szlifowania stali węglowej,
konstrukcyjnej i nierdzewnej
◆ Oferuje znakomity stosunek wydajności do ceny
◆ Szlifuje bez przegrzewania obrabianego materiału

125 x 8,0 x 22

12 500

100

150 x 6,0 x 22

10 200

100

180 x 6,0 x 22

8 500

100

230 x 6,0 x 22

6 650

100

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Metale trudno
obrabialne

11

Dyski fibrowe
Wraz z rozwojem technologii obróbki ściernej na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania ułatwiające obróbkę poprzez redukcję
czasu pracy, szybkości zbierania materiału czy wygody użytkowania.
Dyski fibrowe zbudowane są z grubego prasowanego papieru z nasypanym ziarnem ściernym z żywicą. Podkładem osadzenia ziarna ściernego jest gruby prasowany papier poliestrowy zwany fibrą. Na fibrę naniesione jest ziarno nasypowe pełniące funkcję ścierną. Ze względu
na swoje niewielkie wymiary dysk fibrowy doskonale sprawdzi się podczas obróbki powierzchni płaskich, wypukłych, a także wszelkich
trudno dostępnych miejsc oraz krawędzi. Używając dysków fibrowych uzyskasz zadowalający efekt obróbki różnego rodzaju materiałów
i powierzchni.
Dyski fibrowe używane są przede wszystkim do agresywnego szlifowania stali w tym m.in.: usuwania zadziorów, szlifowania spawów, zdzierania rdzy i starych farb oraz innych zanieczyszczeń. Są wydajniejsze w większości zastosowań niż tarcze lamelkowe, jednak wymagają
specjalnej podkładki mocowanej do szlifierki, tzw. podkładki do dysków fibrowych.
Dodatkowo dyski fibrowe nie powodują wibracji tak jak tradycyjne dyski szlifierskie grubości 6mm. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji nie obciążają nadmiernie elektronarzędzi, a także zmniejszają poziom zmęczenia pracownika.

Rozwiązania na szlifierki kątowe
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Dyski fibrowe do stali konstrukcyjnej
Nowość

Dysk fibrowy 3M™ 982CX

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

PROFILOWANY

Zalety:
◆ Rozwiązanie do dokładnego i agresywnego zdzierania materiału
◆ Zapewnia największą szybkość szlifowania

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

115 x 22

36+

13 300

100

125 x 22

36+

12 250

100

150 x 22

36+

10 200

100

180 x 22

36+

8 500

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Możliwość pracy na rozgrzanym do czerwoności spawie

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Zestaw testowy
podkładka do dysków fibrowych 3M™
+ 3 sztuki dysku fibrowego 982CX

Dysk fibrowy 3M™ 982CX
Tu obejrzysz prezentację dysku

Dysk fibrowy 3M™ 982C

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

115 x 22

36+

13 300

100

115 x 22

60+

13 300

100

Zalety:

115 x 22

80+

13 300

100

◆ Ekstremalna wydajność i szybkość obróbki
◆ Zapewnia niezwykłą szybkość szlifowania

125 x 22

36+

12 250

100
100

125 x 22

60+

12 250

◆ Możliwość pracy na rozgrzanym do czerwoności spawie

PROFILOWANY

125 x 22

80+

12 250

100

Zastosowanie:

180 x 22

36+

8 500

100

◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie

180 x 22

60+

8 500

100

180 x 22

80+

8 500

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Fazowanie

Dysk fibrowy 3M™ 782C

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

115 x 22

36+

13 300

100

115 x 22

60+

13 300

100

115 x 22

80+

13 300

100

125 x 22

36+

12 000

100

125 x 22

60+

12 000

100

◆ Możliwość pracy na rozgrzanym do czerwoności spawie

125 x 22

80+

12 000

100

Zastosowanie:

180 x 22

36+

8 600

100

180 x 22

60+

8 600

100

180 x 22

80+

8 600

100

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

Zalety:
◆ Rozwiązanie do dokładnego i agresywnego zdzierania materiału
◆ Zapewnia największą szybkość szlifowania

PROFILOWANY

◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Metale
nieżelazne

13

14

Rozwiązania na szlifierki kątowe

www.redosystem.com.pl

Dyski fibrowe do stali nierdzewnej

Dysk fibrowy 3M™ 987C

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

115 x 22

36+

13 300

100

115 x 22

60+

13 300

100

Zalety:

115 x 22

80+

13 300

100

◆ Kompletne rozwiązanie dedykowane głównie stali nierdzewnej
◆ Dodatek chłodzący w dysku zmniejsza temperaturę szlifowania

125 x 22

36+

12 000

100

125 x 22

60+

12 000

100

PROFILOWANY

◆ Utrzymuje ostrość krawędzi, szlifuje wyjątkowo szybko przy mniejszym
nacisku

125 x 22

80+

12 000

100

180 x 22

36+

8 600

100

Zastosowanie:

180 x 22

60+

8 600

100

◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie

180 x 22

80+

8 600

100

◆ Fazowanie
Dostępny
w gradacji

Dysk fibrowy 3M™ 787C

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja Kolor

120+
MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

115 x 22

36+

13 300

100

115 x 22

60+

13 300

100

Zalety:

115 x 22

80+

13 300

100

◆ Niezwykle szybka obróbka stali nierdzewnej i wysokojakościowych
stopów niklu
◆ Dodatek chłodzący minimalizuje temperaturę szlifowania przy obróbce
termowrażliwych stopów
◆ Produkt dostępny w gradacji 120+

115 x 22

120+

13 300

100

125 x 22

36+

12 000

100

125 x 22

60+

12 000

100

125 x 22

80+

12 000

100

125 x 22

120+

12 000

100

180 x 22

36+

8 600

100

180 x 22

60+

8 600

100

180 x 22

80+

8 600

100

180 x 22

120+

8 600

100

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

PROFILOWANY

Przeprojektowane precyzyjnie kształtowane ziarno 3M™
Nowe dyski fibrowe 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro o nowej konstrukcji wykorzystujące
przeprojektowane, precyzyjnie kształtowane ziarno ścierne.
Już przy pierwszym użyciu dysków 982CX zauważysz różnicę. 982CX to do 33% szybsze
szlifowanie porównując z dyskami w starej technologii

Szybkość szlifowania (g/min)
982CX Pro

Szlifowanie szybsze o 33%

982C
0

50

100

150

Gramy/minutę

Sumaryczna ilość usuniętego materiału
982CX Pro

O 31% więcej usuniętego materiału

982C
Konwencjonalny ceramiczny
materiał ścierny

Precyzyjnie kształtowane
ziarno 3M™

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
stopowa

Aluminium

0

500

1000

1500
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Najnowsze szlifierki kątowe 3M™

Zalety systemu.

Zwiększ
produktywność
i zyski
Przedstawiamy nowy dysk fibrowy 3M™
Cubitron™ II 982CX Pro i nowe szlifierki
elektryczne 3M™. Nowe dyski fibrowe
szlifują jeszcze szybciej i zapewniają
jeszcze dłuższą żywotność niż dyski
fibrowe Cubitron II.
W połączeniu z naszymi narzędziami
i zalecanymi podkładkami do dysków,
system zapewni jeszcze lepszą wydajność,
niż kiedykolwiek wcześniej.
Zoptymalizowana wydajność, moc
i produktywność.

Nasze nowe materiały ścierne i narzędzia zostały zaprojektowane pod kątem
maksymalizacji wydajności, gdy są używane razem. Każdy z elementów tego unikalnego
systemu został zaprojektowany w taki sposób, aby zoptymalizować żywotność, tempo
szlifowania i spójność, pomagając zwiększyć produktywność i obniżyć całkowite koszty.

Szlifierki elektryczne 3M™
Nowa szlifierka elektryczna jest dostępna w wersjach 115 mm i 125 mm ze stałą
lub zmienną prędkością. Zaprojektowane z wytrzymałych elementów szlifierki
są stworzone z myślą o trwałości w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.
To wydajne i trwałe narzędzia, które pomogą w zwiększeniu produktywności.
◆ Moc 1900 W
◆ Dostępne stałe i zmienne prędkości
◆ Ergonomiczna konstrukcja światowej klasy
◆ Solidna konstrukcja i elementy zapewniające trwałość w warunkach
przemysłowych
◆ Ochrona przed przypadkowym włączeniem
◆ Regulowana osłona
◆ Akcesoria zapewniające maksymalną funkcjonalność i elastyczność
◆ Bezpośrednie chłodzenie celem wydłużenia okresu eksploatacji
◆ Ochrona przed przeciążeniem
◆ Kontrola odrzutu

W połączeniu
z podkładkami do dysków
fibrowych 3M™ pozwalają
zoptymalizować okres
eksploatacji produktu
i podwyższyć wydajność
dysków fibrowych 3M™
Cubitron™ II 982CX Pro.

szybsze

33
%
szlifowanie

w porównaniu z dyskami fibrowymi
CubitronTM II 982C

Wydajność
Pracuj z nowymi dyskami fibrowymi
3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, które zapewniają
szybsze i spójne szlifowanie, przy mniejszym
nagrzewaniu i wydłużonej żywotności.

Moc
Nowe szlifierki elektryczne 3M™ zoptymalizują
szlifowanie i okres eksploatacji naszych nowych
dysków fibrowych 3M™ Cubitron™ II.

Wydajność pracy
Trwałe materiały ścierne zapewniają mniej
wymian i krótsze przestoje.

Podkładki do dysków
fibrowych 3M™
Podkładki do dysków fibrowych 3M™
zapewnią stabilne podparcie - w sam
raz do zastosowań szlifierskich.
Aby osiągnąć najwyższą wydajność,
zalecamy stosowanie z dyskiem
fibrowym 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro
i nową szlifierką elektryczną 3M™.

16
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Dyski fibrowe z włókniny (Fiber line™)

Dyski włókninowe FiberLine™
to zupełnie innowacyjny sposób przygotowania powierzchni. Jest to technologia osadzenia włókniny
ściernej na sztywnym podparciu fibrowym z doskonałym odprowadzeniem urobku. Dyski z serii
FiberLine cechuje zwiększona odporność i lepsze
spozycjonowanie ziarna ściernego.

Dyski PL-FD i XL-FD to szybka obróbka
w jednym kroku:
◆ przygotowania powierzchni pod polerowanie końcowe
◆ zagładzania powierzchni
◆ usuwania śladów korozji i tlenków
◆ usuwania defektów występujących na obrabianej
powierzchni
◆ gratowania
◆ tępienia krawędzi

Dyski fibrowe XL-FD
Dyski fibrowe XL-FD są wykonywane z włókniny
poddanej procesowi prasowania i zagęszczenia
ziarna ściernego. Wytrzymała i zwarta konstrukcja umożliwia szybsze przygotowanie powierzchni, a zespolenie z podkładem fibrowym
podpierającym włókninę przekłada się na szybszą i bardziej wydajną obróbkę.
XL-FD umożliwia idealne dopasowanie się do
specyficznego i nietypowego kształtu szlifowanego elementu. Włóknina umożliwia łatwe
profilowanie układając się elastycznie na powierzchni obrabianej.

Produkt idealny dla:

◆ stal zwykła

◆ stal nierdzewna

◆ metale nieżelazne

Zapewnia idealne wykończenie bez zarysowań.

◆ aluminium

Rozwiązania na szlifierki kątowe
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Dyski fibrowe z włókniny (Fiber line™)

Dysk fibrowy REDO RFC-FD
(Fiber line)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie fibrowym

PROFILOWANY

Zalety:
◆ Najwyższa sztywność w swojej klasie
◆ Większa odporność na krawędziach dzięki podparciu fibrowym

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

115 x 22

A XCRS

13 300

10

115 x 22

A CRS

13 300

10

115 x 22

A MED

13 300

10

125 x 22

A XCRS

12 250

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

125 x 22

A MED

12 250

10

◆ Niezwykła wytrzymałość krawędziowa na rozrywanie

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie powierzchniowe blach
◆ Zagładzanie, wyrównywanie nierówności, gratowanie,
szlifowanie oczyszczające
◆ Usuwanie zendry, usuwanie powłok czy korozji
◆ Fazowanie

Produkt 6A MED dostepny jest w grubości 6 mm.

Dysk fibrowy REDO XL-FD /
REDO PL-FD (Fiber line™)

Typ

Rozmiar
mm)

Gradacja Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

XL FD

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Prasowany splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie fibrowym

PROFILOWANY

Zalety:
◆ Podparcie ziarna podkładem fibrowym powoduje
zwielokrotnienie wydajności
◆ Najsztywniejsza z włóknin prasowanych REDO

115 x 22

2S FIN

12 250

10

115 x 22

3S FIN

12 250

10

125 x 22

2A MED

12 250

10

125 x 22

6A MED

12 250

10

PL-FD

◆ Efekt samo chłodzenia podczas szlifowania

PROFILOWANY

Zastosowanie:
◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

115 x 22

2S FIN

12 250

10

115 x 22

4S FIN

12 250

10

125 x 22

4A MED

12 250

10

125 x 22

7A CRS

12 250

10

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Fazowanie, przygotowanie pod lakier

Dysk fibrowy REDO SC-FD
(Fiber line)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Wzmocniony splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie fibrowym

Zalety:

PROFILOWANY

◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Jakość materiału 3M™ wspartego na sztywnym podkładzie
◆ Lepsze podparcie ziarna ściernego, wydajniejsza obróbka

Zastosowanie:

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

115 x 22

A CRS

13 300

10

115 x 22

A MED

13 300

10

115 x 22

A VFN

13 300

10

115 x 22

S SFN

13 300

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

125 x 22

A MED

12 250

10

125 x 22

A VFN

12 250

10

125 x 22

S SFN

12 250

10

◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Aluminium

Metale trudno
obrabialne

Miedź

Brąz

Stopy
wysokowęglowe
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Akcesoria i podkładki

Podkładka do dysków
fibrowych 3M™

Podkładka do dysków
fibrowych REDO

Budowa:

Budowa:

◆ Żebrowana podkładka do mocowania
krążków fibrowych o średnicy 125 mm
do szlifierki kątowej, z nakrętką mocującą M14.

◆ Żebrowana podkładka do mocowania
krążków fibrowych o średnicy 125 mm
do szlifierki kątowej, z nakrętką mocującą M14.

Zalety:

Zalety:

◆ Zwiększona odporność na wysokie temperatury
◆ System kanalików powietrznych dla lepszego
odprowadzania ciepła
◆ Najsztywniejsza z podkładek dostępnych na rynku

◆ Dysk o żebrowanym spodzie, średnio elastyczny
◆ System kanalików powietrznych dla lepszego
odprowadzania ciepła
◆ Zapewnia agresywne szlifowanie przy zachowaniu
optymalnej temperatury
◆ Agresywniejsza praca, lepszy udar

◆ Agresywniejsza praca, lepszy udar
◆ Mniejsze obciążenie dla maszyny

◆ Gwarantuje bardziej wydajną i bezpieczną pracę
◆ Polecana do pracy z dyskami fibrowymi 3M™

◆ Polecana do pracy z dyskami fibrowymi 3M™

Elastyczne podkładki nieżebrowane
do dysków fibrowych
Budowa:
◆ Nieżebrowana podkładka do mocowania krążków fibrowych
o średnicy 125 mm do szlifierki kątowej, z nakrętką
mocującą M14.

Zalety:
◆ Odporna na odkształcanie profilu (uwypuklanie się)
◆ Idealna do pracy na nierównych powierzchniach i krawędziach
◆ Podkładka posiada wysoką wytrzymałość i odporność termiczną,
◆ Zapewnia agresywne szlifowanie przy zachowaniu
optymalnej temperatury
◆ Zapewnia nie tylko równomierne wsparcie całej
powierzchni dysku
◆ Gwarantuje bardziej wydajną i bezpieczną pracę

Zastosowanie:

◆ Do użytku z dyskami fibrowymi

Czy wiesz, że...
◆ Podkładka metalowa do mocowania krążków fibrowych do następujących dysków
wsporczych może być nabyta sama bez
potrzeby wymiany całej podkładki.
◆ Śruba pasuje do szlifierek kątowych
z mocowaniem na gwint M14 i średnicy
125 mm

◆ Do użytku z włókninami fibrowymi

◆ Uwydatnia pracę

Rozwiązania na szlifierki kątowe
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Dyski z włókniny

Dysk z włókniny DF-DC

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

115 x 22

A CRS

13 300

10

115 x 22

A MED

13 300

10

115 x 22

A FIN

13 300

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

◆ Gruba warstwa ziarna poprawia właściwości szlifierskie

125 x 22

A MED

12 250

10

Zastosowanie:

125 x 22

A FIN

12 250

10

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium

Zalety:
◆ Najlepsza włóknina oczyszczająca w swojej klasie
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe

PROFILOWANY

◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Delikatne fazowanie

Typ

Dysk z włókniny SC-DC
Struktura/ziarno ścierne:

PROFILOWANY

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium

Zalety:
◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe
◆ Gruba warstwa ziarna poprawia właściwości szlifierskie

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

115 x 22

A CRS

13 300

10

115 x 22

A MED

13 300

10

115 x 22

A VFN

13 300

10

115 x 22

S SFN

13 300

10

115 x 22

TYPE T

13 300

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

125 x 22

A MED

12 250

10

125 x 22

A VFN

12 250

10

125 x 22

S SFN

12 250

10

125 x 22

TYPE T

12 250

10

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Dysk z włókniny RP-DC
Struktura/ziarno ścierne:

Podkładka centrująca do dysków z włókniny 125 mm M14

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium

Zalety:
◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe

Typ

◆ Gruba warstwa ziarna poprawia właściwości szlifierskie

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni

PROFILOWANY

◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Rozmiar
(mm)

Gradacja Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

115 x 22

A CRS

13 300

10

115 x 22

A MED

13 300

10

115 x 22

A VFN

13 300

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

125 x 22

A MED

12 250

10

125 x 22

A VFN

12 250

10

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Aluminium

Metale trudno
obrabialne
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Dyski z włókniny termolaminowane

Dysk z włókniny RFC-DCL
(laminowany)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

115 x 22

A XCRS

13 300

10

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie termolaminowanym

115 x 22

A CRS

13 300

10

115 x 22

A MED

13 300

10

Zalety:

115 x 22

A FIN

13 300

10

◆ Najlepsza włóknina oczyszczająca w swojej klasie
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe

125 x 22

A XCRS

12 250

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

◆ Termolaminacja utwardza sztywne poparcie ziarna ściernego

125 x 22

A MED

12 250

10

Zastosowanie:

125 x 22

A FIN

12 250

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Delikatne fazowanie

Dysk z włókniny SC-DCL
(laminowany)

Typ

Kolor

115 x 22

A CRS

13 300

10

Struktura/ziarno ścierne:

115 x 22

A MED

13 300

10

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie termolaminowanym

115 x 22

A VFN

13 300

10

115 x 22

S SFN

13 300

10

Zalety:

125 x 22

A CRS

12 250

10

◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe

125 x 22

A MED

12 250

10

125 x 22

A VFN

12 250

10

125 x 22

S SFN

12 250

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Gruba warstwa ziarna poprawia właściwości szlifierskie

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Typ

Dysk z włókniny RP-DCL
(laminowany)

Kolor

115 x 22

A CRS

13 300

10

Struktura/ziarno ścierne:

115 x 22

A MED

13 300

10

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie termolaminowanym

115 x 22

A VFN

13 300

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

Zalety:

125 x 22

A MED

12 250

10

◆ Produkt usztywniony dla lepszego podparcia ziaren ściernych
◆ Posiada grubą warstwę powłoki ściernej

125 x 22

A VFN

12 250

10

◆ Rozwiązanie dla aluminium i metali miękkich

Zastosowanie:
◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Delikatne fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Aluminium

Metale trudno
obrabialne

Miedź

Brąz

Stopy
wysokowęglowe
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Technologia termolaminacji dysków i kół REDO

Nowość - Laminacja termiczna

Włóknina laminowana

Technologia termolaminacji stosowana jest dla poprawy właściwości ściernych
narzędzia poprzez lepsze, sztywniejsze podparcie ziaren.
Termolaminacja jest procesem produkcyjnym pozwalającym na zwiększenie
twardości oraz agresywności dotychczas półelastycznych materiałów ściernych. Laminacja termiczna zmienia strukturę podparcia materiału szlifierskiego
znacząco uwydatniając jego możliwości szlifierskie. Usztywnione ziarno pracuje
wydajniej oraz szybciej, co wpływa na to możliwość większego docisku i szybszej pracy.

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A CRS

13 300

100

22 mm

A MED

13 300

100

125

22 mm

A VFN

13 300

100

125

22 mm

S SFN

13 300

100
100

Średnica
(mm)

Mocowanie

Gradacja

125

22 mm

125

SC-DCL

PR-DCL

Co zyskujesz dzięki laminacji:
◆ Agresywne narzędzie do aplikacji krawędziowych

125

22 mm

A CRS

13 300

125

22 mm

A MED

13 300

100

125

22 mm

A VFN

13 300

100

◆ Większą agresywność w porównaniu z tradycyjnymi dyskami
◆ Większa odporność krawędzi dysku
◆ Dłuższą żywotność i szybszą pracę narzędzia
◆ Lepsze podparcie dla ziarna ściernego
◆ Większą wydajność

Usunięty materiał (g)

Produkt laminowany

Produkt bez laminacji

90
80
70
60
50
40
30

Pozostałe materiały nasypowe

20
10
0
Czas
(min.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mocowanie

125

22

P40

13 300

100

125

22

P60

13 300

100

125

22

P80

13 300

100

125

22

P120

13 300

100

11

Ilość cykli pracy

Min. zam.
MOQ (szt.)

Średnica
(mm)

Gradacja

MOS (RPM)

785FL (ziarno Cubitron™)

HZ8TL (cyrkon + dodatek chłodzący)

93

100
80

Dysk laminowany
Dyski laminowane
(nasypowe) wykazują się
zwiększoną wydajnością oraz
agresywnością w porównaniu
z dyskami pozbawionymi
laminacji!

62
60

125

22

P36

13 300

125

22

P40

13 300

100
100

125

22

P60

13 300

100

125

22

P80

13 300

100

125

22

P100

13 300

100

125

22

P120

13 300

100
100

HZ72L (cyrkon)

40
20
0
DYSK
bez laminacji

DYSK
laminowany

125

22

P36

13 300

125

22

P40

13 300

100

125

22

P60

13 300

100

125

22

P80

13 300

100

W ofercie posiadamy także Dyski
laminowane z materiału 237AA

21

Dyski lamelkowe
Od momentu pojawienia się na rynku ściernice listkowe talerzowe (nazywane najczęściej tarczami lamelkowymi) znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach obróbki powierzchni. Dzięki wachlarzowemu ułożeniu listków (lamelek) z płótna ściernego uzyskuje się wielokrotnie większą wydajność, niż przy innych narzędziach. Ściernice listkowe wykonywane są z płótna ściernego, rozmieszczonego równomiernie
na podstawie typu RD z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Płótno ścierne naklejane jest żywicą syntetyczną gwarantującą dużą żywotność, wydajność i elastyczność narzędzia. Mała waga ściernicy
przyczynia się do łatwości w posługiwaniu się takim narzędziem, jak i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Dyski lamelkowe pracują gładko,
zapewniając lepszą kontrolę pracy podczas obróbki, co gwarantuje doskonałe rezultaty wykończeniowe również ze względu na mniejsze
ryzyko powstania przypadkowych wyżłobień.
Lamelki dzielimy na dwa typy konstrukcji typ 27 (dyski płaskie) oraz typ 29 (dyski wypukłe). Dyski wypukłe zapewniają większą powierzchnię
kontaktu z obrabianym materiałem i bardziej ergonomiczną pracę. Dyski płaskie są doskonałe do operacji wymagających szybkiego usuwania materiału.

29

27

TYP

TYP
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Dyski lamelkowe 3M™

Dysk lamelkowy 3M™ 969F
Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Dysk na wzmocnionym podkładzie poliestrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

Zalety:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 22

40+, 60+, 80+

13 300

29

125 x 22

40+, 60+, 80+

12 250

10

180 x 22

40+, 60+, 80+

8 500

10
10

Kolor

10

115 x 22

40+, 60+, 80+

13 300

125 x 22

40+, 60+, 80+

12 250

10

180 x 22

40+, 60+, 80+

8 500

10

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 22

40+, 60+, 80+, 120+

13 300

29

125 x 22

40+, 60+, 80+, 120+

12 250

10

180 x 22

40+, 60+, 80+, 120+

8 500

10
10

27

◆ Mocny poliestrowy podkład wytrzyma każdy rodzaj agresywnego
szlifowania
◆ Daje rewelacyjne rezultaty podczas szlifowania stali

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Typ

◆ Pracuje dużo dłużej, bez przegrzewania, może być używaną
z wrażliwszymi materiałami

Zastosowanie:
◆ Aplikacje zgrubnego szlifowania
◆ Usuwanie spoin, krawędziowanie
◆ Fazowanie, usuwanie naddatku materiału

Dysk lamelkowy 3M™ 769F
Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Dysk na wzmocnionym podkładzie poliestrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

Zalety:

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

10

115 x 22

40+, 60+, 80+, 120+

13 300

125 x 22

40+, 60+, 80+, 120+

12 250

10

180 x 22

40+, 60+, 80+, 120+

8 500

10

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 22

40+, 60+, 80+

13 300

29

125 x 22

40+, 60+, 80+

12 250

10

180 x 22

40+, 60+, 80+

8 500

10
10

27

◆ Wybór do szlifowania i wykańczania w jednym kroku
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień

Kolor

◆ Wykończenie zbliżone do efektów pracy dysku fibrowego
o drobnoziarnistym ziarnie

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Usuwanie zgorzeliny i odprysków spawalniczych

Dysk lamelkowy 3M™ 967A
Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Dysk na wzmocnionym podkładzie poliestrowym
z precyzyjnie kształtowanym ziarnem ściernym PSG

Zalety:
27

◆ Niska temperatura robocza zmniejsza prawdopodobieństwo przebarwień
czy utlenianie metali
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

10

115 x 22

40+, 60+, 80+

13 300

125 x 22

40+, 60+, 80+

12 250

10

180 x 22

40+, 60+, 80+

8 500

10

◆ Trwałe podłoże tkaninowe o sztywności Y zapewnia kontrolowane
równomierne zużycie ziarna

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal stopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale trudno obrabialne

23

24
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Dyski lamelkowe 3M™

Dysk lamelkowy 3M™ 566A
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Cyrkon na wzmocnionym podkładzie bawełnianopoliestrowym z dodatkiem chłodzącym

Rozmiar
(mm)

115 x 22

P40, P60, P80

13 300

29

125 x 22

P40, P60, P80

12 250

10

180 x 22

P40, P60, P80

8 500

10
10

Zalety:
◆ Jednoetapowe szlifowanie i zacieranie, stanowiąc alternatywę
dla tarcz spojonych
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Typ

Gradacja

Kolor

10

115 x 22

P40, P60, P80

13 300

125 x 22

P40, P60, P80

12 250

10

180 x 22

P40, P60, P80

8 500

10

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 22

P40, P60, P80

13 300

29

125 x 22

P40, P60, P80

12 250

10

180 x 22

P40, P60, P80

8 500

10
10

27

◆ Podkład zapewnia elastyczność oraz potencjalność pracy przy średnim
i dużym docisku

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów
◆ Frezowanie i ukosowanie, gratowanie krawędzi
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Dysk lamelkowy 3M™ 577F
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Cyrkon na wzmocnionym podkładzie bawełnianopoliestrowym z dodatkiem chłodzącym

Zalety:
◆ Idealny do ciężkich aplikacji, w których ważne jest ostateczne wykończenie
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień

27

◆ Z łatwością pracuje na łukach i konturach, ograniczając żłobienie
i poprawiając komfort pracy

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

10

115 x 22

P40, P60, P80

13 300

125 x 22

P40, P60, P80

12 250

10

180 x 22

P40, P60, P80

8 500

10

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów
◆ Frezowanie i ukosowanie, gratowanie krawędzi
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Wybierz właściwy dysk lamelkowy dla Twojej aplikacji:

SILNY
DOCISK

fazowanie, gratowanie
577F

ŚREDNI
DOCISK

967A

usuwanie spawów, nalotów,
przygotowanie powierzchni
566A

LEKKI
DOCISK

566A

967A

CRAB

usuwanie defektów,
czyszczenie
566A

967A

769F

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Metale
nieżelazne

Aluminium

Stopy
niklu

Stopy
kobaltu
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Dyski lamelkowe REDO

Dysk lamelkowy REDO CRAB™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium (ceramika) na wzmocnionym
podkładzie bawełniano-poliestrowym z dodatkiem
chłodzącym

29

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125 x 22

P40

12 000

20

125 x 22

P60

12 000

20

125 x 22

P80

12 000

20

Zalety:
◆ Uniwersalne narzędzie ścierne, doskonała relacja wydajności do żywotności
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień
◆ Z łatwością pracuje na łukach i konturach, doskonała wydajność i kontrola
grubości rysy

W ofercie posiadamy także dyski lamelkowe
w rozmiarze 180 mm typu 27 oraz 29

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Dysk lamelkowy REDO ETNA X-T™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na wzmocnionym
podkładzie bawełniano-poliestrowym

29

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

115 x 22

P40

12 000

20

125 x 22

P60

12 000

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Zalety:
◆ Zawiera 100% ziarna cyrkonowego zapewniając szybkość
i dokładność obróbki
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień
◆ Mieszanina płótna bawełnianego z poliestrowym znacząco wydłuża
żywotność

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Dysk lamelkowy REDO ARPUS™

Typ

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

125 x 22

P40

12 000

20

◆ Elektrokorund cyrkonowy na wzmocnionym
podkładzie bawełnianym

125 x 22

P60

12 000

20

125 x 22

P80

12 000

20

125 x 22

P40

12 000

20

29

Zalety:
◆ Zawiera 100% ziarna cyrkonowego zapewniając szybkość
i dokładność obróbki
◆ Wyposażony w dodatek chłodzący, który pomaga uniknąć przebarwień
◆ Zastosowanie płótna bawełnianego gwarantuje stałą agresywność

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni

Polerujesz filcem?

◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Sprawdź naszą
pozycję do użycia wraz
z mleczkiem polerskim

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Aluminium

26
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Dyski lamelkowe REDO

Dysk lamelkowy REDO REBEL™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na wzmocnionym
podkładzie poliestrowym

29

Zalety:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125 x 22

P40

12 000

20

125 x 22

P60

12 000

20

125 x 22

P80

12 000

20

◆ Przeznaczony do prac ze średnim dociskiem
◆ Nie wymaga dużego nacisku podczas obróbki co przekłada się
na zwiększony komfort pracy
◆ Zawiera 100% ziarna cyrkonowego zapewniając szybkość i dokładność
obróbki

Zastosowanie:

Dysk REDO REBEL™ z gradacją P80

◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni

jest produkowany indywidualnie dla klienta
z wydłużonym okresem realizacji.

◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Dysk lamelkowy REDO BEAVER™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy / Cubitron™
naprzemiennie ułożone na wzmocnionym podkładzie
bawełniano-poliestrowym

27

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125 x 22

P40

12 000

20

125 x 22

P60

12 000

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Zalety:
◆ Nietypowa konstrukcja łącząca naprzemiennie płótno ceramiczne
z cyrkonem
◆ Naprzemiennie ułożone listki dają większą agresywność oraz
są mniej podatne na zapychanie się
◆ Zawiera warstwy chłodzące dla obniżenia temperatury szlifu

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Typ

Dysk lamelkowy REDO AXIL™

27

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na wzmocnionym
podkładzie poliestrowym

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125 x 22

P40

12 000

20

125 x 22

P60

12 000

20

125 x 22

P80

12 000

20

Zalety:
◆ Nie wymaga dużego nacisku podczas obróbki co przekłada się
na zwiększony komfort pracy
◆ Pozwala na wygodną pracę na spoinach pachwinowych i trudno
dostępnych
◆ Uniwersalny produkt posiada niestandardowo wystające listki (8 mm)

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Elastyczne ułożenie lameli
Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Aluminium
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Dyski lamelkowe REDO

Dysk lamelkowy RF8

Typ

(lamelka z włókniny)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na półelastycznym splocie
włókien typu LS (Low Strech)

27

Zalety:

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125 x 22

X CRS (P80)

12 000

10

125 x 22

A CRS

12 000

10

125 x 22

A MED

12 000

10

125 x 22

A VFN

12 000

10

Kolor

◆ Elastyczna konstrukcja pozwala na pracę na obłych kształtach
◆ Przestrzenna budowa dobrze odprowadza ciepło
◆ Nie wymaga dużego nacisku podczas obróbki co przekłada się
na zwiększony komfort pracy

Zastosowanie:
◆ Aplikacje czyszczenia, usuwania lekkich zadziorów
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni

0 - 15°

15 - 25°

◆ Oczyszczanie, obróbka lekkich spawów TIG

TYP 27 - to dyski przeznaczone do pracy przy minimalnym

kącie nachylenia (0-15˚) stosowane w aplikacjach wymagających
szybkiego usuwania materiału. Wykorzystują twardość minerału
ściernego. Do pracy z większym dociskiem.

Dysk lamelkowy SC-RD
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

◆ Tlenek aluminium na półelastycznym splocie
włókien nylonowych (Low Streh)

Zalety:

29

◆ Produkt wykonany z włókniny 3M™ Surface Conditioning, 1:1
z oryginalnym dyskiem 3M™ SC-FD
◆ Konstrukcja otwartej sieci włókien zapewnia dłuższe działanie
bez przegrzewania narzędzia
◆ Dopasowujący się do obrabianej powierzchni dysk zapobiega
żłobieniu, podcinaniu czy niszczeniu materiału

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125 x 22

A CRS

12 000

10

125 x 22

A MED

12 000

10

125 x 22

A VFN

12 000

10

Zastosowanie:
◆ Aplikacje czyszczenia, usuwania lekkich zadziorów
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, obróbka lekkich spawów TIG
15 - 25°

TYP 29 - to dyski przeznaczone do pracy pod kątem 15-25˚.

Uchylne ustawienie listków zapewnia większą powierzchnię
kontaktu z obrabianym elementem, co ułatwia obróbkę zarówno
płaskich jak i zaokrąglonych powierzchni.

Dysk lamelkowy REDO Hybridisc™
(lamelka hybrydowa włóknina/nasyp)
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien + ziarno
ceramiczne na półelastycznym podkładzie bawełnianym

Zalety:

27

◆ Hybryda z płótna ceramicznego i wytrzymałej włókniny ściernej
◆ Wykorzystuje siłę skrawania płótna ściernego przy większym
nacisku, wygładza sprężystą włókniną HD pod lekkim naciskiem
◆ Dopasowuje się do wypukłych i wklęsłych powierzchni dzięki
elastycznej konstrukcji

29

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125 x 22

A CRS / P80

12 000

10

125 x 22

A MED / P80

12 000

10

125 x 22

A MED / P100

12 000

10

125 x 22

A CRS / P80

12 000

10

125 x 22

A MED / P80

12 000

10

125 x 22

A MED / P100

12 000

10

Zastosowanie:
◆ Aplikacje czyszczenia, usuwania lekkich zadziorów
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, obróbka lekkich spawów

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Aluminium

Stal
szlachetna

27

Dyski i koła czyszczące
Dobre narzędzie czyszczące powinno być zaprojektowane tak, aby skutecznie oczyszczać spaw, usuwać rdzę, czy farbę. Otwarta budowa
i agresywny materiał ścierny sprawiają, że dysk tej konstrukcji będzie działać bez zakłóceń i zapychania się podczas usuwania miękkich
powłok. To bezpieczna alternatywa dla szczotek drucianych, dająca większą powierzchnię szlifowania oraz bardziej delikatne wykończenie.
Dzięki temu może on wyeliminować potrzebę wykonywania kolejnych etapów wykończenia.
Dyski czyszczące stworzono z myślą o obróbce większych płaszczyzn. Idealnie nadają się do czyszczenia powierzchni z rdzy, zgorzelin, powłok farb, szpachli czy innego rodzaju skaz napowierzchniowych. W aplikacji oczyszczania ważne jest, aby pył i ciepło generowane podczas
kontaktu narzędzi z materiałem nie powodowało przegrzewania obrabianego elementu. Zapewnia to otwarta struktura włóknin. Są one nie
tylko bardziej wydajne i żywotne od drucianych szczotek, ale także bardziej agresywne, a jednocześnie bezpieczniejsze dla szlifowanego
elementu, którego nie podcinają ani nie odbarwiają.

RD

RD - włóknina zespolona z podkładką
znaną z dysków lamelkowych.

DC

DC - koło z otworem
do pracy czołowej.

M14

M14 - system szybkiego
montażu do szlifierki kątowej.
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Usuwanie farby, rdzy i nalotów

Dysk 3M™ XO-RD Clean&Strip Pro
Koło 3M™ XO-DC Clean&Strip Pro

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 22

S XCRS

13 300

10

125 x 22

A CRS

12 250

10

125 x M14

A MED

12 250

10

180 x 22

A VFN

8 500

10

100 x 22

S XCRS

15 300

30

150 x 22

S XCRS

10 200

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

115 x 22

S XCRS

13 300

10

Zalety:

125 x 22

S XCRS

12 250

10

◆ Uniwersalne narzędzie do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Z łatwością usuwa grube warstwy rdzy, idealne do czyszczenia
i przygotowania powierzchni
◆ Elastyczna włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie

125 x M14

S XCRS

12 250

10

180 x 22

S XCRS

8 500

10

100 x 22

S XCRS

15 300

30

Zastosowanie:

150 x 22

S XCRS

10 200

20

Typ

Kolor

XO-RD

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu na luźnym splocie włókien

Zalety:
◆ Włókno o wysokiej wytrzymałości jest odporne na rozrywanie
i dobrze sprawdza się w pracy na krawędziach
◆ Dobrze dopasowuje się do powierzchni zapewniając lepszy kontakt
z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie
◆ Wydajne narzędzie czyszczące dedykowane do farb i powłok, zapewnia
agresywną obróbkę i pozostawia gładkie wykończenie

XO-DC

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk 3M™ XC-RD Clean&Strip Pro Extra Cut
Koło 3M™ XC-DC Clean&Strip Pro Extra Cut

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

XC-RD

XO-RD

◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk 3M™ XT-RD Clean&Strip (XT-RDisc™)
Koło 3M™ XT-DC Clean&Strip

Typ

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 22

S XCRS

13 300

10

125 x 22

S XCRS

12 250

10

125 x 22

S XCRS

12 250

10

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

XT-RDisc

◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

27 X

Zalety:

27 XW

◆ Dysk o otwartej strukturze włókniny i dużej sile ścierania, narzędzie
do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Znakomicie nadaje się też do czyszczenia spawów na elementach płaskich

XT-DC

◆ Włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie i dobrze
sprawdza się w pracy na krawędziach

125 x 22

S XCRS

12 250

30

150 x 22

S XCRS

10 200

20

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Tytan

30
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Usuwanie farby, rdzy i nalotów

Dysk czyszczący Clean&Strip CR-RD /
Koło CR-DC Clean&Strip

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 15 x 22

S XCRS

13 300

10

125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

10

27 XW 125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

10

Typ

Kolor

CR-RD

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne na sztywnym splocie włókien

27 X

Zalety:
◆ Dysk o otwartej strukturze włókniny i zdecydowanie
największej żywotności w swojej klasie, niezwykle wydajny
◆ Znakomicie nadaje się też do operacji czyszczenia oraz agresywnej
obróbki powierzchniowej
◆ Włóknina z efektem samochłodzenia, nie przegrzewa obrabianego
elementu

CR-DC
125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

30

150 x 15 x 22

S XCRS

10 200

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 15 x 22

S XCRS

13 300

10

125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

10

27 XW 125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

10

S XCRS

12 250

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk czyszczący Clean&Strip CS-RD /
Koło CS-DC Clean&Strip

Typ

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

CS-RD

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych

27 X

Zalety:

29 X

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Produkt nie zapycha się, jest wytrzymały, a gęsty splot gwarantuje
żywotność
◆ Przestrzenna budowa lepiej odprowadza ciepło oraz urobek

125 x 15 x 22

CS-DC
125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

30

150 x 15 x 22

S XCRS

10 200

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115 x 15 x 22

S XCRS

13 300

10

125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

10

27 XW 125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

10

S XCRS

12 250

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk czyszczący Clean&Strip CG-RD /
Koło CG-DC Clean&Strip

Typ

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

CG-RD

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych

27 X

Zalety:

29 X

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Charakteryzują się dużo większą elastycznością w porównaniu
z dyskami XT oraz CS
◆ Otwartą strukturą skutecznie niweluje zapychanie

125 x 15 x 22

CG-DC
125 x 15 x 22

S XCRS

12 250

30

150 x 15 x 22

S XCRS

10 200

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz
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Pozostałe dyski czyszczące

Dysk REDO HD-M14 / HD-DC

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowie
w splocie włókien nylonowych

100 x M14

P120

10

Zalety:

115 x M14

P120

10

◆ Włóknina Heavy Duty o zwartej konstrukcji jest odporna
na rozrywanie nawet przy większych obrotach
◆ Sztywna konstrukcja sprawdza się przy obróbce i czyszczeniu
spawów pachwinowych
◆ Zwiększona odporność na rozrywanie, jednolite wykończenie
oraz powtarzalny efekt rysy

125 x M14

P120

10

150 x M14

P120

10

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

HD-M14

HD-DC
125 x 22

P120

10

150 x 22

P120

20

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, aplikacje pachwinowe
◆ Gratowanie, przygotowanie pod różnego rodzaju powłoki
◆ Oczyszczanie, usuwanie rdzy i defektów powierzchni

Produkty dostępne w formie kół z otworem
oraz w pełnym przekroju gradacji.

Dysk REDO HDI-M14 / HDI-DC

100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium w miękkim
splocie włókien
Typ

Zalety:
◆ Narzędzia z włókniny HS doskonale dopasowują się
do obrabianych detali i pozostawiają bardzo delikatne
jednorodne wykończenie powierzchni
◆ Gwarantują wysoką odporność dzięki dużej grubości (10 mm) i bardzo
gęstemu splotowi włókien przy zachowaniu pełnej elastyczności
◆ Zwiększona odporność na rozrywanie, jednolite wykończenie oraz
powtarzalny efekt rys

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125 x M14

A CRS

10

125 x M14

A MED

10

125 x M14

A VFN

10

Kolor

HDI-M14

HDI-DC

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, matowanie powierzchni
◆ Usuwanie drobnego nalotu i zanieczyszczeń spoin

125 x 22

A CRS

10

125 x 22

A MED

10

125 x 22

A VFN

10

◆ Delikatne oczyszczanie

Dysk REDO HS-M14 / HS-DC

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Tlenek aluminium w impregnowanym gęstym
splocie włókien nylonowych

100 x M14

A MED GOLD

10

Zalety:

115 x M14

A MED GOLD

10

◆ Włóknina HD z impregnacją wspierającą wydajność ścierną
◆ Impregnacja zwiększa wytrzymałość włókniny i odporność
na rozrywanie przy pracy na otworach czy krawędziach.
◆ Dzięki swej sztywności narzędzie jest bardziej agresywne
w porównaniu z tradycyjnymi włókninami

125 x M14

A MED GOLD

10

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

HS-M14

HS-DC
125 x 22

A MED GOLD

20

150 x 22

A MED GOLD

10

Zastosowanie:
◆ Aplikacje nadawania rysy, matowanie powierzchni
◆ Usuwanie drobnego nalotu i zanieczyszczeń spoin
◆ Oczyszczanie z przebarwień

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal stopowa

Żeliwo

Metale nieżelazne

Aluminium

Brąz

Kompozyty

Stopy wysokowęglowe
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Oczyszczanie kompozytowe
Kompozytowe szczotki Scotch-Brite® to narzędzia z ziarnem ściernym o unikatowych właściwościach
czyszczących, wykańczających oraz szlifujących. Dostępne są w szerokiej gamie gradacji, kształtów
i form, co pozwala osiągnąć optymalne efekty procesów szlifowania. Formowane listki zostały nasycone opatentowanym ceramicznym ziarnem ściernym 3M™ Cubitron™, które zapewnia agresywną obróbkę i stałą jakość wykończenia przez cały okres użytkowania narzędzi.
Narzędzia kompozytowe to nowa generacja szczotek oczyszczających, bezproblemowo zastąpisz nimi
przestarzałe i niebezpieczne w użytkowaniu szczotki druciane. Narzędzia kompozytowe wraz z elastycznym i sprężystym włosiem, zapewniają większy kontakt z powierzchnią niż w przypadku szczotek drucianych. Używając szczotki Bristle poprawisz stopień swojego bezpieczeństwa podczas pracy. Tarcze
kompozytowe to elastyczna i bezpieczna technologia dopasowująca się dobrze do wszystkich rodzajów
nieregularnych powierzchni. Kompozyty umożliwiają bardziej intensywne i szybsze szlifowanie w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi przy zachowaniu doskonałej jakości wykończenia.

TYP A

TYP C
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Oczyszczanie kompozytowe spoin ze stali nierdzewnej

Szczotka 3M™ Scotch-Brite™
REDO BB-M14

Szczotka BB-M14™ jest to nowa generacja ściernic BB-ZB
połączona na sztywno z mocowaniem M14.

Struktura/ziarno ścierne:

Szczotki M14 są gotowe do pracy od razu po wyciągnięciu
z opakowania. Do ich montażu nie potrzebujesz żadnych
dodatkowych elementów (trzpieni montażowych czy
redukcji).
Zastosowanie systemu szybkiego montażu pozwala na
osadzenie szczotki jednym płynnym ruchem.

◆ Mieszanka ziarna ceramicznego Cubitron™ zatopiona
w kompozytowej strukturze materiału

Zalety:
◆ Produkt klejony, trwale zespolony z gwintem M14
◆ 7 listkowy odpowiednik szczotek BB-ZB do bezpośredniego
montażu na szlifierce kątowej
◆ Produkt daje gotowość użytkową od razu po wyciągnięciu
z pudełka, nie trzeba stosować flansz montażowych ani trzpieni

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, mazerowanie drewna (postarzanie)
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Typ

A
C

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

152

P36

6 000

1

152

P50

6 000

1

152

P80

6 000

1

152

P120

6 000

1

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Aluminium

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Kompozyty

Żeliwo
Tworzywa sztuczne

Stopy wysokowęglowe
Drewno
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Usuwanie spoin ze stali nierdzewnej

Szczotka 3M™ Scotch-Brite™ BB-ZB

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

P36

6 000

5

P50

6 000

5

P80

6 000

5

152

P80

6 000

5

152

P120

6 000

5

152

P220

6 000

5

152

P400

6 000

5

152

6 mic.

6 000

5

152

1 mic.

6 000

5

Typ

Rozmiar
(mm)

152
A

152

Zalety:

152

◆ Szczotka z zestawem tulejek, można ją mocować i do szlifierek
kątowych oraz prostych, daje możliwość wymiany zużytych listków
◆ W przypadku użycia ze szlifierką kątową potrzeba zastosowania specjalnego mocowania
(trzpień montażowy)
◆ Możliwość montażu w systemie 25 mm, 22 mm, 19 mm, 16 mm, 13 mm poprzez
dołączony do szczotki zestaw redukcji plastikowych

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Mieszanka ziarna ceramicznego Cubitron™
zatopiona w kompozytowej strukturze materiału

Zastosowanie:

C

Gradacja

Kolor

*W ofercie posiadamy także szczotki BB-ZB o średnicach 190 mm oraz 203 mm

◆ Oczyszczanie spawów, mazerowanie drewna (postarzanie)
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Szczotka kompozytowa REDO BB-22
Struktura/ziarno ścierne:

Min. zam.
MOQ (szt.)

P36

6 000

5

P50

6 000

5

P80

6 000

5

152

P80

6 000

5

152

P120

6 000

5

152

P220

6 000

5

152

P400

6 000

5

Rozmiar
(mm)

152
A

152
152

Zalety:
◆ Szczotka z zestawem tulejek. Można ją mocować
i do szlifierek kątowych oraz prostych, daje
możliwość wymiany zużytych listków
◆ W przypadku użycia ze szlifierką kątową potrzeba
zastosowania specjalnego mocowania (trzpień montażowy)
◆ Montaż w systemie 22 mm wyłącznie do użytku wraz ze szlifierką kątową

MOS (RPM)

Typ

◆ Mieszanka ziarna ceramicznego Cubitron™
zatopiona w kompozytowej strukturze materiału

C

Gradacja

Kolor

*W ofercie posiadamy także szczotki BB-ZB o średnicach 190 mm oraz 203 mm

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, mazerowanie drewna (postarzanie)
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Szczotka na trzpieniu
3M™ Scotch-Brite™ BB-ZS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Mieszanka ziarna ceramicznego Cubitron™
zatopiona w kompozytowej strukturze materiału

C

Zalety:
◆ Narzędzie kompozytowe trwale zespolone z trzpieniem montażowym 6 mm
dla łatwego użytkowania
◆ Pracują dobrze na nieregularnych kształtach lub elementach wymagających precyzji

C

◆ Gwarantują zwiększone bezpieczeństwo w porównaniu ze szczotkami drucianymi

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50

P36

30 000

6

50

P80

30 000

6

50

P120

30 000

6

50

P220

30 000

6

75

P80

20 000

6

75

P120

20 000

6

75

P120

20 000

6

75

P220

20 000

6

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, mazerowanie drewna (postarzanie)
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Aluminium

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Kompozyty

Żeliwo
Tworzywa sztuczne

Stopy wysokowęglowe
Drewno
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Wkłady uzupełniające i akcesoria

Mocowanie
RB-ZB Roloc™

RD-ZB szczotka z mocowaniem
3M™ Roloc™

Szczotka czyszcząca BD-ZB
z gwintem M14

Trzpień do
mocowania
flansz RB-ZB

Flansze do
mocowania
BB-ZB/BB-22

Flansze do
mocowania
3M™ BB-ZB

Wkłady uzupełniające do szczotek
kompozytowych 3M™ BB-ZB

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

P36

6 000

40

P50

6 000

40

P80

6 000

40

152

P80

6 000

40

152

P120

6 000

40

152

P220

6 000

40

152

P400

6 000

40

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

75

P50

20 000

80

A

75

P80

20 000

80

75

P120

20 000

80

19

P80

45 000

192

19

P120

45 000

192

19

P220

45 000

192

19

P400

45 000

192

25

P50

35 000

192

25

P80

35 000

192

25

P120

35 000

192

50

P80

30 000

80

50

P120

30 000

80

75

P80

20 000

80

75

P120

20 000

80

75

P220

20 000

80

75

P400

20 000

80

75

6 mic

20 000

80

Typ

Rozmiar
(mm)

152
A

152
152

Zalety:
◆ Element przeznaczony do wymiany po zużyciu poprzedniego
◆ Montowane w specjalnych flanszach po 8 sztuk

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Mieszanka ziarna ceramicznego Cubitron™
zatopiona w kompozytowej strukturze materiału

C

◆ Gwarantuje niski koszt eksploatacji, wymieniamy tylko element zużyty,
a nie całe narzędzie

Gradacja

Kolor

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, mazerowanie drewna (postarzanie)
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

3M™ Scotch-Brite™ RB-ZB
wkłady uzupełniające
do montażu z trzpieniem

C

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Mieszanka ziarna ceramicznego Cubitron™
zatopiona w kompozytowej strukturze materiału

C

Zalety:
◆ Formowane listki nasycone materiałem ściernym przeznaczone do wymiany
po zużyciu poprzedniego
◆ Rozmieszczenie wąsów sprzyja usuwaniu powłok oraz substancji zwykle
zaklejających dyski
◆ Gwarantuje niski koszt eksploatacji, wymieniamy tylko element
zużyty nie całe narzędzie

C

C

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, mazerowanie drewna (postarzanie)
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Kolor

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Aluminium

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Kompozyty

Żeliwo
Tworzywa sztuczne

Stopy wysokowęglowe
Drewno

Dyski na rzep oraz system 3M™ Hookit™
Dyski na rzep to jeden z najstarszych i uniwersalnych systemów wymiany materiałów ściernych. Koncepcja polega na użyciu podkładki bazowej z rzepem
mocującym, do której przyczepiane są krążki. Łatwość i szybkość wymiany
kolejnych gradacji zdecydowanie ułatwia i przyśpiesza pracę. Warto także dodać, że mogą być używane wielokrotnie przez cały okres żywotności materiału
ściernego, a szeroka gama podkładów zapewniających odpowiednie właściwości ścierne w zależności od potrzeb.
Wykorzystywany przez 3M system mocowania Hookit™ przeznaczony jest do
mocowania wielootworowych dysków na rzep. Umożliwia szybkie i precyzyjne
mocowanie krążków ściernych do podkładki roboczej szlifierki. System otworów dobrany do charakteru pracy zapewnia doskonałe odpylanie, a tym samym utrzymanie w czystości środowiska pracy. Nie można także zapominać, iż
dysk z otworami lepiej odprowadza ciepło dodatkowo ochładzając szlifowany
element. Krążki Hookit™ współpracują ze szlifierkami oscylacyjnymi i oscylacyjno-obrotowymi. Połączenie obrotowego i oscylacyjnego ruchu ziarna ściernego zapewnia uzyskanie najbardziej oczekiwanego obrazu rysy. Dyski Hookit™
doskonale sprawdzają się w szlifowaniu naddatków materiału, dając bardzo
dobry efekt na powierzchniach z metalu, kompozytów i żelkotu. Ich zwarta
struktura podkładu zwiększa wytrzymałość i odporność, zwłaszcza przy pracy
na krawędziach.

Bez otworów (0 hole)

9 otworów (8+1 hole)

5 otworów (5 hole)

15 otworów (15 hole)

6 otworów (6 hole)

17 otworów (17 hole)
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Dyski 3M™ Cubitron™ II

Dysk na rzep 3M™ 947A Cubitron™ II

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym ziarnem
ściernym PSG na poliestrowo-welurowym nośniku

Zalety:
◆ Gwarantuje znakomite rezultaty obróbki szerokiej gamy metali
◆ Gradacje 40+ i 60+ mogą być stosowane do obróbki elementów z włókna
szklanego. Gradacje 80+ i 120+ są doskonałe do wyrównywania i zacierania
powierzchni metalowych, zwłaszcza karoserii samochodowych podczas montażu.
◆ Konstrukcja oparta na wytrzymałym, odpornym na rozdarcia podkładzie z płótna
poliestrowego typu X

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

40+

12 250

200

BEZOTWOROWY

125

60+

12 250

200

5 OTWORÓW

125

80+

12 250

200

125

120+

12 250

200

150

40+

10 200

200

BEZOTWOROWY

150

60+

10 200

200

6 OTWORÓW

150

80+

10 200

200

150

120+

10 200

200

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, Przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka drzewa, przemysł drzewny, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep 3M™ 784F Cubitron™ II

Typ

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

125

36+

12 250

200

◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym ziarnem
ściernym PSG na poliestrowo-welurowym nośniku

125

50+

12 250

200

125

60+

12 250

200

Zalety:

125

80+

12 250

200

◆ Dysk pracuje bez przegrzewania obrabianego materiału, zmniejsza
ryzyko przebarwień, utlenień oraz powstawania pęknięć związanych
z przegrzaniem
◆ Idealny do usuwania naddatków, zgorzeliny oraz defektów powierzchni.

125

120+

12 250

200

150

36+

10 200

200

150

50+

10 200

200

150

60+

10 200

200

150

80+

10 200

200

150

120+

10 200

200

Rozmiar
(mm)

Gradacja

BEZOTWOROWY

◆ Podkład o gramaturze YF doskonale sprawdza się w zastosowaniach
wymagających średniego lub dużego nacisku na stopach kobaltu i niklu

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie zgorzeliny i odprysków

Dysk na rzep 3M™ 950U Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym ziarnem
ściernym PSG na poliestrowo-welurowym nośniku

Zalety:

Zastosowanie:

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

60+

12 250

250

125

80+

12 250

250

125

120+

12 250

250

125

150+

12 250

250

125

180+

12 250

250

150

60+

10 200

250

BEZOTWOROWY

150

80+

10 200

250

15 OTWORÓW

150

120+

10 200

250

17 OTWORÓW

150

150+

10 200

250

150

180+

10 200

250

BEZOTWOROWY

◆ Nadają się do precyzyjnego szlifowania przedmiotów wymagających
narzędzi z możliwością dopasowania się do obrabianego kształtu
◆ Dzięki 950U uzyskasz spójne wykończenie i większą wydajność, dyski posiadają
otwarty nasyp w przełomowej technologii mikroreplikacji ziaren ściernych
◆ Dzięki otwartej strukturze nasypu redukują ryzyko zaklejania i zapychania
powłoki ściernej

Kolor

5 OTWORÓW

◆ Szlifowanie powierzchni szpachlowych, powłok i lakierów
◆ Przygotowanie powierzchni pod malowanie
◆ Czyszczenie i usuwanie rdzy, oczyszczanie i ujednolicanie powierzchni

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Tytan

Stal
konstrukcyjna
Kompozyty

Tworzywa
sztuczne

Stal
stopowa

Żeliwo
Stopy Niklu

Stopy
wysokowęglowe
Stopy Kobaltu

Aluminium
Włókno szklane

Metale trudno
obrabialne
Stal
ocynkowana
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Dyski 3M™ Cubitron™

Dysk na rzep 947D

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne Cubitron™ na poliestrowo
-welurowym nośniku

Rozmiar
(mm)

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Posiada dużą ilość dodatku chłodzącego, który zapobiega tworzeniu
się przebarwień
◆ Zastosowana technologia ciągłego otwarcia ziaren ściernych, pojedyncze ziarna
kruszą się, odkrywając kolejne elementy równie ostre jak poprzednie.
◆ Konstrukcja oparta na wytrzymałym, odpornym na rozdarcia podkładzie
z płótna poliestrowego typu X

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P40

12 250

25

125

P60

12 250

25

125

P80

12 250

25

125

P120

12 250

25

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka drewna, przemysł drzewny, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep 777F

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

◆ Ziarno ceramiczne Cubitron™ na poliestrowo
-welurowym nośniku

Zalety:

BEZOTWOROWY

◆ Bardzo skuteczne narzędzie do obrabiania materiałów wrażliwych
na temperaturę.
◆ Materiał posiada dodatek chłodzący, zmniejszający ryzyko przebarwień
na stali nierdzewnej
◆ Płótno poliestrowe zwiększa żywotność dysku na krawędziach

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P40

12 250

25

125

P60

12 250

25

125

P80

12 250

25

125

P100

12 250

25

125

P120

12 250

25

125

P150

12 250

25

125

P180

12 250

25

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka odlewów, odkuwek
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep 966UZ

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne Cubitron™ na sztywnym
papierze typu F

Zalety:
◆ Posiada powłokę antystatyczną poprawiającą odprowadzanie
pyłów, zapobiegając tym samym zapychaniu się krążków
◆ Ziarno ceramiczne wydłuża żywotność, gwarantuje szybsze usuwanie
materiału w krótszym czasie
◆ Ze względu na zastosowane ziarna ceramicznego 3M™ i mocnego spoiwa
966UZ doskonale sprawdzają się w obróbce stali nierdzewnej

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

150

P60

10 200

100

BEZOTWOROWY

150

P80

10 200

100

6 OTWORÓW

150

P100

10 200

100

9 OTWORÓW

150

P120

10 200

100

150

P150

10 200

100

125

P60

12 250

100

125

P80

12 250

100

125

P100

12 250

100

125

P120

12 250

100

125

P150

12 250

100

BEZOTWOROWY

Zastosowanie:
◆ Usuwanie twardych powłok lakierniczych, szlif twardego drewna
◆ Obróbka drzewa, przemysł drzewny, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Tytan

Stal
konstrukcyjna
Kompozyty

Stal
stopowa
Drewno

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Stopy
Niklu

Stopy
Kobaltu

Aluminium
Stopy
Chromu

Metale trudno
obrabialne
Metale
nieżelazne
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Dyski 3M™ Trizact™

Dysk na rzep 237AA

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na poliestrowo
-bawełniano-welurowym nośniku

125

A6

12 250

25

125

A16

12 250

25

Zalety:

125

A30

12 250

25

◆ 237AA to duża szybkość, wysoki połysk i perfekcyjne wykończenie,
jednakowa siła skrawania pozostająca na niezmienionym poziomie przez
cały okres użytkowania
◆ Materiał Trizact™ jest materiałem o żywotności nawet do pięciu razy większej niż
tradycyjne materiały nasypowe
◆ Dysk oferuje chłodny szlif i skrócenie ilości kroków do przygotowania powierzchni

125

A45

12 250

25

125

A65

12 250

25

125

A80

12 250

25

125

A100

12 250

25

125

A160

12 250

25

BEZOTWOROWY

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

Zastosowanie:
◆ Obróbka wykańczająca, przygotowanie pod poler i chromowanie
◆ Obróbka dekoracyjna
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści
przy minimalnym nacisku

Dysk na rzep 337DC

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na poliestrowo
-bawełniano-welurowym nośniku

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Trizact™ o ceglano-kanalikowej strukturze na półelastycznym
podkładzie o gramaturze X, sprawdzi się w obróbce metali miękkich
ze średnim dociskiem
◆ Sprawdza się wielokrotnie lepiej od konwencjonalnych materiałów ściernych

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125

A100

12 250

25

125

A160

12 250

25

125

A300

12 250

25

Kolor

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

◆ Pozostaje ostry przez cały okres użytkowania, co przekłada się na większą
produktywność, jednocześnie oferując bardziej zwarte, spójne wykończenie

Zastosowanie:
◆ Usuwanie wypływek, obróbka po procesach mechanicznych
◆ Frezowanie, gratowanie krawędzi
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni

3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA
Krążek ścierny na gąbce
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na podkładzie piankowym

Zalety:

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Typ

Rozmiar
(mm)

30806

150

P3000

10 200

15

50414

150

P6000

10 200

15

51130

150

P8000

10 200

15

Gradacja

Kolor

◆ Piankowy dysk do użycia wyłącznie na mokro dla zastosowań
lakierniczych
◆ Do zastosowania przed użyciem systemu polerskiego
◆ Dostępność w gradacjach P1000 – P8000

HIT w aplikacjach typu Automotiv

Zastosowanie:
◆ Usuwanie defektów powierzchni
◆ Usuwanie rys na powłokach lakierniczych, matowienie powierzchni
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Tytan

Stopy Niklu

Stal konstrukcyjna
Stopy Kobaltu

Stal stopowa
Metale nieżelazne

Metale trudno obrabialne

Aluminium
Szkło
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Pozostałe nasypy

Dysk na rzep REDO HZ72

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na ciężkim podkładzie
poliestrowo-welurowym

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Podwójna warstwa żywicy z zatopionym ziarnem ściernym
do intensywnego i agresywnego szlifowania
◆ Poliester wzmacnia krawędzie dysku chroniąc narzędzie przed rozerwaniem
◆ Generuje niski próg wibracji

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P36

12 500

25

125

P40

12 500

25

125

P60

12 500

25

125

P80

12 500

25

125

P120

12 500

25

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, operacje powierzchniowe
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep REDO HZ8TOP

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

◆ Elektrokorund cyrkonowy na ciężkim podkładzie
poliestrowo-welurowym

125

P36

12 500

25

125

P40

12 500

25

Zalety:

125

P60

12 500

25

125

P80

12 500

25

125

P100

12 500

25

125

P120

12 500

25

◆ Szczególnie agresywny nasyp osadzony na trwałym poliestrze
◆ Nasyp zawiera dwie warstwy żywicy fenolowej trójaktywnej
◆ Zastosowane dodatki skutecznie rozpraszają zgromadzone
podczas szlifowania ciepło

BEZOTWOROWY

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, operacje powierzchniowe
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep REDO TZ32

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na ciężkim podkładzie
bawełniano-welurowym

Zalety:
◆ Średnio do 30% szybsze skrawanie metali niż w przypadku ziarna
elektrokorundowego
◆ Mocne i elastyczne bawełniane podłoże, dobrze wypozycjonowane ziarno ścierne
◆ Zdecydowanie bardziej wydajny w porównaniu z pasami z ziarnem
elektrokorundowym

BEZOTWOROWY

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P36

12 500

25

125

P40

12 500

25

125

P60

12 500

25

125

P80

12 500

25

125

P100

12 500

25

125

P120

12 500

25

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie spawów, operacje powierzchniowe
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stopy wysokowęglowe

Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Kompozyty

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo
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Pozostałe nasypy

Dysk na rzep ZG9TOP

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Mieszanka tlenku aluminium z ziarnem ceramicznym
na podkładzie poliestrowo-bawełniano-welurowym

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Specjalna mieszanina ziaren wysokiej jakości dająca
bardzo szybkie tempo usuwania materiału
◆ Jest to optymalnie dostosowana do szlifowania zgrubnego
i wykańczającego
◆ Tkanina ścierna nie zawiera tlenków żelaza, aby zapobiec
zanieczyszczeniu obrabianych elementów

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P40

12 500

25

125

P60

12 500

25

125

P80

12 500

25

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

REDDOT 31

Zastosowanie:

dzięki zastosowaniu wytrzymałego foliowego podłoża,
narzędzie nada się do aplikacji na mokro.

◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów, aplikacje zgrubne
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep REDDOT 21
Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na welurowym
papierze sztywnym typu F

Zalety:
◆ Krążki ścierne uniwersalnego użycia, ekonomiczny
materiał dobrze nadający się również do obróbki
stali i innych metali
◆ Jest to optymalnie dostosowana do szlifowania
zgrubnego i wykańczającego
◆ Ziarno naniesione w formie nasypu pełnego

BEZOTWOROWY

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P60

12 500

25

125

P80

12 500

25

125

P120

12 500

25

125

P150

12 500

25

125

P180

12 500

25

125

P220

12 500

25

125

P240

12 500

25

125

P320*

12 500

25

Zastosowanie:

*Produkt dostępny także w gradacjach P400 – P2000

◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów,
aplikacje zgrubne
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

*Na życzenie klienta możliwość produkcji dysków w układzie 6 otworowym,
9 otworowym (8+1) oraz w wersji z 15 otworami.
*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep CR116

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

◆ Elektrokorund cyrkonowy na welurowym papierze
sztywnym typu F

125

P60

12 500

25

125

P80

12 500

25

Zalety:

125

P100

12 500

25

125

P120

12 500

25

125

P150

12 500

25

125

P180

12 500

25

125

P240

12 500

25

◆ Jednolity i powtarzalny efekt powierzchniowy
◆ Niska temperatura szlifu, wzbogacony o dodatek chłodzący

BEZOTWOROWY

◆ Podkład papierowy sprawia, że jest to ekonomiczna wersja
dysków do obróbki stali nierdzewnej

Zastosowanie:

*Posiadamy także dyski o średnicy 115 mm oraz 150 mm.

◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Kompozyty

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Dyski z włókniny

Dysk na rzep DF-DH

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien

Zalety:

BEZOTWOROWY

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem DF z włókniny 3M™ Scotch-Brite™
Durable Flex
◆ Gęsta konstrukcja pozwala na agresywne czyszczenie, wykańczanie,
a także ujednolicanie powierzchni metalowych
◆ Konstrukcja odporna na obciążenia zapewnia spójne działanie na całej
powierzchni, pozwala na agresywne czyszczenie, wykańczania, a także
ujednolicanie powierzchni metalowych
◆ Sprawdza się podczas aplikacji czyszczenia, zacierania i wykańczanie

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115

A MED

13 300

20

115

A MED

13 300

20

115

A MED

13 300

20

125

A MED

12 250

20

125

A MED

12 250

20

125

A MED

12 250

20

Kolor

Zastosowanie:
◆ Agresywne usuwania naddatków, gratowanie
◆ Wykańczanie, ujednolicanie powierzchni, czyszczenie
◆ Usuwanie defektów powierzchni

Produkt
dostępny
z mocowaniem
typu QD

Dysk na rzep SC-DH
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien
Typ

Zalety:
◆ Produkt wykonywany z oryginalnej włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Surface
Conditioning
◆ Niezwykła trwałość nawet w przypadku obróbki nieregularnych kształtów
i ostrych powierzchni
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym, sztywny podkład z włókien sprawia że
SC sprawdza się podczas aplikacji czyszczenia, zacierania i wykańczania

BEZOTWOROWY

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

115

A CRS

13 300

20

115

A MED

13 300

20

115

A VFN

13 300

20

125

A CRS

12 250

20

125

A MED

12 250

20

125

A VFN

12 250

20

*Dyski dostępne także w wersji TYPE-T do prac polerskich.

◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep SF-DH
Struktura/ziarno ścierne:

Zalety:

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115

A CRS

13 300

20

BEZOTWOROWY

125

A CRS

12 250

20

150

A CRS

10 200

20

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem SF z włókniny
3M™ Scotch-Brite™ Satin Finish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach

Kolor

◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej
klasie włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, satynowanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Dyski z włókniny

Dysk na rzep CP-DH

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115

A MED

13 300

20

BEZOTWOROWY

125

A MED

12 250

20

150

A MED

10 200

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

115

A MED

13 300

20

115

A FIN

13 300

20

115

A VFN

13 300

20

125

A MED

12 250

20

125

A FIN

12 250

20

125

A VFN

12 250

20

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

Zalety:

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Typ

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny
3M™ Scotch-Brite™ Cut & Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach

Kolor

◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej
klasie włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

Dysk na rzep CWM-DH

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien podklejony welurem

Zalety:

BEZOTWOROWY

◆ Włóknina maszynowa o wysokim współczynniku agresywności, bardzo
trwała, odporniejsza na rozrywanie i zużycie w porównaniu z innymi
włókninami
◆ Doskonała w operacjach czyszczenia i wykańczania maszynowego, do
pracy na wysokich obrotach i pod dużym naciskiem
◆ Produkt dostępny w gradacji STRONG o zwiększonej wytrzymałości na
rozrywanie

Kolor

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadrapań, rys, odbarwień po spawaniu
◆ Czyszczenie, usuwanie rdzy, zmniejszenia porowatości, przygotowanie
przed malowaniem
◆ Usuwanie defektów powierzchni

W ofercie posiadamy podkładki szlifierskie
z mocowaniem śrubowym, oraz gwintami, M6,
M8 oraz M14

2
3

1
 1 - Podkładka M14 z otworem centrycznym
 3 - Podkładka M14 z rzepem typu HARD

 2 - Podkładka M14 z rzepem typu MEDIUM

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

43

Włóknina sprasowana i prasowana
Włóknina sprasowana jest materiałem ściernym, który został poddany zagęszczeniu ziarna ściernego poprzez jego prasowanie. Proces prasowania włókniny ściernej zwielokrotnia ilość ziarna ściernego w objętości włókniny, co w sposób znaczący poprawia wydajność i właściwości szlifierskie. Ilość zwielokrotnienia gęstości ziarna określa gradacja. Ziarno ścierne zastosowane we włókninach prasowanych rozkładane
jest w sposób równomierny, zapewniając jednolity szlif i solidne wykończenie powierzchni. Dla przykładu w gradacji 2S MED zastosowano
dwukrotne prasowanie płyty, a w gradacji 6A MED - sześciokrotne.
Warto także dodać, iż od roku 2018 firma REDO jako jedyny polski producent narzędzi ściernych wprowadziła na rynek własne włókniny
prasowane.
Polskie włókniny prasowane PL REDO™ idealnie nadają się do skutecznej obróbki stali nierdzewnych oraz aluminium. Rewelacyjna konstrukcja włókien ściernych PL REDO™ wraz z zastosowaniem wysokiego stopnia prasowania sprawia, iż narzędzia te wyróżniają się niezwykłą
wydajnością. Włókniny tej klasy są idealnym rozwiązaniem dla obróbki stali nierdzewnych, metali nieżelaznych oraz stali czarnej. Znajdują
zastosowanie w takich operacjach, jak zagładzanie powierzchni, obróbka wstępna, usuwanie delikatnych spoin, oczyszczanie oraz matowienie powierzchni.
Włókniny sprasowane i prasowane są:
Dopasowane do Twoich potrzeb
◆ szeroka gama kół i dysków do wielu sprawdzonych
zastosowań
◆ ponad 200 różnych produktów dostępnych z magazynu
i pasujących do większości urządzeń
◆ krótki czas realizacji zamówień specjalnych

Ułatwiają i poprawiają jakość produkcji
◆ przetestuj i oceń sam
◆ zwróć uwagę na gładkość i kolor obrobionej powierzchni
◆ ile mniej pracy kosztowało uzyskanie oczekiwanego efektu?
Obniżają koszty, zdaniem większości naszych Klientów
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Włóknina sprasowana 3M™ EXL

Dysk z włókniny sprasowanej XL-RD

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

29 X

Zalety:
◆ Dysk nowej generacji ze sprasowanej włókniny ściernej do gratowania,
szlifowania i polerowania metalu
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem EXL 3M™ Scotch-Brite™ zespolonym
z podkładem znanym z dysków lamelkowych
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co
przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

27

29 X

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

27 X

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

125 mm

Najpopularniejszy
produkt

27 XW
29 XW

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

125 x 6 x 22

2S FIN

7 650

10

125 x 6 x 22

3S FIN

7 650

10

125 x 6 x 22

2S FIN

7 650

10

125 x 6 x 22

3S FIN

7 650

10

125 x 6 x 22

2A MED

7 650

10

125 x 6 x 22

6A MED

7 650

10

115 x 12 x 22

2S FIN

8 350

10

115 x 12 x 22

2A MED

8 350

10

115 x 12 x 22

2S FIN

8 350

10

115 x 12 x 22

2A MED

8 350

10

125 x 12 x 22

2S FIN

7 650

10

125 x 12 x 22

2A MED

7 650

10

125 x 12 x 22

2S FIN

7 650

10

125 x 12 x 22

2A MED

7 650

10

125 x 12 x 22

2S FIN

7 650

10

125 x 12 x 22

2A MED

7 650

10

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Koło z włókniny sprasowanej XL-UW

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

125 x 3 x 22

8A CRS

7 650

10

125 x 3 x 22

6A MED

7 650

10

Zalety:

125 x 6 x 22

2S FIN

7 650

10

◆ Materiał cechuje się wysoką elastycznością, która pomaga w pracy
na powierzchniach metalowych płaskich oraz profilowanych
◆ Podczas szlifowania koło się nie zapycha, a nadmiar ciepła zostaje
odprowadzony naturalnymi kanalikami. To najlepsze narzędzie do obróbki
spawów pachwinowych
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co
przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

125 x 6 x 22

2A MED

7 650

10

125 x 6 x 22

3S FIN

7 650

10

125 x 6 x 22

6A MED

7 650

10

125 x 6 x 22

8A CRS

7 650

10

150 x 3 x 22

8A CRS

6 400

10

150 x 3 x 22

6A MED

6 400

10

Zastosowanie:

150 x 3 x 22

8A CRS

6 400

10

◆ Obróbka spawów pachwinowych, usuwanie przebarwień
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, przygotowanie pod poler

150 x 6 x 22

2S FIN

6 400

10

150 x 6 x 22

2A MED

6 400

10

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

150 x 6 x 22

3S FIN

6 400

10

150 x 6 x 22

6A MED

6 400

10

150 x 6 x 22

8A CRS

6 400

10

150 x 6 x 25

2S FIN

6 400

10

150 x 6 x 25

2A MED

6 400

10

150 x 6 x 25

3S FIN

6 400

10

150 x 6 x 25

6A MED

6 400

10

150 x 6 x 25

8A CRS

6 400

10

125 mm

Najpopularniejszy
produkt

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

45

Rozwiązania na szlifierki kątowe

46

www.redosystem.com.pl

Włóknina sprasowana EXL i prasowana REDO.
Informacje techniczne.
Materiał

Forma

XL - …

↓

Twardość

XL-RD

↓

Materiał
S

↓

2

Ziarnistość
FIN

↓

↓

XL-RD
XL-UW
XL (Włóknina sprasowana 3M EXL)

XL-DR

2 - Miękka

XL-DC

3 - Średnia

XL-M14

6 - Twarda

FIN - P400 - P600

S - Węglik krzemu

MED - P240

A - Elektrokorund

CRS - P120

XL-M6
XL-DS
PL - …

↓

PL-RD

↓

S

↓

4

FIN

↓

↓

PL-RD
PL-UW
PL (Włóknina prasowana REDO)

PL-DR

2 - Miękka

S - Węglik krzemu

FIN - P400 - P600

PL-DC

3, 4, 5- Średnia

A - Elektrokorund

MED - P240

PL-M14

6 - Twarda

C - Ceramika

CRS - P120

PL-M6
PL-DS
Pamiętaj, że włóknina sprasowana i prasowana pozwala uzyskać o wiele lepszą gładkość powierzchni w stosunku do płótna ściernego o tej samej ziarnistości (wskaźnik Ra)

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

TM

EXL

Używasz kół XL-UW lub PL-UW do pracy czołem?
Zapytaj koniecznie o trzpienie do ich mocowania.

Wykańczanie, gdzie Fuego jest 1 krokiem, a Harma ostatnim.

Charakterystyka gradacji i dostępność włóknin
sprasowanych EXL
Gradacja

3 mm

4 mm

6 mm

12 mm

19 mm

Charakterystyka gradacji i dostępność włóknin
sprasowanych REDO PL
25 mm

Gradacja

2S FIN

2S FIN

2A MED

2A MED

3S FIN

3A CRS

6A MED

4A MED

3 mm

4 mm

6 mm

9 mm

12 mm

4S FIN

8A CRS

5A CRS
6C CRS
7A CRS

Elastyczność

Harma

Fuego

Mora

Nero

2S FIN
Grato
wanie
,s

3S FIN

zlifow
anie

2A MED
Polero
wanie
,w

ygład

0,11 µm

0,15 µm

zanie

0,30 µm

6A MED
8A CRS
0,40 µm

0,65 µm

Agresywność

Ra
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Włóknina sprasowana 3M™ EXL

Koło z włókniny sprasowanej XL-M14

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

5

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

125 x 12 x M14

2S FIN

7 650

125 x 12 x M14

2A MED

7 650

5

Zalety:

115 x 12 x M14

2S FIN

8 350

5

◆ Dysk nowej generacji ze sprasowanej włókniny ściernej
do gratowania, szlifowania i polerowania metalu
◆ Produkt wykonany z włókniny sprasowanej EXL 3M™ Scotch-Brite™
zespolonym z gwintem M14 do ekspresowego użycia ze szlifierką kątową
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co
przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

115 x 12 x M14

2A MED

8 350

5

100 x 19 x M14

2S FIN

9 550

5

100 x 19 x M14

2S FIN

9 550

5

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Używasz dużych ilości dysków
oraz kół z włóknin sprasowanych?
Skorzystaj już teraz z atrakcyjnej
oferty sprzedażowej w pakietach
po

100 sztuk

Koło z włókniny sprasowanej XL-QW
(w systemie montażu Q-dysk)

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

2S FIN

7 650

10

3S FIN

7 650

10

125 x 12 x QW

2A MED

7 650

10

125 x 12 x QW

6A MED

7 650

10

125 x 12 x QW

2S FIN

7 650

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125 x 12 x QW
125 x 12 x QW

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

Zalety:
◆ Doskonale sprawdzają się w aplikacji oczyszczania spoin
na powierzchniach płaskich
◆ Produkt wykonany z włókniny sprasowanej EXL 3M™ Scotch-Brite™
zespolony z wewnętrznym metalowym gwintem M14 typu QD
◆ Koła te dają się profilować dzięki czemu dopasowują się do specyficznych
kształtów obrabianej powierzchni

Kolor

*Produkt dostępny także w rozmiarze 100mm oraz 115mm.
*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Q Dysk to system szybkiego montażu oparty na metalowym grzybku z gwintem M14. W zależności
od grubości krążka oraz kierunku osadzenia grzybka rozróżniamy dyski typu QW oraz QD.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Włóknina prasowana REDO

Dysk z włókniny prasowanej
PL-RD FUEGO™ (FUEGOdisc™)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Agresywne ziarno ceramiczne na sprasowanym splocie
włókien nylonowych zespolonym z podkładem znanym
z dysków lamelkowych

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

6C CRS

7 650

10

6C CRS

7 650

10

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

27 X

125 x 8 x 22

27 W

125 x 8 x 22

Kolor

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Zastosowaniem wysokiego stopnia prasowania sprawia iż narzędzia
te wyróżniają się niezwykłą wydajnością, FUEGO to najagresywniejsze
z dysków w rodzinie polskich włóknin prasowanych.
◆ Niska temperatura szlifowania, brak zatykania oraz możliwość uzyskania
regularnej powierzchni zapewniają przewagę nad konwencjonalnymi
narzędziami
◆ Dysk dostępny w grubości 8mm co pozwala na dłuższą pracę i rzadszą
zmianę narzędzia

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, usuwanie lekkich spoin
◆ Usuwanie defektów powierzchni, agresywne gratowanie, matowienie

Rewelacyjna konstrukcja włókien ściernych REDO PL™
pierwsza polska włóknina prasowana dostępna na rynku

SUPER AGRESYWNE

Koło z włókniny prasowanej
PL-UW FUEGO™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Agresywne ziarno ceramiczne na sprasowanym splocie
włókien nylonowych

Zalety:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

10

125 x 4 x 22

6C CRS

7 650

125 x 8 x 22

6C CRS

7 650

10

150 x 4 x 22

6C CRS

6 400

10

150 x 8 x 22

6C CRS

6 400

10

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

◆ Koło dedykowane do rozwiązań pachwinowych, praca od czoła dysku
◆ Zastosowanie wysokiego stopnia prasowania sprawia iż narzędzia te
wyróżniają się niezwykłą wydajnością, FUEGO to najagresywniejsze
z dysków w rodzinie polskich włóknin prasowanych.
◆ Niska temperatura szlifowania, brak zatykania oraz możliwość uzyskania
regularnej powierzchni zapewniają przewagę nad konwencjonalnymi
narzędziami

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, usuwanie lekkich spoin
◆ Usuwanie defektów powierzchni, agresywne gratowanie, matowienie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Włóknina prasowana REDO

Dysk z włókniny prasowanej
PL-RD NERO™ (NEROdisc™)
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

T27

125 x 6 x 22

7A CRS

7 650

10

T27 W

125 x 6 x 22

7A CRS

7 650

10

◆ Tlenek aluminium na sprasowanym splocie włókien
nylonowych zespolonym z podkładem znanym z dysków
lamelkowych

T27

125 x 9 x 22

5A CRS

7 650

10

T27 XW

125 x 9 x 22

5A CRS

7 650

10

Zalety:

T27 XW

125 x 12 x 22

3A CRS

7 650

10

◆ Zwiększona agresywność skraca czas obróbki, efekt zagęszczenia ziaren
ściernych
◆ Posiada efekt samochłodzenia dzięki zawartości substancji chłodzących

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

◆ Produkt wszechstronnego zastosowania, odszlifowania wstępnego po
wykańczające

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Polskie włókniny prasowane PL REDO™ to

+50% wydajności
AGRESYWNE

Koło z włókniny prasowanej
PL-UW NERO™

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

125 x 4 x 22

7A CRS

7 650

10

◆ Tlenek aluminium na sprasowanym splocie
włókien nylonowych

125 x 6 x 22

7A CRS

7 650

10

125 x 9 x 22

5A CRS

7 650

10

Zalety:

150 x 4 x 22

7A CRS

6 400

10

◆ Koło dedykowane do rozwiązań pachwinowych, praca od czoła dysku
◆ Zwiększona agresywność skraca czas obróbki, efekt zagęszczenia ziaren
ściernych
◆ Posiada efekt samochłodzenia dzięki zawartości substancji chłodzących

150 x 6 x 22

7A CRS

6 400

10

150 x 9 x 22

5A CRS

6 400

10

Struktura/ziarno ścierne:

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

49

50

Rozwiązania na szlifierki kątowe

www.redosystem.com.pl

Włóknina prasowana REDO

Dysk z włókniny prasowanej
PL-RD MORA™ (MORAdisc™)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na sprasowanym splocie włókien
nylonowych zespolonym z podkładem znanym z dysków
lamelkowych

Zalety:
◆ Zwiększona agresywność skraca czas cyklu pracy, efekt zagęszczenia
ziaren ściernych
◆ Samochłodzenie dzięki zawartości substancji chłodzących w strukturze
włókniny
◆ Idealne pod obróbkę wykańczającą oraz gratowanie lekkie i agresywne,
sprawdzą się w aplikacji zagładzania po dyskach lamelkowych P80

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

27

125 x 6 x 22

2A MED

7 650

10

29 XW

125 x 6 x 22

2A MED

7 650

10

27 XW

125 x 6 x 22

2A MED

7 650

10

27

125 x 6 x 22

4A MED

7 650

10

27 X

125 x 9 x 22

2A MED

7 650

10

27 XW

125 x 9 x 22

2A MED

7 650

10

29 XW

125 x 9 x 22

2A MED

7 650

10

27 XW

125 x 9 x 22

4A MED

7 650

10

27 X

125 x 9 x 22

4A MED

7 650

10

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

POŚREDNIE

Koło z włókniny prasowanej
PL-UW MORA™

Kolor

125 x 4 x 22

2A MED

7 650

10

◆ Tlenek aluminium na sprasowanym splocie włókien
nylonowych

125 x 6 x 22

2A MED

7 650

10

125 x 6 x 22

4A MED

7 650

10

Zalety:

125 x 9 x 22

2A MED

7 650

10

◆ Zwiększona agresywność skraca czas cyklu pracy, efekt zagęszczenia
ziaren ściernych
◆ Samochłodzenie dzięki zawartości substancji chłodzących w strukturze
włókniny
◆ Idealne pod obróbkę wykańczającą oraz gratowanie lekkie i agresywne,
sprawdzą się w aplikacji zagładzania po dyskach lamelkowych P80

125 x 9 x 22

4A MED

7 650

10

150 x 4 x 22

4A MED

6 400

10

150 x 6 x 22

2A MED

6 400

10

150 x 9 x 22

4A MED

6 400

10

150 x 9 x 22

2A MED

6 400

10

150 x 9 x 22

4A MED

6 400

10

Struktura/ziarno ścierne:

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stopy wysokowęglowe

Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Brąz

Stal niestopowa
Metale nieżelazne

Żeliwo
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Włóknina prasowana REDO

Dysk z włókniny prasowanej
PL-RD HARMA™ (HARMAdisc™)

Typ

Rozmiar
(mm)

Struktura/ziarno ścierne:

27

125 x 6 x 22

27

125 x 6 x 22

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

2S FIN

7 650

10

4S FIN

7 650

10

Gradacja

Kolor

◆ Węglik krzemu na sprasowanym splocie włókien
nylonowych zespolonym z podkładem znanym z dysków
lamelkowych

27 XW

125 x 9 x 22

2S FIN

7 650

10

29 XW

125 x 9 x 22

2S FIN

7 650

10

Zalety:

27 XW

125 x 9 x 22

4S FIN

7 650

10

◆ Nie zmienia geometrii obrabianego elementu, produkt idealny do aplikacji
przygotowania pod poler
◆ Wyższa wydajność w porównaniu z produktami konkurencji 6 mm vs. 9 mm

29 XW

125 x 9 x 22

4S FIN

7 650

10

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Dostępność w dwóch gradacjach, 2S FIN dla wykańczania i polerowania oraz
4S FIN dla obróbki spawów oraz aplikacji zagładzania i wyrównywania

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

DELIKATNE / WYKAŃCZAJĄCE

Koło z włókniny prasowanej
PL-UW HARMA™

Kolor

125 x 4 x 22

4S FIN

7 650

10

◆ Węglik krzemu na sprasowanym splocie
włókien nylonowych

125 x 6 x 22

4S FIN

7 650

10

125 x 6 x 22

2S FIN

7 650

10

Zalety:

125 x 9 x 22

2S FIN

7 650

10

◆ Materiał cechuje się wysoką elastycznością, która pomaga w pracy
na powierzchniach metalowych płaskich oraz profilowanych
◆ Podczas szlifowania koło się nie zapycha, a nadmiar ciepła zostaje
odprowadzony naturalnymi kanalikami. To najlepsze narzędzie do obróbki
spawów pachwinowych.
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co
przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

125 x 9 x 22

4S FIN

7 650

10

150 x 4 x 22

4S FIN

6 400

10

150 x 6 x 22

4S FIN

6 400

10

150 x 6 x 22

2S FIN

6 400

10

150 x 9 x 22

2S FIN

6 400

10

150 x 9 x 22

4S FIN

6 400

10

Struktura/ziarno ścierne:

Zastosowanie:
◆ Obróbka spawów pachwinowych, usuwanie przebarwień
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, przygotowanie pod poler
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal stopowa

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale trudno obrabialne

Brąz

Walce MB (Mini Brush)
Wałki Mini Brush to kompletny system montażu urządzenia ściernego bezpośrednio na trzpieniu monterskim M14 (osadzenie bezpośrednie na gwincie szlifierki
kątowej). System Mini Brush z gwintem cechuje łatwość i szybkość użycia. Wystarczy prosty ruch by narzędzie zostało zamocowane w sposób pewny i bezpieczny.
Materiał ścierny montowany na specjalnych walcach z gwintem M14 pasującym
do szlifierek kątowych, znakomicie szlifuje, czyści, satynuje i poleruje płaszczyzny,
pozostawiając jednolite wykończenie powierzchni elementów obrabianych, bez
pozostawiania śladów obróbki. Ich szerokie spektrum zastosowania zależy głównie od materiału, z jakiego są wykonane.
Walce zbudowane są na bazie okrągłego rdzenia z promieniście ułożonymi listkami materiału ściernego. Trójwymiarowa konstrukcja włókien użyta w konstrukcji
wałków MB umożliwia uzyskanie jednolitych rezultatów bez uszkadzania obrabianego elementu. Mini Brush to idealne rozwiązanie dedykowane obróbce płaszczyzn.

Walce satyniarskie o obniżonej masie, mniej
obciążają szlifierkę kątową.

Rozwiązania na szlifierki kątowe

www.redosystem.com.pl

53

System Mini Brush

Walce ścierne na kątówkę SF-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

A CRS

8 500

6

90 x 75 x M14

A CRS

8 500

4

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z włókniny ściernej Scotch-Brite™ z linii SF-FB
(Satin Finish), 1:1 do oryginalnych szczotek SF o gradacji A CRS
◆ Materiał o gęstym splocie gwarantujący wytrzymałość podczas operacji
krawędziowych i obróbce ostrych powierzchni
◆ Służy do tworzenia lub przywracania satynowego wykończenia, zużywa się znacznie
wolniej niż produkty, w których zastosowano konkurencyjne włókna ścierne

Walce ścierne na
satyniarkę P-MB

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe

◆ Produkt przeznaczony
do polerowania
◆ Do użytku wraz z pastami
i mleczkiem polerskim

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie, nadawanie rysy wzdłużne

Walce ścierne na kątówkę CP-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

Zalety:
◆ Najlżejsze narzędzie w swojej klasie, wykonane z materiału 3M™ Cut&Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach i krawędziach,
duże nasycenie ziarna ściernego przekłada się na wysoką żywotność
◆ Włóknina CP jest włókniną samoostrzącą się, ziarna przełamują się samoczynnie
w czasie użytkowania, eksponując świeże krawędzie ścierne

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A MED

8 500

6

A VFN

8 500

6

90 x 75 x M14

A MED

8 500

4

90 x 75 x M14

A VFN

8 500

4

Rozmiar
(mm)

Gradacja

90 x 50 x M14
90 x 50 x M14

Kolor

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie, nadawanie rysy wzdłużnej

Walce ścierne na kątówkę CF-MB
(Mini Brush)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

S CRS

8 500

6

Struktura/ziarno ścierne:

90 x 50 x M14

S MED

8 500

6

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na splocie
włókien nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

90 x 75 x M14

S CRS

8 500

4

90 x 75 x M14

S MED

8 500

4

Zalety:

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu
zachowuje on stałą, wysoką jakość obróbki
◆ Narzędzie do obróbki dużych powierzchni, gdzie liczy się jakość szlifowania,
dająca równomierne efekty bez uszkadzania elementów
◆ Jedna z najbardziej miękkich miękkich włóknin w naszej ofercie, nie zmienia geometrii
elementu

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal stopowa

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale trudno obrabialne

Brąz
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System Mini Brush

Walce ścierne na kątówkę HD-MB
(Mini Brush)

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A XCRS

8 500

6

A CRS

8 500

6

90 x 50 x M14

P120

8 500

6

90 x 75 x M14

A XCRS

8 500

4

90 x 75 x M14

A CRS

8 500

4

90 x 75 x M14

P120

8 500

4

Rozmiar
(mm)

Gradacja

90 x 50 x M14

◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

90 x 50 x M14

Zalety:

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Produkt konstruowany w oparciu o włókninę REDO HD (włóknina Heavy Duty
o podwyższonej odporności na rozrywanie)
◆ Narzędzie do obróbki dużych powierzchni, gdzie liczy się jakość szlifowania, dająca
równomierne efekty bez uszkadzania elementów
◆ Doskonale sprawdza się na niewielkich powierzchniach płaskich ze stali nierdzewnej,
w nadawaniu wzdłużnej rysy na profilach kwadratowych i prostokątnych

Kolor

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni,
nadawanie rysy wzdłużnej

Walce ścierne na kątówkę HDI-MB
(Mini Brush)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

90 x 50 x M14

A CRS

8 500

6

◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

90 x 50 x M14

A MED

8 500

6

90 x 50 x M14

A FIN

8 500

6

Zalety:

90 x 75 x M14

A CRS

8 500

4

◆ Produkt konstruowany w oparciu o dodatkowo impregnowaną włókninę Heavy Duty
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających aplikacji nadawania rysy
◆ Dodatkowa impregnacja zwiększa wytrzymałość włókniny i odporność na rozrywanie
przy pracy na otworach czy krawędziach
◆ Doskonale sprawdza się na niewielkich powierzchniach płaskich ze stali nierdzewnej,
w nadawaniu wzdłużnej rysy na profilach kwadratowych i prostokątnych

90 x 75 x M14

A MED

8 500

4

90 x 75 x M14

A FIN

8 500

4

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni,
nadawanie rysy wzdłużnej

Walce ścierne na kątówkę CWO-MB
(Mini Brush)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

A MED

8 500

6

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na splocie
włókien nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

90 x 50 x M14

S FIN

8 500

6

90 x 75 x M14

A MED

8 500

6

Zalety:

90 x 75 x M14

S FIN

8 500

4

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Szczotki CWO wykonane są z włóknin ściernych o bardzo przestrzennej
budowie z podwójnym ostrym nasypem
◆ Charakter rysy zależy od techniki pracy (docisk, obroty) i wyboru ziarnistości
◆ Dają bardzo estetyczny wygląd wyszlifowanych powierzchni, gwarantują
wysoki komfort pracy oraz prostą do wyprowadzenia rysę wzdłużną

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Wykonujemy także walce ścierne MB
profilowane do obróbki balustrad
Dbając o zadowolenie i wygodę pracy naszych Klientów
posiadamy w swojej ofercie klasę narzędzi o profilowanym
kształcie dedykowaną głównie do obróbki rur oraz wszelkiego
rodzaju kształtów okrągłych.

◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal stopowa

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale trudno obrabialne

Brąz
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System Mini Brush

Walce ścierne na kątówkę HD-MB
(Mini Brush COMBI)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

A CRS/P60

8 500

6

◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

90 x 50 x M14

A CRS/P80

8 500

6

90 x 75 x M14

A CRS/P60

8 500

4

Zalety:

90 x 75 x M14

A CRS/P80

8 500

4

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Produkt konstruowany w oparciu o włókninę REDO HD (włóknina
Heavy Duty o podwyższonej odporności na rozrywanie) naprzemiennie
z listkami materiału nasypowego
◆ Zastosowane połączenie włókniny z płótnem ściernym pozwala na jednoczesne
zbieranie grubszej warstwy materiału i wygładzanie powstałych rys
◆ Wałek COMBI dobrze dopasowuje się do obrabianych kształtów pozostawiając
jednolite i estetyczne wykończenie

Zastosowanie:

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zapytaj także o wałek
CP-MB COMBI.
Najlepsza z włóknin
3M™ Scotch-Brite™
uszlachetniona nasypem
dla zwiększenia
agresywności obróbki.

◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni,
nadawanie rysy wzdłużnej



Walce ścierne na kątówkę

MB COMBI
Obecnie w ofercie posiadamy produkty oparte o włókninę naprzemiennie
osadzoną z materiałem nasypowym. Tego rodzaju rozwiązania wyróżnia
zwiększona agresywność rysy oraz szybkość obróbki materiału
narzędziem. Wszystkie nasze walce MB mocowane są bezpośrednio na
szlifierce za pomocą gwintu M14. Nie musisz posiadać specjalnych maszyn
do satynowania, wystarczy zwykła szlifierka kątowa.

Walce ścierne na kątówkę CF-MB
(Mini Brush COMBI)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

S MED/P80

8 500

6

90 x 75 x M14

S MED/P80

8 500

6

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu
zachowuje on stałą, wysoką jakość obróbki
◆ Zastosowane połączenie włókniny z płótnem ściernym pozwala na jednoczesne
zbieranie grubszej warstwy materiału i wygładzanie powstałych rys
◆ Wałek COMBI dobrze dopasowuje się do obrabianych kształtów pozostawiając
jednolite i estetyczne wykończenie

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal stopowa

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale trudno obrabialne

Brąz
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System Mini Brush

Walce ścierne na kątówkę XT-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien
w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

S XCRS

8 500

6

90 x 75 x M14

S XCRS

8 500

4

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Walec o otwartej strukturze włókniny i dużej sile ścierania, narzędzie
do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Znakomicie nadaje się też do czyszczenia spawów na elementach płaskich
◆ Włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie i dobrze
sprawdza się w pracy na krawędziach

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów
powierzchniowych

Walce ścierne na kątówkę CR-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne na sztywnym splocie włókien
w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

S XCRS

8 500

6

90 x 75 x M14

S XCRS

8 500

4

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Walce o otwartej strukturze włókniny i zdecydowanie największej żywotności
w swojej klasie, niezwykle wydajny
◆ Znakomicie nadaje się też do operacji czyszczenia oraz agresywnej obróbki
powierzchniowej
◆ Włóknina z efektem samochłodzenia, nie przegrzewa obrabianego elementu

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów
powierzchniowych

Walce ścierne na kątówkę BS-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

S XCRS

8 500

6

S XCRS

8 500

4

Rozmiar
(mm)

Gradacja

100 x 50 x M14
100 x 75 x M14

Kolor

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip poddawany dodatkowej impregnacji
pianką (kompozyt polimerowy) dla lepszego podparcia ziarna ściernego
◆ BlueStriper służy do oczyszczania powierzchni metalowych ze zgorzeliny, powłok
malarskich, szpachli, korozji i innych nalotów ale są 2-3 krotnie trwalsze.
◆ Dzięki zastosowaniu pianki wypełniającej, może być używana do usuwania powłok
lakierniczych z elementów drewnianych

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz

Tytan
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System Mini Brush

Walce ścierne na kątówkę CS-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

S XCRS

8 500

6

90 x 75 x M14

S XCRS

8 500

4

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Produkt nie zapycha się, jest wytrzymały, a gęsty splot gwarantuje żywotność
◆ Przestrzenna budowa lepiej odprowadza ciepło oraz urobek

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów
powierzchniowych

Obniżona waga walców
ściernych oferowanych
przez REDO to stabilniejsza
i wygodniejsza praca, mniejsze
obciążenie maszyny i szlifierza.
Zastosowanie mocowania
M14 umożliwia szybki montaż
na szlifierkach kątowych co
jest szczególnie przydatne
kiedy operujesz wieloma
gradacjami dla uzyskania efektu
powierzchni.

Walce ścierne na kątówkę CG-MB
(Mini Brush)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

90 x 50 x M14

S XCRS

8 500

6

90 x 75 x M14

S XCRS

8 500

4

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Charakteryzują się dużo większą elastycznością w porównaniu z dyskami XT oraz CS
◆ Otwartą strukturą skutecznie niweluje zapychanie

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz

Walce MF (Match&Finish)
Konstrukcja szczotek Match&Finish (MF) oparta jest na rdzeniu, na który doklejone są
w sposób promienisty arkusze włókniny ściernej z możliwością założenia na satyniarkę. Zwarta konstrukcja listkowa osadzona na walcu daje narzędziu dużą wytrzymałość.
Dzięki takiej konstrukcji, wałki ścierne doskonale sprawdzają się w aplikacji nadawania
wzdłużnej rysy na profilach kwadratowych, prostokątnych i powierzchniach płaskich ze
stali nierdzewnej. Najważniejszą cechą wałków MF jest ich rozmiar standardowe 100x100
i osadzenie w oparciu trzpień 19 mm sprawia, że obróbka powierzchni przebiega w sposób niezwykle szybki. Narzędzia MF znalazły zastosowanie w obróbce balustrad, elementów dekoracyjnych wind, mebli kuchennych (gastronomia), czy też różnego rodzaju
maszyn spożywczych.
Rozróżniamy także klasę wałków „COMBI”, którą cechuje zastosowanie przestrzennej
włókniny ściernej wraz z dodanymi naprzemiennie listkami nasypu. Produkty tego typu
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających aplikacji nadawania rysy.
Zadbaj o wydajną oraz sprawną obróbkę stali nierdzewnej i nie tylko. Wybierz do swojej
szlifierki odpowiednie akcesorium w postaci wałka typu Multi Flex.

Ażurowa, promienista budowa
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System Match&Finish

Walce ścierne na satyniarkę SF-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

A CRS

3 700

2

115 x 100 x 19

A CRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem SF-MB z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Satin Finish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej klasie włóknin,
żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, satynowanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Best Seller
Walce ścierne na satyniarkę CP-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

A MED

3 700

2

100 x 100 x 19

A VFN

3 700

2

115 x 100 x 19

A MED

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Cut & Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej klasie włóknin,
żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Walce ścierne na satyniarkę CF-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

S CRS

3 700

2

100 x 100 x 19

S MED

3 700

2

115 x 100 x 19

S MED

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu zachowuje on stałą,
wysoką jakość obróbki
◆ Narzędzie do obróbki dużych powierzchni, gdzie liczy się jakość szlifowania, dająca
równomierne efekty bez uszkadzania elementów
◆ Jedna z najmiększych włóknin w naszej ofercie, nie zmienia geometrii elementu

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stopy wysokowęglowe

Metale nieżelazne

Stal stopowa
Aluminium

Stal niestopowa
Metale trudno obrabialne

Żeliwo
Brąz
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System Match&Finish

Walce ścierne na satyniarkę HD-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

A CRS

3 700

2

115 x 100 x 19

A CRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt konstruowany w oparciu o włókninę REDO HD (włóknina Heavy Duty
o podwyższonej odporności na rozrywanie)
◆ Narzędzie do obróbki dużych powierzchni, gdzie liczy się jakość szlifowania,
dająca równomierne efekty bez uszkadzania elementów
◆ Doskonale sprawdza się na niewielkich powierzchniach płaskich ze stali nierdzewnej,
w nadawaniu wzdłużnej rysy na profilach kwadratowych i prostokątnych

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Walce ścierne na satyniarkę HDI-MF
(Match&Finish)

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A CRS

3 700

2

100 x 100 x 19

A MED

3 700

2

100 x 100 x 19

A FIN

3 700

2

Zalety:

115 x 100 x 19

A CRS

3 700

2

◆ Produkt konstruowany w oparciu o dodatkowo impregnowaną włókninę Heavy Duty
spełni oczekiwania najbardziej wymagających aplikacji nadawania rysy
◆ Dodatkowa impregnacja zwiększa wytrzymałość włókniny i odporność na rozrywanie
przy pracy na otworach czy krawędziach
◆ Doskonale sprawdza się na niewielkich powierzchniach płaskich ze stali nierdzewnej,
w nadawaniu wzdłużnej rysy na profilach kwadratowych i prostokątnych

115 x 100 x 19

A MED

3 700

2

115 x 100 x 19

A FIN

3 700

2

Rozmiar
(mm)

Gradacja

100 x 100 x 19

◆ Tlenek aluminium na splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Walce ścierne na satyniarkę CWO-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Zalety:
◆ Szczotki CWO wykonane są z włóknin ściernych o bardzo przestrzennej budowie
z podwójnym ostrym nasypem
◆ Charakter rysy zależy od techniki pracy (docisk, obroty) i wyboru ziarnistości

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

A MED

3 700

2

100 x 100 x 19

A FIN

3 700

2

100 x 100 x 19

S FIN

3 700

2

115 x 100 x 19

A MED

3 700

2

115 x 100 x 19

A FIN

3 700

2

115 x 100 x 19

S FIN

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

◆ Dają bardzo estetyczny wygląd wyszlifowanych powierzchni, gwarantują wysoki
komfort pracy oraz prostą do wyprowadzenia rysę wzdłużną

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal stopowa

Metale nieżelazne

Aluminium

Metale trudno obrabialne

Brąz
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System Match&Finish

Walce ścierne na satyniarkę XT-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

115 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Walec o otwartej strukturze włókniny i dużej sile ścierania, narzędzie do usuwania
powłok, farb oraz lakierów
◆ Znakomicie nadaje się też do czyszczenia spawów na elementach płaskich
◆ Włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie i dobrze
sprawdza się w pracy na krawędziach

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Walce ścierne na satyniarkę CR-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne na sztywnym splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

115 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Walec o otwartej strukturze włókniny i zdecydowanie największej żywotności
w swojej klasie, niezwykle wydajny
◆ Znakomicie nadaje się też do operacji czyszczenia oraz agresywnej obróbki
powierzchniowej
◆ Włóknina z efektem samochłodzenia, nie przegrzewa obrabianego elementu

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Walce ścierne na satyniarkę BS-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

2S XCRS

3 700

2

115 x 100 x 19

2S XCRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip poddawany dodatkowej impregnacji
pianką (kompozyt polimerowy) dla lepszego podparcia ziarna ściernego
◆ BlueStriper służy do oczyszczania powierzchni metalowych ze zgorzeliny, powłok
malarskich, szpachli, korozji i innych nalotów ale są 2-3 krotnie trwalsze.
◆ Dzięki zastosowaniu pianki wypełniającej, może być używana do usuwania powłok
lakierniczych z elementów drewnianych

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz

Tytan
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System Match&Finish

Walce ścierne na satyniarkę CS-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie
włókien nylonowych

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

115 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Produkt nie zapycha się, jest wytrzymały, a gęsty splot gwarantuje żywotność
◆ Przestrzenna budowa lepiej odprowadza ciepło oraz urobek

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Walce ścierne na satyniarkę CG-MF
(Match&Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie
włókien nylonowych

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

115 x 100 x 19

S XCRS

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Charakteryzują się dużo większą elastycznością w porównaniu z dyskami XT oraz CS
◆ Otwartą strukturą skutecznie niweluje zapychanie

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz
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System Match&Finish

Walce ścierne na satyniarkę ZR-MF
nasypowy (Match&Finish)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

P40

3 700

2

◆ Elektrokorund w formie listków płótna ściernego
osadzony na rdzeniu

100 x 100 x 19

P60

3 700

2

100 x 100 x 19

P80

3 700

2

Zalety:

100 x 100 x 19

P120

3 700

10

100 x 100 x 19

P150

3 700

10

100 x 100 x 19

P180

3 700

10

100 x 100 x 19

P240

3 700

10

100 x 100 x 19

P320

3 700

10

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Ściernica typu MF z ziarnem nasypowym o podłożu poliestrowym
◆ Materiał dzięki luźniej konstrukcji powłok ściernych nie zapycha się i doskonale
odprowadza ciepło
◆ Ostry nasyp i duża koncentracja ziarna ściernego przyczynia się wysokiej wydajności

Zastosowanie:

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Trzpień do satynowania
Adapter do satynowania dla szlifierki
kątowej pozwalający na zamocowanie
ściernic Match&Finish MF o rozmiarze
100x100x19 mm. Typowy gwint wewnętrzny M14 umożliwia zamocowanie trzpienia do każdej standardowej
szlifierki kątowej z regulacją obrotów.
Zestaw zawiera wałek oraz rolkę montażową.

Walce ścierne MF możemy ciąć:

od 30 mm do 300 mm

Dodatkowo
W ofercie posiadamy inne formy narzędzi listkowych, które dzięki miękkości i elastycznemu
podłożu dopasowują się do kształtu obrabianego materiału, są idealne do obróbki elementów
o dużych krzywiznach, posiadających wnęki lub obły kształt. Zostały zaprojektowane tak, aby
zapewniać jednorodne wykończenie i równomierne tempo szlifowania. Narzędzia w tej formie
dostępne są w pełnej gamie rozmiarowej i pełnym przekroju gradacji.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz
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System Match&Finish

Walce ścierne na satyniarkę HD-MF
(Match&Finish COMBI)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

A CRS/P60

3 700

2

◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

100 x 100 x 19

A CRS/P80

3 700

2

115 x 100 x 19

A CRS/P60

3 700

2

Zalety:

115 x 100 x 19

A CRS/P80

3 700

2

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Produkt konstruowany w oparciu o włókninę REDO HD (włóknina Heavy Duty
o podwyższonej odporności na rozrywanie) naprzemiennie z listkami materiału
nasypowego
◆ Sztywna konstrukcja sprawdza się przy obróbce i czyszczeniu spawów pachwinowych

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

◆ Zwiększona odporność na rozrywanie, jednolite wykończenie oraz powtarzalny efekt rysy

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Walce ścierne na kątówkę

MF COMBI
Technologia walców COMBI powstała z myślą
o wykończeniu powierzchni agresywniejszej
i wyraźniejszej w porównaniu do standardowych
produktów

Walce ścierne na satyniarkę CF-MF
(Match&Finish COMBI)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych w formie ażurowego ustawienia listków

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 100 x 19

S MED/P120

3 700

2

115 x 100 x 19

S MED/P120

3 700

2

*Zalecane obroty to 1/2 do 2/3 maksymalnych obrotów podanych na etykiecie.

Zalety:
◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu zachowuje on stałą,
wysoką jakość obróbki
◆ Zastosowane połączenie włókniny z płótnem ściernym pozwala na jednoczesne zbieranie
grubszej warstwy materiału i wygładzanie powstałych rys
◆ Wałek COMBI dobrze dopasowuje się do obrabianych kształtów pozostawiając jednolite
i estetyczne wykończenie

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Aluminium

Stal stopowa
Metale trudno obrabialne

Żeliwo
Brąz

Stopy wysokowęglowe

www.redosystem.com.pl

Pasy ścierne na oponkę

Oponka pompowana duża 100x289
Opona szlifierska pneumatyczna do pasów bezkońcowych doskonale
dopasowująca się do obrabianego elementu. Narzędzie umożliwia
używanie pasa bezkońcowego o wymiarze 100x289 mm. Produkt
gwarantuje doskonałe przyleganie do obrabianej powierzchni oraz
pełną elastyczność. Oponka może służyć jako tańszy zamiennik
satyniarki.

Oponka pompowana mała 75x270
Pneumatyczna (nadmuchiwana) oponka szlifierska o wymiarach
75x270 mm montowana do szlifierki kątowej poprzez system
mocowania M14 (na wszystkie szlifierki kątowe oraz na polerki).
Narzędzie przystosowane do pracy na szlifierkach z regulacją
obrotów wraz z krótkim pasem ściernym (pas krótki, oponka).
Doskonale dopasowuje się do obrabianej powierzchni. Produkt
gwarantuje łatwy i szybki montaż oraz bezpieczeństwo pracy.

Oponki pneumatyczne przy użyciu
odpowiedniego pasa ściernego znajdują
szerokie zastosowanie podczas:
◆ Agresywnego i mocnego szlifowania
◆ Usuwania naddatków materiału
◆ Usuwania zadziorów
◆ Szlifowania spawów oraz spoin
◆ Wyrównywania krawędzi i narożników
◆ Szlifowania rur
◆ Polerowania oraz satynowania

Pamiętaj
Minimalna ilość pasów jakie możesz zamówić wynika z rozkroju materiału
w procesie produkcyjnym. Skrót „MOQ” czyli minimalna ilość zamówienia jest
wyliczana tak, aby maksymalnie wykorzystać surowiec nie dopuszczając do
powstawania ścinków nieprzydatnego materiału.
Tego rodzaju polityka pozwala na generowanie lepszych cen poprzez brak
obciążeń klienta dodatkowym kosztem za niewykorzystany materiał.

Rozwiązania na szlifierki kątowe
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Dział ASD - Rozwiązania
na szlifierkę 3M™ Roloc™
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Narzędzia nasypowe
System Rolok to unikalny system szybkiego mocowania dysku ściernego ze specjalnym nakręcanym gwintem. Zapewnia niezwykle prostą oraz bezpieczną wymianę krążków, przez co redukujemy czas przestoju w pracy do niezbędnego minimum. Rewolucyjne mocowanie
3M™ Roloc™ doskonale nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonego nacisku oraz dużej prędkości roboczej. Wszędzie tam gdzie
używa się szlifierek ręcznych, zachodzi na ogół konieczność dość częstej wymiany narzędzia ściernego. Zaletą systemu Rolok jest mała
średnica dysków co zmniejsza wagę narzędzia szlifierskiego i ułatwia precyzyjne wykonanie pracy. Dyski dostępne są w średnicach 20 mm,
25 mm, 38 mm, 50 mm oraz najpopularniejsze 75 mm.
Rolok zapewnia skuteczne i bezpieczne mocowanie dysków ściernych, oparte o jeden szybki ruch dłoni (pół-obrotu w jedną lub drugą stroną).
Demontaż i wymiana narzędzia trwa nie dłużej niż 5 sekund.
Podstawowe korzyści wynikające ze stosowania systemu:
◆ Wysoka precyzja obróbki
◆ Ekspresowa zamiana narzędzi ściernych bez użycia kluczy
◆ Skrócenie czasu przestojów w porównaniu z tradycyjnym systemem mocowania
◆ Możliwość zastosowania szerokiego asortymentu włóknin i nasypów
◆ Pełne bezpieczeństwo operatora w procesie wymiany narzędzia

Rozwiązania na szlifierkę 3M™ Roloc™
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Dyski fibrowe 3M™

Dysk fibrowy 3M™ Roloc™ 982C

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym z precyzyjnie
kształtowanym ziarnem ściernym PSG

50

36+

25 000

200

50

60+

25 000

200

Zalety:

50

80+

25 000

200

◆ Rozwiązanie do dokładnego i agresywnego zdzierania materiału
◆ Zapewnia największą szybkość szlifowania, sztywny podkład
fibrowy umożliwia szlifowanie ze średnim lub dużym dociskiem
◆ Możliwość pracy na rozgrzanym do czerwoności spawie

75

36+

18 000

100

75

60+

18 000

100

75

80+

18 000

100

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Dysk fibrowy 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C
◆ Zapewniają niezwykłą moc i wydajność przy zastosowaniach
ze średnim i dużym dociskiem.
◆ Dyski fibrowe Roloc™ są idealne do obróbki stali węglowej.
Dyski fibrowe Cubitron™ II wykonane są z zastosowaniem technologii
precyzyjnego kształtowania ziaren. Specjalne spozycjonowane ziarno
szlifuje wydajniej oraz szybciej, zużywa się równomiernie, dzięki czemu
pracuje precyzyjnie i nie przegrzewa obrabianej powierzchni. Dodatkowo
dyski Cubitron™ II mają wzmocniony podkład, są bardziej wytrzymałe
i odporne na rozrywanie w szczególności na krawędziach.

Dysk 3M™ Roloc™ 782C Cubitron™ II

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym z precyzyjnie
kształtowanym ziarnem ściernym PSG

Zalety:
◆ Sztywny podkład fibrowy zapewnia maksymalną wytrzymałość,
sztywność oraz lepsze podparcie ziaren ściernych
◆ Dysk umożliwia szybsze skrawanie niż konwencjonalne ścierniwa
i ukończenie większej liczby elementów za pomocą jednej sztuki
dysku
◆ Produkt oferuje dobre własności skrawania i długi okres
użytkowania, szlifuje dużo szybciej i to z mniejszym dociskiem

50

36+

25 000

200

50

60+

25 000

200

50

80+

25 000

200

75

36+

18 000

200

75

60+

18 000

200

75

80+

18 000

200

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal stopowa

Kolor

Metale nieżelazne
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Dyski 3M™ Cubitron™ II

Dysk 3M™ Roloc™ 984F Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie ze wzmocnionego
półelastycznego poliestru z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

38

36+

25 500

200

38

60+

25 500

200

38

80+

25 500

200

Zalety:

50

36+

25 500

200

◆ Zaprojektowany dla maksymalnej wydajności w ciężkich aplikacjach
szlifierskich
◆ Dysk posiada dodatek chłodzący wpływający na obniżenie ciepła, jakie
powstaje podczas obróbki
◆ Rozmieszczone piramidalne ziarno ścierne powoduje że materiał zużywa
się równomiernie

50

60+

25 000

200

50

80+

25 000

200

75

36+

18 000

200

75

60+

18 000

200

75

80+

18 000

200

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Dysk 3M™ Roloc™ 947A Cubitron™ II

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Spoiwo żywiczne na elastycznym podkładzie
bawełniano-poliestrowym z precyzyjnie kształtowanym
ziarnem ściernym PSG

50

40+

25 000

200

50

60+

25 000

200

50

80+

25 000

200

Zalety:

50

120+

25 000

200

◆ Polibawełniany podkład zapewnia wodoodporność i dużą wytrzymałość na
rozciąganie, co zwiększa trwałość ziaren
◆ Mocne podłoże sprawia, że jest bardziej wytrzymałe i odporne na
rozdarcia, doskonałe do krawędzi
◆ Równomierne rozmieszczenie ziarna ułatwia odprowadzanie
zanieczyszczeń, dzięki czemu tarcza nie zapycha się

75

40+

18 000

200

75

60+

18 000

200

75

80+

18 000

200

75

120+

18 000

200

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Dysk 3M™ Roloc™ 787C Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

◆ Spoiwo żywiczne na podkładzie fibrowym z precyzyjnie
kształtowanym ziarnem ściernym PSG

Zalety:
◆ Minerał ścierny o udarności przewyższającej cyrkon, tworzywo mineralne
klasy premium doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających
dużej siły nacisku
◆ Środek chłodzący minimalizuje temperatury szlifowania stopów
wrażliwych na ciepło
◆ Produkt dedykowany do metali wrażliwych na przegrzanie i przebarwienia

Zastosowanie:

Kolor

50

36+

25 000

200

50

60+

25 000

200

50

80+

25 000

200

50

120+

25 000

200

75

36+

18 000

200

75

60+

18 000

200

75

80+

18 000

200

75

120+

18 000

200

◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Brąz

Żeliwo
Tytan

Stopy wysokowęglowe

Rozwiązania na szlifierkę 3M™ Roloc™
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Dyski termolaminowane

Dysk REDO Rolok 785FL
(termolaminowany)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno Cubitron™ na podkładzie usztywnionym termolaminacyjnie

Zalety:
◆ Produkt laminowany termicznie dla lepszego wskaźnika wydajności
oraz agresywności, najsztywniejszy na Naszej ofercie
◆ Posiada dodatek chłodzący chroniący przed uszkodzeniem termicznym
głównie polecany dla stali nierdzewnej oraz stopów niklu czy tytanu
◆ Mieszanka ziarna ceramicznego i tlenku glinu ostrzy się w trakcie
użytkowania, dając większą wytrzymałość i szybsze szlifowanie

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Dysk REDO Rolok 985FL
(termolaminowany)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50

P40

25 000

200

50

P60

25 000

200

50

P80

25 000

200

50

P100

25 000

200

50

P120

25 000

200

50

P150

25 000

200

50

P180

25 000

200

75

P40

18 000

100

75

P60

18 000

100

75

P80

18 000

100

75

P100

18 000

100

75

P120

18 000

100

75

P150

18 000

100

75

P180

18 000

100

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Kolor

50

P36

25 000

200

◆ Struktura mikroskopijnych kryształków ziaren ceramicznych
na podkładzie termolaminowanym

50

P40

25 000

200

50

P60

25 000

200

Zalety:

50

P80

25 000

200

50

P120

25 000

200

75

P36

18 000

100

75

P40

18 000

100

75

P60

18 000

100

75

P80

18 000

100

75

P120

18 000

100

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Odpowiedni do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego materiałów
twardych, gdzie wymagane jest sztywne podłoże, wytrzymałość i praca
z dużym dociskiem
◆ Osiąga niewiarygodne rezultaty szlifowania w szczególności stali nierdzewnej,
tytanu oraz stopów niklu
◆ Ze względu na swoją wytrzymałość, doskonale nadają się do zbierania dużych
naddatków

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie zgrubne, usuwanie spawów
◆ Wygładzanie, oczyszczanie
◆ Fazowanie

Termolaminacja

Co zyskujesz dzięki laminacji:

Od wielu lat REDO poddaje płótna ścierne i włókniny procesowi
termolaminacji. Stosujemy to dla poprawy właściwości ściernych.
Technologia usztywnienia dysków Rolok to nowa metoda pozwalająca
na zwiększenie sztywności co przekłada się na większą agresywności
i szybszą pracę. Dysk termolaminowany szlifuje szybciej i wydajniej
o prawie 50%.

◆ Agresywne narzędzie do aplikacji
krawędziowych
◆ Większą agresywność w porównaniu
z tradycyjnymi dyskami
◆ Większą odporność krawędzi dysku

◆ Dłuższą żywotność i szybszą
pracę narzędzia
◆ Lepsze podparcie dla ziarna
ściernego
◆ Większą wydajność

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Brąz

Żeliwo
Tytan

Stopy wysokowęglowe
Stopy Niklu
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Dyski termolaminowane

Dysk REDO Rolok 237AL
(termolaminowany)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na podkładzie termolaminowanym

Zalety:
◆ Strukturalnie uporządkowany nasyp podparty usztywnieniem
laminowanym wzmacniającym konstrukcję oraz sztywność
◆ Gwarantuje precyzyjne wykończenie szlifowanej powierzchni dzięki technologii
replikacji ziaren ściernych
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Trizact™ 237AA

Zastosowanie:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

75

A6

18 000

50

75

A16

18 000

50

75

A30

18 000

50

75

A45

18 000

50

75

A65

18 000

50

75

A80

18 000

50

75

A100

18 000

50

75

A160

18 000

50

*Produkt dostępny także w rozmiarze 50 mm.

◆ Obróbka wykańczająca, przygotowanie pod poler i chromowanie
◆ Obróbka dekoracyjna
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Dysk REDO Rolok HZ72L
(termolaminowany)

3M™ Trizact™ zbudowane są

Struktura/ziarno ścierne:

z wielu warstw precyzyjnie

◆ Elektrokorund cyrkonowy na usztywnionym podkładzie
termolaminowanym

ziaren ściernych. W trakcie

Zalety:

Nasyp tradycyjny

frakcjonowanych i ułożonych
pracy piramidki ulegają stopniowemu zużyciu, eksponując

◆ Nasyp zawiera dwie warstwy żywicy oraz dodatki chemiczne
rozpraszające zgromadzone podczas obróbki ciepło
◆ Produkt zawiera szczególnie agresywne ziarno podparte twardym poliestrem,
a lepsze spozycjonowanie ziarna zapobiega jego samowolnemu wypadaniu
◆ Zastosowanie technologii laminacyjnej wzmacnia dysk przy pracy krawędziowej
dodatkowo zapewnia lepsze podparcie ziaren ściernych

wciąż nowe, ostre ziarna, aż

Ttizact™

do podstawy piramidy.

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

75

P36

18 000

100

◆ Obróbka wykańczająca, przygotowanie pod poler i chromowanie
◆ Obróbka dekoracyjna

75

P40

18 000

100

75

P60

18 000

100

◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy
minimalnym nacisku

75

P80

18 000

100

75

P120

18 000

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:

*Produkt dostępny także w rozmiarze 50 mm.

Dysk REDO Rolok HZ8TL
(termolaminowany)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na usztywnionym podkładzie
termolaminowanym

Typ

Zalety:
◆ Nasyp zawiera dwie warstwy żywicy fenolowej, zapewnia wysoką agresywność
i niezwykłą sztywność
◆ Umożliwia pracę z dużym dociskiem równolegle gwarantując chłodny szlif
(Produkt zawiera dodatek chłodzący)
◆ Zastosowanie technologii laminacyjnej wzmacnia dysk przy pracy krawędziowej
dodatkowo zapewnia lepsze podparcie ziaren ściernych

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

75

P36

18 000

100

75

P40

18 000

100

75

P60

18 000

100

75

P80

18 000

100

75

P120

18 000

100

*Produkt dostępny także w rozmiarze 50 mm.

Zastosowanie:
◆ Obróbka wykańczająca, przygotowanie pod poler i chromowanie
◆ Obróbka dekoracyjna
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

Tytan

Stopy Niklu
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Pozostałe nasypy

Dysk REDO Rolok 777F

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Ceramiczne ziarno Cubitron™ podparte wodoodpornym
poliestrem

75

P36

25 000

100

75

P60

25 000

100

Zalety:

75

P80

25 000

100

◆ Nasyp zawiera dwie warstwy żywicy fenolowej, zapewnia wysoką
agresywność i niezwykłą sztywność
◆ Dodatek chłodzący zmniejsza temperaturę szlifowania, co zapewnia ochronę
stopom wrażliwym na ciepło
◆ Dysk stworzony do szybkiego i efektywnego szlifu, wytrzymały poliestrowy
podkład zapewnia doskonałe wyniki w aplikacjach na mokro i sucho

75

P100

18 000

100

75

P120

18 000

100

75

P150

18 000

100

75

P180

18 000

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

*Produkt dostępny także w rozmiarze 50 mm.

Zastosowanie:
◆ Usuwanie defektów, gratowanie, wygładzanie powierzchni
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Dysk REDO Rolok HZ72

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

◆ Elektrokorund cyrkonowy podparty bardzo sztywnym
wodoodpornym płótnem poliestrowym typu
Y (P36-P40) / H (P60-P120)

75

P36

18 000

100

75

P40

18 000

100

75

P60

18 000

100

Zalety:

75

P80

18 000

100

75

P120

18 000

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Zdecydowanie bardziej wydajny w porównaniu z nasypami z czystego
elektrokorundu
◆ Poliester wzmacnia krawędzie dysku chroniąc narzędzie przed rozerwaniem

*Produkt dostępny także w rozmiarze 50 mm.

◆ Podwójna warstwa żywicy z zatopionym ziarnem ściernym do intensywnego
i agresywnego szlifowania, generuje niski próg wibracji

Zastosowanie:
◆ Usuwanie defektów, gratowanie, wygładzanie powierzchni
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Dysk REDO Rolok HZ8TOP

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

◆ Elektrokorund cyrkonowy podparty pełnożywicznym
wodoodpornym płótnem poliestrowym typu
Y (P36-P40) / H (P60-P120)

75

P36

18 000

100

75

P40

18 000

100

75

P60

18 000

100

Zalety:

75

P80

18 000

100

75

P120

18 000

100

◆ Zdecydowanie bardziej wydajny w porównaniu z nasypami
z czystego elektrokorundu
◆ Poliester wzmacnia krawędzie dysku chroniąc narzędzie
przed rozerwaniem, możliwa praca na sucho oraz mokro
◆ Podwójna warstwa żywicy z zatopionym ziarnem ściernym
do intensywnego i agresywnego szlifowania, generuje niski
próg wibracji

*Produkt dostępny także w rozmiarze 50 mm.

Zastosowanie:
◆ Usuwanie defektów, gratowanie, wygładzanie powierzchni
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal stopowa
Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

Tytan

Stopy Niklu

Narzędzia z włókniny
Największy wpływ na jakość szlifowania ma materiał szlifierski. Jednym z takich materiałów jest włóknina ścierna konfekcjonowana w formie narzędzi z systemem szybkiej wymiany Rolok. Włóknina ścierna to materiał o dość sprężystej formie. Powstaje na skutek połączenia
niesplecionych, syntetycznych włókien, które są wytrzymałe oraz odporne na deformację. Charakteryzuje je również tzw. „memory efects”,
który umożliwia powrót do pierwotnej formy po naciśnięciu. Włókna są połączone przy pomocy żywicy syntetycznej z ziarnami ściernymi.
Ich symetryczne ułożenie sprawia, że konstrukcja włókniny jest trójwymiarowa. Tak równomierny układ umożliwia też obróbkę na zimno
i zapobiega przegrzewaniu materiału podczas szlifowania.
Krążki ścierne Rolok mocuje się za pomocą gwintu typu TR, system ten zapewnia szybką, prostą i - co równie ważne - bezpieczną wymianę
krążków, dzięki czemu czas pracy redukuje się do niezbędnego minimum. Mocowanie Rolok spisuje się również do zastosowań wymagających dużego nacisku oraz dużej prędkości roboczej.
Włókninowe krążki Rolok to uniwersalne narzędzie przeznaczone do obróbki wstępnej w przypadku takich materiałów jak CS, CG czy XT oraz
czyszczenia, polerowania, usuwania rys czy zadrapań. Zakres operacji dysków to także wykończenie przy zastosowaniu drobnoziarnistych
włóknin np. typu HS.
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Dyski z włókniny
A można oczyszczać też tak …
Szczotka kompozytowa w systemie
szybkiego mocowania 3M™ Roloc™
dostępna w rozmiarze 75 mm oraz
50 mm.

Dysk 3M™ Roloc™ XO-DR / XO-ZR
Clean&Strip Pro
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu na luźnym splocie włókien

Typ

Zalety:

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A XCRS

25 000

60

A XCRS

18 000

40

Rozmiar
(mm)

Gradacja

50
75

Kolor

XO-DR

◆ Włókno o wysokiej wytrzymałości jest odporne na rozrywanie
i dobrze sprawdza się w pracy na krawędziach
◆ Dobrze dopasowuje się do powierzchni zapewniając lepszy kontakt
z obrabianym elementem i szybsze oczyszczanie
◆ Wydajne narzędzie czyszczące dedykowane do farb i powłok,
zapewnia agresywną obróbkę i pozostawia gładkie wykończenie

XO-ZR

Zastosowanie:

100 x 13

A XCRS

7 650

10

125 x 13

A XCRS

6 200

8

150 x 13

A XCRS

5 100

6

◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Jesteś gotowy na Pro?
Dyski Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro
oraz XT Pro Extra Cut dla Ciebie.
Produkty Scotch-Brite™ Clean&Strip już od dwóch dziesięcioleci umożliwiają doskonałą obróbkę metali. Jednak najlepsze
można dodatkowo udoskonalić. Właściwości ścierne nowych
produktów Scotch-Brite™ PRO zapewniają zupełnie nową jakość czyszczenia.
Jeśli dodasz do swojego wyposażenia nowe materiały ścierne Scotch-Brite™ Clean&Strip XT Pro Discs, poczujesz różnicę. Dzięki nowym włókninom PRO Twoja praca stanie się
wygodniejsza i szybsza. Szybko usuwają rdzę, farbę i inne
powłoki, aby przygotować powierzchnię na kolejny etap.

Scotch-Brite™ Clean&Strip
XT Pro

Scotch-Brite™ Clean&Strip
XT Pro Extra Cut

◆ Materiał mineralny na bazie
węglika krzemu
◆ Usuwa rdzę i farbę

◆ Materiał mineralny na bazie
tlenku aluminium
◆ Usuwa duże ilości rdzy bez
pozostawiania naddatków
◆ Usuwa grube warstwy farby
i powłok
◆ Wyrównuje spoiny spawalnicze
i usuwa przebarwienia
◆ Szybko usuwa powłoki metalu

◆ Usuwa drobną zendrę
◆ Zachowuje kształt obrabianej
części
◆ Nie powoduje nadmiernego
iskrzenia
◆ Idealny do przygotowywania
powierzchni

Dysk 3M™ Roloc™ XC-DR / XC-ZR
Clean&Strip Pro Extra Cut

Typ

◆ Idealny do przygotowania
powierzchni pod klejenie

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A XCRS

25 000

60

A XCRS

18 000

40

Rozmiar
(mm)

Gradacja

50
75

Kolor

XC-DR

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

Zalety:

XC-ZR

◆ Uniwersalne narzędzie do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Z łatwością usuwa grube warstwy rdzy, idealne do czyszczenia
i przygotowania powierzchni
◆ Elastyczna włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na
rozrywanie

100 x 13

A XCRS

7 650

10

125 x 13

A XCRS

6 200

8

150 x 13

A XCRS

5 100

6

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Tytan
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Dyski z włókniny

Dysk 3M™ Roloc™ GB-DR
(Light Grinding and Blending)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu na luźnym splocie włókien

Zalety:
◆ Szlifuje i wyrównuje za jednym podejściem, nie topi się na gorących
spoinach, umożliwiając wyrównywanie obróbki bez czekania
◆ Podkład tarczy zapewnia trwałość krawędzi, pozwalając uzyskać
spójne wykończenie i długą żywotność tarczy
◆ Zaprojektowane w celu optymalnego szlifowania i wyrównywania
spoin w stali miękkiej oraz w zastosowaniach wymagających
intensywnego ciepła i wysokich naprężeń

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A CRS HD (P80)

25 000

200

A CRS SD (P50)

25 000

200

75

A CRS HD (P80)

18 000

100

75

A CRS SD (P50)

18 000

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

50
50

Kolor

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie, nadawanie rysy

Dysk REDO Rolok HD-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu na luźnym splocie włókien

Zalety:
◆ Produkt wykonany z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Heavy Duty
o podwyższonej odporności na rozrywanie
◆ Dostępny wyłącznie w gradacji P120

Rozmiar
(mm)

Gradacja

50

P120

25 000

20

60

P120

19 500

20

75

P120

18 000

50

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Kolor

◆ Produkt o zwartej konstrukcji kilkukrotnie trwalszy od produktów
konkurencji

Zastosowanie:
◆ Czyszczenie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie, nadawanie rysy

Dysk REDO Rolok HS-DR / HS-DR GOLD

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium w miękkim splocie włókien

Zalety:
◆ Narzędzia z włókniny HS doskonale dopasowują się do
obrabianych detali i pozostawiają bardzo delikatne jednorodne
wykończenie powierzchni
◆ Gwarantują wysoką odporność dzięki dużej grubości (10 mm)
i bardzo gęstemu splotowi włókien przy zachowaniu pełnej
elastyczności
◆ Zwiększona odporność na rozrywanie, jednolite wykończenie oraz
powtarzalny efekt rysy

Kolor

50

A VFN

25 000

25

50

A MED GOLD

25 000

25

60

A VFN

19 500

25

60

A MED GOLD

19 500

25

75

A VFN

18 000

25

75

A MED GOLD

18 000

25

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, matowanie powierzchni
◆ Usuwanie drobnego nalotu i zanieczyszczeń spoin
◆ Delikatne oczyszczanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Aluminium

Stal stopowa
Brąz

Tytan

Żeliwo
Kompozyty

Stopy wysokowęglowe
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Dyski z włókniny

Dysk REDO Rolok CS-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych

50

S XCRS

25 000

30

60

S XCRS

19 500

20

Zalety:

75

S XCRS

18 000

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Produkt nie zapycha się, jest wytrzymały, a gęsty splot gwarantuje
żywotność
◆ Przestrzenna budowa lepiej odprowadza ciepło oraz urobek

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk REDO Rolok CG-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych

50

S XCRS

25 000

30

60

S XCRS

19 500

20

Zalety:

75

S XCRS

18 000

20

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Charakteryzują się dużo większą elastycznością w porównaniu
z dyskami XT oraz CS
◆ Otwartą strukturą skutecznie niweluje zapychanie

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Oczyszczanie trudnodostępnych miejsc
Jak radzić sobie z miejscami gdzie nie dojdzie żadne inne
narzędzie ścierne?
REDO przedstawia nową klasę mini narzędzi ściernych Rolok
w rozmiarze 20 mm (pakowane po 10 szt.).

Nasze możliwości
skala wydruku poniższych
kół w skali 1:1

25 mm

38 mm

50 mm

60 mm

76 mm

80 mm

90 mm

100 mm

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz
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Dyski z włókniny

Dysk REDO Rolok XT-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

Zalety:
◆ Rolok o otwartej strukturze włókniny i dużej sile ścierania, narzędzie
do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Znakomicie nadaje się też do czyszczenia spawów na elementach
płaskich
◆ Włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie
i dobrze sprawdza się w pracy na krawędziach

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

25

50

S XCRS

25 000

60

S XCRS

19 500

25

75

S XCRS

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

25

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk REDO Rolok CR-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne na sztywnym splocie włókien

Zalety:
◆ Rolok o otwartej strukturze włókniny i zdecydowanie największej
żywotności w swojej klasie, niezwykle wydajny
◆ Znakomicie nadaje się też do operacji czyszczenia oraz agresywnej
obróbki powierzchniowej
◆ Włóknina z efektem samochłodzenia, nie przegrzewa obrabianego
elementu

Kolor

50

S XCRS

25 000

60

S XCRS

19 500

25

75

S XCRS

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50

2S XCRS

25 000

25

60

S XCRS

19 500

25

75

S XCRS

18 000

25

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk REDO Rolok BS-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych

Zalety:

Kolor

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip poddawany
dodatkowej impregnacji pianką (kompozyt polimerowy) dla lepszego
podparcia ziarna ściernego
◆ BlueStriper służy do oczyszczania powierzchni metalowych ze
zgorzeliny, powłok malarskich, szpachli, korozji i innych nalotów ale
są 2-3 krotnie trwalsze.
◆ Dzięki zastosowaniu pianki wypełniającej, może być używana do
usuwania powłok lakierniczych z elementów drewnianych

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
konstrukcyjna

Stal
stopowa

Żeliwo

Stopy
wysokowęglowe

Metale
nieżelazne

Brąz

Tytan
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Dyski z włókniny

Dysk REDO Rolok SC-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50

A CRS

25 000

50

50

A MED

25 000

50

50

A VFN

25 000

50

50

S SFN

25 000

50

◆ Gruba warstwa ziarna poprawia właściwości szlifierskie

75

A CRS

18 000

25

Zastosowanie:

75

A MED

18 000

25

75

A VFN

18 000

25

75

S SFN

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium

Zalety:
◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe

◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Dysk REDO Rolok RP-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium

50

A CRS

25 000

50

Zalety:

50

A MED

25 000

50

50

A VFN

25 000

50

75

A CRS

18 000

25

◆ Gruba warstwa ziarna poprawia właściwości szlifierskie

75

A MED

18 000

25

Zastosowanie:

75

A VFN

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium

50

A CRS

25 000

100

Zalety:

75

A CRS

18 000

50

◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Odporny na zużywanie krawędziowe

◆ Zacieranie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Dysk REDO Rolok SL-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Wyjątkowe dyski do lekkiego gratowania i zacierania są
dwukrotnie bardziej żywotne niż inne dyski do obróbki
powierzchni. Zapewnia wyjątkowe osiągi i poprawę wydajności
◆ Dysk dostępny wyłącznie w gradacji A CRS SD (Super-Duty)
◆ Dzięki połączeniu czynności zacierania i wykańczania możliwe
jest skrócenie czasu obróbki i uzyskanie oczekiwanego efektu
wykończenia bez obniżenia jakości pracy dysku

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Metale trudno obrabialne

Aluminium

Stal stopowa
Stal miękka

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Dyski z włókniny

Dysk REDO Rolok RH-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium osadzony na półelastycznej rozciągliwej
plecionej włókninie

50

A CRS

25 000

50

50

A MED

25 000

50

Zalety:

75

A CRS

18 000

25

◆ Najlepszy wybór do najbardziej wymagających aplikacji, daje
możliwość wyeliminowania kilku etapów obróbki podczas
przygotowania pod poler
◆ Materiał mocno agresywny porównując z innymi włókninami,
zwiększona odporność na rozrywanie na krawędziach
◆ Wydajna włóknina Heavy Duty zapewnia wysoką jakość i żywotność
produktu

75

A MED

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Dysk REDO Rolok RL-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu osadzony na mało
rozciągliwej plecionej włókninie na podłożu low stretch (LS)

50

A CRS

25 000

50

50

A MED

25 000

50

Zalety:

50

A VFN

25 000

50

◆ Zapewnia jednolite wykończenie, ażurowa budowa gwarantuje
lepsze chłodzenie i odprowadzanie urobku
◆ Sztywne podłoże dla zwiększenia agresywności

75

A CRS

18 000

25

75

A MED

18 000

25

75

A VFN

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Specjalna konstrukcja zapewnia wyjątkową trwałość, a sztywne
podłoże zwiększą agresywność włókniny

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Dysk REDO Rolok RS-DR

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu osadzony na mało
rozciągliwej, plecionej włókninie na podłożu Scrim Back (SB)

50

A CRS

25 000

50

50

A MED

25 000

50

Zalety:

75

A CRS

18 000

25

◆ Zapewnia jednolite wykończenie, ażurowa budowa gwarantuje
lepsze chłodzenie i odprowadzanie urobku
◆ Sztywne podłoże dla zwiększenia agresywności

75

A MED

18 000

25

◆ Specjalna konstrukcja zapewnia wyjątkową trwałość, a sztywne
podłoże zwiększa agresywność włókniny

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Metale trudno
obrabialne

Stal
konstrukcyjna
Tytan

Stal
stopowa
Kompozyty

Stopy
wysokowęglowe

Żeliwo
Drewno

Stopy
Niklu

Stopy
Kobaltu

Aluminium
Stopy
Chromu
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Dyski termolaminowane

Dysk REDO Rolok RFC-DRL
(termolaminowany)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50

A XCRS

25 000

25

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie termolaminowanym

50

A CRS

25 000

25

50

A MED

25 000

25

Zalety:

50

A FIN

25 000

25

75

A XCRS

18 000

25

75

A CRS

18 000

25

75

A MED

18 000

25

75

A FIN

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Najwyższa sztywność w swojej klasie
◆ Większa odporność na krawędziach dzięki podparciu
termolaminacyjnym
◆ Niezwykła wytrzymałość krawędziowa na rozrywanie

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie powierzchniowe blach
◆ Zagładzanie, wyrównywanie nierówności, gratowanie,
szlifowanie oczyszczające
◆ Usuwanie zendry, usuwanie powłok czy korozji, fazowanie

Dysk REDO Rolok SC-DRL
(termolaminowany)

Typ

Kolor

50

A CRS

25 000

50

50

A MED

25 000

50

50

A MED

25 000

50

50

S SFN

25 000

50

◆ Najwyższa wytrzymałość w swojej klasie włóknin
◆ Jakość materiału 3M™ wspartego na sztywnym podkładzie

75

A CRS

18 000

25

75

A MED

18 000

25

◆ Lepsze podparcie ziarna ściernego, wydajniejsza obróbka

75

A MED

18 000

25

Zastosowanie:

75

S SFN

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Wzmocniony splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie termolaminowanym

Zalety:

◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Fazowanie

Dysk REDO Rolok RP-DRL
(termolaminowany)

Typ

Kolor

50

A CRS

25 000

50

◆ Wzmocniony splot włókien z tlenkiem aluminium
na podkładzie termolaminowanym

50

A MED

25 000

50

50

A VFN

25 000

50

Zalety:

75

A CRS

18 000

25

75

A MED

18 000

25

75

A VFN

18 000

25

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Produkt usztywniony dla lepszego podparcia ziaren ściernych
◆ Posiada grubą warstwę powłoki ściernej
◆ Rozwiązanie dla aluminium i metali miękkich

Zastosowanie:
◆ Gratowanie, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Delikatne fazowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Metale trudno obrabialne

Aluminium

Stal stopowa
Miedź

Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe

Narzędzia prasowane i sprasowane
Narzędzia z włókniny prasowanej są stosunkowo nowym produktem zaprojektowanym do specjalistycznej obróbki ściernej
począwszy od gratowania, a skończywszy na aplikacjach polerowania powierzchni. Zapewniają zarówno doskonałą obróbkę
wstępną, jak i końcową, wliczając w to także przygotowanie powierzchni pod poler.

Włóknina sprasowana zbudowana jest na bazie włókien nylonowych, włókien żywicznych i materiału ściernego w postaci płyt
o różnej grubości, gęstości i gradacji. Wykonane z włóknin ściernych narzędzia różnią się formą, twardością (stopniem sprasowania) i ziarnem ściernym jakie jest zatopione w ich objętości.

Za pomocą ściernic sprasowanych firmy REDO można dojść do
szczególnie trudno dostępnych miejsc i narożników każdego elementu obrabianego. Te elastyczne produkty w żaden sposób nie
zmieniają geometrii powierzchni elementu obrabianego i pozwalają zawsze uzyskać żądaną strukturę powierzchni. W trakcie obróbki dopasowuję się kształtem do opracowywanej powierzchni.

Główne zastosowanie włóknin prasowanych:

Polskie włókniny prasowane wyróżnia rewelacyjna konstrukcja
wraz z zastosowaniem wysokiego stopnia prasowania powodującego zagęszczenia ziaren ściernych w przestrzeni roboczej.
Przyczynia się to czynnie do zwiększenia wydajności oraz parametrów ściernych. Zastosowanie dodatków chłodzących zapobiega przegrzewaniu materiałów obrabianych, a zwiększona agresywność skraca czas pracy nawet podczas użytkowania z małym
dociskiem.

◆ Szlifowanie, zagładzanie, polerowanie oraz czyszczenie
spawów szczególnie pachwinowych.
◆ Obróbka wykańczająca powierzchni różnych materiałów
◆ Uzyskanie specjalnych efektów powierzchni.
Ściernice sprasowane idealnie nadają się do obróbki małych powierzchni i narożników. Miękka powierzchnia produktu w żaden
sposób nie zmienia geometrii powierzchni i zawsze pozwala osiągnąć pożądaną strukturę. Narzędzie służy do usuwania zadziorów oraz idealnie nadaje się do obróbki miejsc trudno dostępnych
oraz szlifowania krawędzi.
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Włóknina sprasowana

Dysk REDO Rolok z włókniny
sprasowanej XL-DR

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50 x 6

2S FIN

25 000

25

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym splocie
włókien nylonowych

50 x 6

2A MED

25 000

25

50 x 6

3S FIN

25 000

25

Zalety:

50 x 6

6A MED

25 000

25

◆ Dysk nowej generacji ze sprasowanej włókniny ściernej do
gratowania, szlifowania i polerowania metalu
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem EXL 3M™ Scotch-Brite™

50 x 6

8A CRS

25 000

25

75 x 6

2S FIN

18 000

25

75 x 6

2A MED

18 000

25

◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny
co przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność
i wydajność

75 x 6

3S FIN

18 000

25

75 x 6

6A MED

18 000

25

75 x 6

8A CRS

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Struktura/ziarno ścierne:

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Dysk sprasowany PRO
To nowa konstrukcja zaprojektowana w celu ułatwienia i usprawnienia
różnych zastosowań w obróbce metali dla profesjonalistów. Zwykle materiały ścierne wyróżniają się w jednym obszarze: gratowanie, wykańczanie lub aplikacje mieszane. Ten wielofunkcyjny dysk jest wyjątkowy, ponieważ został zaprojektowany tak, aby wykonywać wszystkie trzy czynności
jednocześnie.

Dysk 3M™ Roloc™ DP-UR
(Deburring & Finish)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu
na sprasowanym splocie włókien nylonowych

Zalety:
◆ Trwalsza i niezwykle jednolita ściernica zapewnia dobrą kontrolę
podczas pracy i szybszy proces umiarkowanego i ostrego gratowania
◆ Włóknina sprasowana PRO jest idealna do usuwania średniej i dużej
ilości materiału
◆ Otwarta konstrukcja powłoki pozwala na ucieczkę pyłu
i zanieczyszczeń, minimalizując obciążenie

Kolor

50 x 6

4C MED+

25 000

60

50 x 6

6C MED+

25 000

60

50 x 6

8C CRS+

25 000

60

75 x 3

4C MED+

18 000

40

75 x 3

6C MED+

18 000

40

75 x 3

8C CRS+

18 000

40

75 x 6

4C MED+

18 000

40

75 x 6

6C MED+

18 000

40

75 x 6

8C CRS+

18 000

40

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne

Metale nieżelazne

Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Włóknina prasowana REDO

Dysk REDO Rolok PL-DR FUEGO™

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

25

◆ Agresywne ziarno ceramiczne na sprasowanym splocie
włókien nylonowych

50 x 8

6C CRS

25 000

60 x 8

6C CRS

19 500

25

Zalety:

75 x 8

6C CRS

18 000

25

◆ Zastosowaniem wysokiego stopnia prasowania sprawia iż narzędzia te
wyróżniają się niezwykłą wydajnością, FUEGO to najagresywniejsze z dysków
w rodzinie polskich włóknin prasowanych.
◆ Niska temperatura szlifowania, brak zatykania oraz możliwość uzyskania
regularnej powierzchni zapewniają przewagę nad konwencjonalnymi
narzędziami
◆ Dysk dostępny w grubości 8 mm co pozwala na dłuższą pracę i rzadszą
zmianę narzędzia

Zastosowanie:

Włókninę prasowaną cechuje elastyczność, umożliwiająca
obróbkę powierzchni nieregularnych, profilowanych oraz
posiadających liczną ilość detali – bez niebezpieczeństwa
ich uszkodzenia czy przegrzania.

◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, usuwanie lekkich spoin
◆ Usuwanie defektów powierzchni, agresywne gratowanie, matowienie

Włóknina sprasowana
Jest materiałem ściernym, który został poddany zagęszczeniu
ziarna ściernego poprzez jego prasowanie. Proces prasowania
włókniny ściernej zwielokrotnia ilość ziarna ściernego w objętości
roboczej włókniny, co w sposób znaczący poprawia wydajność
i właściwości szlifierskie. Ilość zwielokrotnienia gęstości ziarna
określa gradacja oraz stopień prasowania. Włóknina REDO posiada
mikroskopijne kanaliki, które uwalniają na zewnątrz ciepło oraz pył
powstający podczas obróbki materiału, w ten sposób zapobiegając
zapychaniu się narzędzia i przegrzewaniu materiału. Wpływa to na
wydajniejszą i dłuższą pracę narzędzia.

Dysk REDO Rolok PL-DR NERO™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na sprasowanym splocie
włókien nylonowych

50 x 9

5A CRS

25 000

25

50 x 9

7A CRS

25 000

25

Zalety:

60 x 9

5A CRS

19 500

25

◆ Zwiększona agresywność skraca czas obróbki, efekt
zagęszczenia ziaren ściernych
◆ Posiada efekt samochłodzenia dzięki zawartości substancji chłodzących

60 x 9

7A CRS

19 500

25

75 x 9

5A CRS

18 000

25

75 x 9

7A CRS

18 000

25

◆ Produkt wszechstronnego zastosowania, od szlifowania
wstępnego po wykańczające

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne

Metale nieżelazne

Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Włóknina prasowana REDO

Dysk REDO Rolok PL-DR MORA™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na sprasowanym splocie włókien
nylonowych

50 x 6

6A MED

25 000

25

50 x 6

2A MED

25 000

25

Zalety:

60 x 6

4A MED

19 500

25

◆ Zwiększona agresywność skraca czas cyklu pracy, efekt zagęszczenia
ziaren ściernych
◆ Samochłodzenie dzięki zawartości substancji chłodzących
w strukturze włókniny
◆ Idealne pod obróbkę wykańczającą oraz gratowanie lekkie
i agresywne, sprawdzą się w aplikacji zagładzania po dyskach
lamelkowych P80

60 x 6

2A MED

19 500

25

60 x 9

2A MED

19 500

25

75 x 9

6A MED

18 000

25

75 x 9

4A MED

18 000

25

75 x 9

2A MED

18 000

25

75 x 9

2A MED

18 000

25

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Rewelacyjna konstrukcja włókien ściernych
Rewelacyjna konstrukcja włókien ściernych wraz z zastosowaniem
wysokiego stopnia prasowania sprawia, iż narzędzia te wyróżniają
się niezwykłą wydajnością. Włókniny tej klasy są idealnym rozwiązaniem dla obróbki stali nierdzewnych, metali nieżelaznych oraz
stali czarnej. Znajdują zastosowanie w takich operacjach jak zagładzanie powierzchni, obróbka wstępna, usuwanie delikatnych spoin,
oczyszczanie oraz matowienie powierzchni.
Ziarno ścierne zastosowane w włókninach rozkładane jest w sposób równomierny, zapewniając jednolity szlif i solidne, chłodne wykończenie powierzchni.

Dysk REDO Rolok PL-DR HARMA™

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu na sprasowanym splocie włókien nylonowych

Zalety:
◆ Nie zmienia geometrii obrabianego elementu, produkt idealny do
aplikacji przygotowania pod poler
◆ Wyższa wydajność w porównaniu z produktami konkurencji 6 mm
vs. 9 mm
◆ Dostępność w dwóch gradacjach, 2S FIN dla wykańczania
i polerowania oraz 4S FIN dla obróbki spawów oraz aplikacji
zagładzania i wyrównywania

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

Kolor

50 x 6

2S FIN

25 000

25

50 x 6

4S FIN

25 000

25

50 x 9

2S FIN

25 000

25

50 x 9

4S FIN

25 000

25

60 x 9

2S FIN

19 500

25

60 x 9

4S FIN

19 500

25

75 x 9

2S FIN

18 000

25

75 x 9

4S FIN

18 000

25

75 x 9

2S FIN

18 000

25

75 x 9

4S FIN

18 000

25

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal stopowa

Stopy wysokowęglowe

Metale trudno obrabialne

Metale nieżelazne

Stal niestopowa
Brąz

Żeliwo
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Akcesoria

Podkładka do dysków Rolok z gwintem M6 + redukcja M6/M14
Budowa:
◆ Gumowa podkładka do mocowania krążków 3M™ Roloc™ do szlifierki kątowej, z redukcją M14 oraz gwintem M6 (trzpień)

Zalety:
◆ Pozwala na szybkie mocowanie oraz łatwe zdejmowanie narzędzia ściernego za pomocą półobrotu w jedną lub drugą stronę.
◆ Przymocowanie dysku jest szybkie i proste, co zwiększa produktywność
◆ System montażu oparty o trzpień M6 z możliwością użytkowania na wiertarkach i szlifierkach prostych
◆ Do podkładek dedykowany jest system redukcji dla uzyskania możliwości mocowania na szlifierkach kątowych z gwintem M14
◆ Produkt dostępny w dwóch rodzajach: SOFT – miękka, MEDIUM – średnia twardość oraz HARD – twarda
◆ Trwały podkład zmniejsza zużycie dysków 3M™ Roloc™, optymalizuje pracę zapewniając odpowiednie wsparcie i bezpieczne mocowanie

Zastosowanie:
◆ Do użytku z dyskami 3M™ Roloc™
◆ Do użytku z dyskami REDO Rolok

Podkładka M14 dostępna jest
w rozmiarach:

Podkładka do dysków 3M™ Roloc™ z gwintem M14
Budowa:
◆ Gumowa podkładka do mocowania krążków 3M™ Roloc™ do szlifierki
kątowej, z nakrętką mocującą M14

Zalety:
◆ Pozwala na szybkie mocowanie oraz łatwe zdejmowanie narzędzia
ściernego za pomocą półobrotu w jedną lub drugą stronę.
◆ Przymocowanie dysku jest szybkie i proste, co zwiększa
produktywność
◆ System montażu oparty o gwint M14 (gwint 3/8”)
◆ Podkładki są dostępne w różnych średnicach
◆ Produkt dostępny w dwóch rodzajach: MEDIUM – średnia twardość
oraz HARD – twarda
◆ Trwały podkład zmniejsza zużycie dysków 3M™ Roloc™, optymalizuje
pracę zapewniając odpowiednie wsparcie i bezpieczne mocowanie

Zastosowanie:
◆ Do użytku z dyskami 3M™ Roloc™
◆ Do użytku z dyskami REDO Rolok

25mm

38mm

51mm 75mm

[skala 1:1]
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Dyski nasypowe
Dyski na rzep to jeden z najstarszych i uniwersalnych systemów wymiany materiałów ściernych. Koncepcja polega na użyciu podkładki
bazowej z rzepem mocującym, do której przyczepiane są krążki. Łatwość i szybkość wymiany kolejnych gradacji zdecydowanie poprawia
komfort pracy.
3M™ Hookit™ umożliwia precyzyjne mocowanie krążków na podkładce roboczej szlifierki, a wyposażenie dysków w multi-otworowy system
zapewnia doskonałe odpylanie i utrzymanie w czystości środowiska pracy. Połączenie obrotowego i oscylacyjnego ruchu ziarna ściernego
zapewnia uzyskanie najbardziej przypadkowego obrazu rysy, dzięki czemu proces szlifowania jest szybszy i bardziej precyzyjny.

Bez otworów (0 hole)

15 otworów (15 hole)

17 otworów (17 hole)

Wielootworowy (Multihole)
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Dyski 3M™

Dysk na rzep 3M™ 950U Cubitron™ II

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

60+

13 300

25O

125

80+

13 300

25O

125

120+

13 300

25O

125

150+

13 300

25O

125

180+

13 300

25O

150

60+

12 250

25O

BEZOTWOROWY,

150

80+

12 250

25O

15 OTWOROWY,

150

120+

12 250

25O

17 OTWOROWY

150

150+

12 250

25O

150

180+

12 250

25O

BEZOTWOROWY

◆ Nadają się do precyzyjnego szlifowania przedmiotów wymagających
narzędzi z możliwością dopasowania się do obrabianego kształtu
◆ Dzięki 950U uzyskasz spójne wykończenie i większą wydajność, dyski
posiadają otwarty nasyp w przełomowej technologii mikroreplikacji
ziaren ściernych
◆ Dzięki otwartej strukturze nasypu redukują ryzyko zaklejania
i zapychania powłoki ściernej

Kolor

125

◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym ziarnem
ściernym PSG na poliestrowo-welurowym nośniku

Zalety:

Gradacja

Zastosowanie:

*Produkt jest dostępny także w wersji 5 otworowej oraz 15 i 17 otworowej.

◆ Szlifowanie powierzchni szpachlowych, powłok i lakierów
◆ Przygotowanie powierzchni pod malowanie
◆ Czyszczenie i usuwanie rdzy, oczyszczanie i ujednolicanie
powierzchni

Dysk na rzep 3M™ 947A Cubitron™ II

Typ

Rozmiar
(mm)

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Spoiwo żywiczne z precyzyjnie kształtowanym ziarnem
ściernym PSG na poliestrowo-welurowym nośniku

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Gwarantuje znakomite rezultaty obróbki szerokiej gamy metali
◆ Gradacje 40+ i 60+ mogą być stosowane do obróbki elementów
z włókna szklanego. Gradacje 80+ i 120+ są doskonałe do
wyrównywania i zacierania powierzchni metalowych, zwłaszcza
karoserii samochodowych podczas montażu
◆ Konstrukcja oparta na wytrzymałym, odpornym na rozdarcia
podkładzie z płótna poliestrowego typu X

BEZOTWOROWY

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

40+

13 300

200

125

60+

13 300

200

125

80+

13 300

200

125

120+

13 300

200

150

40+

12 250

200

150

60+

12 250

200

150

80+

12 250

200

150

120+

12 250

200

*Produkt jest dostępny także w wersji 5 otworowej oraz 6 otworowej.

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka drewna, przemysł drzewny, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Dysk na rzep 3M™ 947D

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne Cubitron™ na poliestrowowelurowym nośniku

Rozmiar
(mm)

BEZOTWOROWY,
6 OTWOROWY,

Zalety:

9 OTWOROWY

◆ Posiada dużą ilość dodatku chłodzącego, który zapobiega
tworzeniu się przebarwień
◆ Zastosowana technologia ciągłego otwarcia ziaren ściernych,
pojedyncze ziarna kruszą się, odkrywając kolejne elementy równie
ostre jak poprzednie.
◆ Konstrukcja oparta na wytrzymałym, odpornym na rozdarcia
podkładzie z płótna poliestrowego typu X

BEZOTWOROWY,
6 OTWOROWY,
9 OTWOROWY

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P40

13 300

25

125

P60

13 300

25

125

P80

13 300

25

125

P120

13 300

25

150

P40

12 250

25

150

P60

12 250

25

150

P80

12 250

25

150

P120

12 250

25

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka drewna, przemysł drzewny, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Tytan

Kompozyty

Stal
konstrukcyjna
Tworzywa
sztuczne

Stal
stopowa
Drewno

Żeliwo
Stopy
Niklu

Stopy
wysokowęglowe
Stopy
Kobaltu

Stopy
Chromu

Aluminium
Stal
ocynkowana

Metale trudno
obrabialne
Włókno
szklane
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Dyski 3M™

Dysk na rzep 3M™ 775L
(Clean Sanding Film Disc)

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

125

80+

13 300

250

◆ Precyzyjnie kształtowane ziarno ścierne PSG Cubitron™ II na
grubym foliowym nośniku i systemem małych otworów multihole

125

120+

13 300

250

125

150+

13 300

250

Zalety:

125

180+

13 300

250

125

220+

13 300

250

125

240+

13 300

250

125

320+

13 300

250

125

400+

13 300

250

150

80+

12 250

250

150

120+

12 250

250

150

150+

12 250

250

150

180+

12 250

250

150

220+

12 250

250

150

240+

12 250

250

150

320+

12 250

250

150

400+

12 250

250

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Dyski 775L pracują szybciej nie przegrzewając szlifowanych elementów, zużywają się
wolniej i bardzo równomiernie
◆ Zapewniają do dwóch razy szybszą obróbkę niż konwencjonalne materiały ścierne
oraz do czterech razy większa żywotność
◆ System multihole wpływa na lepsze uwydatnienie usuwania pyłów oraz utrzymanie
niskiej temperatury pracy

MULTIHOLE

Zastosowanie:
◆ Agresywne szlifowanie powierzchni szpachlowanych i starych lakierów przed
malowaniem
◆ Wyrównanie powierzchni, usuwanie defektów, zgrubne ujednolicanie powierzchni

MULTIHOLE

◆ Szlifowanie wyrobów z blachy przed malowaniem, przygotowanie do malowania,
szlifowanie i wyrównywanie drewna

*Produkt jest dostępny także w wersji bez otworowej.

Dysk na rzep 3M™ Xtract™ 710W
Cubitron™ II
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Precyzyjnie kształtowane ziarno ścierne PSG Cubitron™ II
na grubym foliowym nośniku i systemem małych
otworów multihole

Typ

Zalety:
◆ Osiąga wiodącą w branży wydajność szlifowania, umożliwiając
jednocześnie praktycznie bezpyłowy szlif
◆ Zapewnia czystsze środowisko pracy w porównaniu do tradycyjnych
dysków z otworami do odsysania pyłu (technologia oparta na podłożu z siatki)
◆ Pracując tym materiałem, nie jest wymagany duży docisk, co przekłada się na
mniejsze zmęczenie, a tym samym szlifierz może wykonać więcej elementów

SIATKA

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, szlifowania materiałów wysokopylących
◆ Wyrównanie powierzchni, usuwanie defektów, zgrubne ujednolicanie powierzchni
◆ Szlifowanie wyrobów z blachy przed malowaniem, przygotowanie do malowania,
szlifowanie i wyrównywanie drewna

SIATKA

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor MOS (RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

125

80+

13 300

300

125

120+

13 300

300

125

150+

13 300

300

125

180+

13 300

300

125

220+

13 300

300

125

240+

13 300

300

125

320+

13 300

300

150

80+

12 250

300

150

120+

12 250

300

150

150+

12 250

300

150

180+

12 250

300

150

220+

12 250

300

150

240+

12 250

300

150

320+

12 250

300

*Produkt jest dostępny w pełnym przekroju standarowych rozmiarów.
Działasz intensywnie… skorzystaj
z przekładki chroniącej rzep
i podwyższającej żywotność
podkładek.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne
Drewno

Stal konstrukcyjna
Aluminium

Stopy Niklu

Miedź
Stopy Kobaltu

Stal stopowa
Tytan
Mosiądz

Żeliwo
Żywice
Lakiery

Stopy wysokowęglowe

Kompozyty
Szpachle

Tworzywa sztuczne
Konglomeraty
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Dyski 3M™ / REDO

Dysk na rzep 3M™ 360L

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

◆ Mikrościerne ziarno ceramiczne na wytrzymałym
podkładzie z folii

125

P220

13 500

100

125

P240

13 500

100

Zalety:

125

P320

13 500

100

◆ Dysk jest odporny na rozdarcia krawędziowe, dedykowany do pracy na sucho
jak i na mokro znajduje zastosowanie podczas matowienia twardych powłok
lakierniczych, oraz wszędzie gdzie konieczne jest wykorzystanie materiału
drobnoziarnistego
◆ Konstrukcja posiada właściwości odpylające, co zapewnia efektywne szlifowanie
precyzyjne na tworzywach sztucznych, żelkotach i podłożach poliuretanowych
◆ Podczas pracy pył szlifierski zostaje uwolniony na zewnątrz, tym samym nie
zapychając i nie przegrzewając krążka

125

P400

13 500

100

125

P500

13 500

100

125

P600

13 500

100

125

P800

13 500

100

125

P1000

13 500

100

150

P220

12 000

100

150

P240

12 000

100

Zastosowanie:

150

P320

12 000

100

◆ Usuwanie twardych powłok lakierniczych, szlif twardego drewna
◆ Obróbka drewna, przemysł drzewny, obróbka paneli

150

P400

12 000

100

150

P500

12 000

100

150

P600

12 000

100

150

P800

12 000

100

150

P1000

12 000

100

MULTIHOLE

MULTIHOLE

◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

*Produkt jest dostępny także w wersji bez otworowej.

Pobierz przewodnik po szlifowaniu
orbitalnym

Dysk na rzep ZIRCO55

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund cyrkonowy na podkładzie
poliestrowo-welurowym

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Sztywne płótno poliestrowe do obróbki stali oraz twardych
odmian drewna litego
◆ Lepsze spozycjonowanie ziaren ściernych zapobiega swobodnemu wypadaniu

BEZOTWOROWY

◆ Poliester wzmacnia krawędzie dysku chroniąc narzędzie przed rozerwaniem

Zastosowanie:

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

P40

13 300

50

125

P60

13 300

50

125

P80

13 300

50

125

P120

13 300

50

150

P40

12 250

50

150

P60

12 250

50

150

P80

12 250

50

150

P120

12 250

50

◆ Agresywne szlifowanie powierzchni szpachlowanych i starych lakierów przed
malowaniem
◆ Wyrównanie powierzchni, usuwanie defektów, zgrubne ujednolicanie powierzchni,
◆ Przygotowanie do malowania, szlifowanie i wyrównywanie drewna

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Tworzywa sztuczne

Stal konstrukcyjna
Drewno

Lakiery

Stal stopowa
Szpachle

Aluminium
Konglomeraty

Żywice

Kompozyty
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Dyski z włókniny
Włóknina ścierna jest materiałem szlifierskim, który wyróżnia niezwykła elastyczność oraz przestrzenna budowa umożliwiająca stałe odprowadzanie
ciepła, a tym samym redukcję nagrzewania tworzywa. Dzięki wysokiej elastyczności możemy kształtować materiał ścierny tak, aby uzyskać możliwość
docierania do elementów trudno dostępnych, czy wręcz niedostępnych dla innych dysków. Zbierany podczas obróbki materiał nie zapycha materiału ściernego i nie pogarsza jego właściwości ściernych. Przyczynia się do tego przestrzenna budowa włókniny umożliwiająca doskonałe odprowadzanie ciepła
obraz urobku. Dyski na rzep to jeden z najstarszych i najbardziej uniwersalnych
systemów wymiany materiałów ściernych. Koncepcja polega na użyciu podkładki bazowej z rzepem mocującym, do której przyczepiane są krążki. Łatwość
i szybkość wymiany kolejnych gradacji zdecydowanie poprawia komfort pracy.
Dyski czepne są najczęściej wykorzystywane do obróbki końcowej powierzchni.
Włóknina zapewnia równomierny i jednolity kontakt ze szlifowaną powierzchnią, niweluje możliwość powstania niepożądanych cięć, żłobień, czy innego
rodzaju defektów na obrabianym materiale. W porównaniu do innych materiałów ściernych, włóknina zapewnia delikatny efekt wygładzenia, nie zmieniając
kształtu szlifowanego przedmiotu.

Ruch pada szlifierki
przy skoku 10 mm

Ruch pada szlifierki
przy skoku 5 mm

Ruch pada szlifierki
przy skoku 2,5 mm

Rozwiązania na szlifierkę oscylacyjną

www.redosystem.com.pl

93

Dyski z włókniny

Dysk na rzep DF-DH

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Typ

Rozmiar
(mm)

125

A CRS

15 200

20

BEZOTWOROWY

125

A MED

15 200

20

Zalety:

125

A FIN

15 200

20

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem DF z włókniny 3M™
Scotch-Brite™ Durable Flex
◆ Gęsta konstrukcja pozwala na agresywne czyszczenie, wykańczanie,
a także ujednolicanie powierzchni metalowych
◆ Konstrukcja odporna na obciążenia zapewnia spójne działanie na
całej powierzchni, pozwala na agresywne czyszczenie, wykańczanie,
a także ujednolicanie powierzchni metalowych
◆ Sprawdza się podczas aplikacji czyszczenia, zacierania i wykańczania

150

A CRS

13 300

20

150

A MED

13 300

20

150

A FIN

13 300

20

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien

BEZOTWOROWY

Gradacja

Kolor

Zastosowanie:
◆ Agresywne usuwanie naddatków, gratowanie
◆ Wykańczanie, ujednolicanie powierzchni, czyszczenie

Materiał 3M™ Scotch-Brite™
Durable Flex

◆ Usuwanie defektów powierzchni

To wyjątkowo trwała włóknina stosowana do agresywnego
usuwania naddatków, gratowania, wykańczania, ujednolicania
powierzchni i czyszczenia. Materiał łączy w sobie elastyczność
z efektywnym cięciem w celu wykonania trudnych prac czyszczących lub uzyskania doskonałych rezultatów wykończenia.
Dostępny jest w trzech najpopularniejszych gradacjach (CRS,
MED i FIN)

Dysk na rzep CP-DH
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

Zalety:
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny 3M™
Scotch-Brite™ Cut & Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach
czy krawędziach
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą
w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

BEZOTWOROWY

125

A MED

13 300

20

BEZOTWOROWY

150

A MED

12 250

50

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125

A CRS

15 200

20

BEZOTWOROWY

125

A MED

15 200

20

Zalety:

125

A VFN

15 200

20

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny 3M™
Scotch-Brite™ Surface Conditioning
◆ Niezwykła trwałość nawet w przypadku obróbki nieregularnych
kształtów i ostrych powierzchni
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym, sztywny podkład z włókien
sprawia że S.C. sprawdza się podczas aplikacji czyszczenia, zacierania
i wykańczania

150

A CRS

13 300

20

150

A MED

13 300

20

150

A VFN

13 300

20

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Dysk na rzep SC-DH
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien

BEZOTWOROWY

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne

Metale nieżelazne

Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Dyski z włókniny

Dysk na rzep HD-DH

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

125

A CRS

13 300

125

A FIN RED

13 300

20

150

A CRS

12 250

20

150

A FIN RED

12 250

20

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125

A CRS

15 200

20

BEZOTWOROWY

125

A MED

15 200

20

125

A VFN

15 200

20

150

A CRS

13 300

20

150

A MED

13 300

20

150

A VFN

13 300

20

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

125

A CRS

15 200

20

BEZOTWOROWY

125

A MED

15 200

20

Zalety:

125

A FIN

15 200

20

◆ Włóknina o zdecydowanie ostrzejszym ziarnie dzięki czemu pozostawia
równą i wyraźną rysę
◆ Podwójnie ostry nasyp, zapewnia szybki i powtarzalny efekt przy minimalnym
docisku
◆ Szczególnie polecany przy aplikacjach krawędziowych oraz przy obróbce otworów

150

A CRS

13 300

20

150

A MED

13 300

20

150

A FIN

13 300

20

◆ Tlenek aluminium na półelastycznym splocie włókien
podklejony welurem

BEZOTWOROWY

Zalety:
◆ Produkt oparty o włókninę (HD) Heavy Duty o podwyższonej
odporności na rozrywanie
◆ Elastyczna włóknina podklejona powłoką welurową dodatkowo zabezpieczającą
podkładkę roboczą, nie przegrzewa i nie podcina obrabianej powierzchni
◆ Dyski HD-DH cechują się wysoką jakością wykończenia obrabianej powierzchni,
a także dłuższą żywotnością w porównaniu ze standardowymi drobnoziarnistymi
materiałami ściernymi

BEZOTWOROWY

20

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadrapań, rys, odbarwień po spawaniu
◆ Czyszczenie, usuwanie rdzy, zmniejszenia porowatości,
przygotowanie przed malowaniem
◆ Usuwanie defektów powierzchni

Dysk na rzep CWM-DH
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien podklejony welurem

Zalety:
◆ Włóknina maszynowa o wysokim współczynniku agresywności, bardzo
trwała, odporniejsza na rozrywanie i zużycie w porównaniu z innymi włókninami
◆ Doskonała w operacjach czyszczenia i wykańczania maszynowego, do pracy na
wysokich obrotach i pod dużym naciskiem
◆ Produkt dostępny w gradacji STRONG o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie

BEZOTWOROWY

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadrapań, rys, odbarwień po spawaniu
◆ Czyszczenie, usuwanie rdzy, zmniejszenia porowatości,
przygotowanie przed malowaniem
◆ Usuwanie defektów powierzchni

Dysk na rzep CWO-DH
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien podklejony welurem

BEZOTWOROWY

Kolor

MOS Min. zam.
(RPM) MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Metale nieżelazne

Stal stopowa
Brąz

Stal niestopowa
Kompozyty

Żeliwo
Drewno

Stopy wysokowęglowe
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Akcesoria i szlifierki

Tarcza robocza 3M™ 28729 152 mm wielootworowa
(multihole)
Budowa:
◆ Nisko profilowana podkładka w systemie multihole (wielootworowa)
mocowana na gwint 5/16”

Zalety:
◆ Dedykowana do krążków ściernych na rzep z otworami typu Cubitron™
◆ System kanalików powietrznych dla lepszego odprowadzania ciepła
◆ Dzięki spiralnemu układowi otworów zapewnia doskonałe odsysanie pyłu
z całej powierzchni krążka
◆ Redukuje wibracje i zapewnia płynność pracy szlifierki
◆ Podkładka wykonana z gęstej pianki jest jednocześnie twarda i elastyczna
◆ Idealnie dobrana proporcja pozwala pracować skutecznie, z wyczuciem,
uzyskując wysoką jakość, bez ryzyka uszkodzenia powierzchni

Elektryczna szlifierka mimośrodowa 150 mm 3M™ Xtract™ 88853
Informacje:
◆ Średnica talerza: 150 mm
◆ Skok oscylacji 5.0 mm
◆ Centralny odciąg

Budowa:
◆ Nisko profilowana podkładka w systemie multihole (wielootworowa) mocowana na gwint 5/16”

Zalety:
◆ Dedykowana do krążków ściernych na rzep z otworami typu Cubitron™
◆ Zaprojektowana do odsysania pyłu w ramach rozwiązań markowanych logiem 3M™ Xtract™
◆ System kanalików powietrznych dla lepszego odprowadzania ciepła
◆ Dzięki spiralnemu układowi otworów zapewnia doskonałe odsysanie pyłu z całej powierzchni
krążka
◆ Redukuje wibracje i zapewnia płynność pracy szlifierki
◆ Podkładka wykonana z gęstej pianki jest jednocześnie twarda i elastyczna
◆ Idealnie dobrana proporcja pozwala pracować skutecznie, z wyczuciem, uzyskując wysoką jakość,
bez ryzyka uszkodzenia powierzchni
◆ Szlifierkę można swobodnie podłączyć do przenośnego odkurzacza 3M™ Xtract™ Portable Dust
Extractor lub do istniejącego centralnego systemu odkurzania

W ofercie 3M™ odnajdziecie państwo pełną gamę
szlifierek oscylacyjnych. Od rozmiaru 75 mm poprzez
127 mm kończąc na 152 mm

Dźwignia jest obniżona, by zabezpieczyć przed przypadkowym zaciśnięciem pod nią skóry dłoni
W zależności od koloru dźwigni dobierz skok oscylacji:

▸ dźwignia koloru metalicznego

2,5 mm

SKOK OSCYLACJI

▸ dźwignia koloru srebrnego

5 mm

SKOK OSCYLACJI

▸ dźwignia koloru czarnego

▸ dźwignia koloru złotego

8 mm

10 mm

SKOK OSCYLACJI

SKOK OSCYLACJI
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Narzędzia trzpieniowe
Obróbka precyzyjna wymaga od szlifierza niezbędnych umiejętności, doświadczenia
oraz odpowiedniego oprzyrządowania dostosowanego do aplikacji. Mówiąc o oprzyrządowaniu mamy, na myśli m.in. ergonomiczne szlifierki. W wielu przypadkach dobra kombinacja dwóch elementów daje najlepsze efekty, tak też dobranie odpowiednio lekkiej szlifierki z narzędziem dopasowanym do obrabianej czynności zwiększa
wydajność produkcyjną, szybkość obróbki i wpływa pozytywnie na zmniejszenie zmęczenia u operatora. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i małej wadze szlifierka prosta
umożliwia łatwe dotarcie i precyzyjne manewrowanie nawet w miejscach trudno dostępnych. Niewielki ciężar i sama budowa narzędzia pozwalają swobodnie operować
szlifierką podczas wykonywania różnych prac produkcyjnych.
Wszędzie tam, gdzie obrabia się stal, nie może zabraknąć solidnej szlifierki prostej
wyposażonej w miękkie ściernice trzpieniowe, które dzięki elastycznemu podłożu dopasowują się do kształtu obrabianego materiału. Mogą być używane do szlifowania
ostrych krawędzi, czyszczenia spoin spawalniczych oraz obróbki innych powierzchni
dzięki zastosowaniu różnych akcesoriów. Szlifierka prosta wykorzystywana jest również do prac polerskich oraz wykończeniowych.

Ściernica
włókninowa

Ściernica
listkowa (nasyp)

Rozwiązania na szlifierkę prostą i wiertarkę
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Ściernice trzpieniowe z włókniny

Szczotka na trzpieniu 3M™ FF-ZS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium w impregnowanym gęstym splocie
włókien nylonowych, zespolone z trzpieniem

75 x 45 x 6

A CRS

7 650

10

75 x 45 x 6

A VFN

7 650

10

Zalety:

75 x 45 x 6

S FIN

7 650

10

◆ Umożliwia uzyskanie jednorodnego wykończenia bez śladów żłobień
◆ Konstrukcja szczotki zapewnia elastyczność i łatwość dostosowania się
do obrabianego metalu
◆ Pozostawia gładszy efekt niż szczotka COMBI, zapewnia stałą, wysoką
jakość wykończenia

100 x 45 x 6

A VFN

6 150

10

100 x 45 x 6

S FIN

6 150

10

100 x 45 x 6

A CRS

6 150

10

100 x 100 x 6

A FIN

6 150

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, satynowanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Szczotka na trzpieniu 3M™ CB-ZS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Tlenek aluminium w gęstym splocie z promieniście
układanymi listkami nasypu

75 x 45 x 6

A FIN/P60

7 650

10

75 x 45 x 6

A FIN/P80

7 650

10

Zalety:

75 x 45 x 6

A FIN/P120

7 650

10

◆ Naprzemienne ułożenie włókniny z nasypem podpartym płótnem
w gramaturze YF łączy szlifowanie z delikatnym wykańczaniem
◆ Połączenie materiału Scotch-Brite™ Clean&Finish z płótnem ściernym
daje większą głębokość rys, umożliwia usunięcie defektów i jednoczesne
zmniejszenie chropowatości
◆ Konstrukcja szczotki zapewnia elastyczność i łatwość dostosowania się
do obrabianego metalu

75 x 45 x 6

A FIN/P180

7 650

10

100 x 45 x 6

A FIN/P60

6 150

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, precyzyjne wykończenie aluminium
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Szczotka na trzpieniu 3M™ PF-ZS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Tlenek aluminium w impregnowanym gęstym splocie
włókien nylonowych, zespolone z trzpieniem

50 x 25 x 6

A MED

12 250

10

75 x 45 x 6

A MED

7 650

10

Zalety:

75 x 45 x 6

A VFN

7 650

10

◆ Dzięki drobnej strukturze włókniny produkt pozwala uzyskać
dokładniejsze wykończenie
◆ Produkt elastyczny na tyle, by dostosować się do obrabianej powierzchni,
ale wystarczająco sztywny by nadać rysę
◆ Zapewniają stałą jakość wykończenia i są bardziej agresywne niż szczotki
FF-ZS

100 x 45 x 6

A MED

6 150

10

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, precyzyjne wykończenie aluminium
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Stopy Niklu

Stal stopowa
Stopy Kobaltu

Żeliwo
Kompozyty

Stopy wysokowęglowe
Drewno
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Ściernice trzpieniowe z włókniny

Szczotka na trzpieniu CP-FS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych zespolone z trzpieniem

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

40 x 30 x 6

A MED

15 000

20

50 x 30 x 6

A MED

12 250

20

Zalety:

60 x 30 x 6

A MED

9 500

20

◆ Produkt wykonany z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Cut&Polish, produkt 1:1
do oryginału CP-FB
◆ Włóknina zapewnia uzyskanie jednolitej powierzchni z wąską rysą
wykańczającą
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach i krawędziach,
duże nasycenie ziarna ściernego przekłada się na wysoką żywotność

60 x 50 x 6

A MED

9 500

10

80 x 50 x 6

A MED

7 650

10

80 x 50 x 6

A VFN

7 650

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, precyzyjne wykończenie aluminium
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Szczotka na trzpieniu SF-FS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na półelastycznym
splocie włókien, zespolone z trzpieniem

Kolor

40 x 30 x 6

A MED

15 000

20

50 x 30 x 6

A MED

12 250

20

Zalety:

60 x 30 x 6

A MED

9 500

20

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem SF z włókniny 3M™ Scotch-Brite™
Satin Finish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach

60 x 50 x 6

A MED

9 500

10

80 x 50 x 6

A MED

7 650

10

80 x 50 x 6

A VFN

7 650

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej
klasie włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Oczyszczanie, zacieranie, satynowanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Szczotka na trzpieniu CF-FS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych, zespolone z trzpieniem

Kolor

60 x 50 x 6

S CRS

9 500

20

80 x 50 x 6

S CRS

7 650

10

Zalety:
◆ Produkt wykonany z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Clean&Finish
◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu
zachowuje on stałą, wysoką jakość obróbki
◆ Zastosowane połączenie włókniny z płótnem ściernym pozwala na
jednoczesne zbieranie grubszej warstwy materiału i wygładzanie
powstałych rys

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Metale nieżelazne

Stal stopowa
Brąz

Stal niestopowa
Kompozyty

Żeliwo
Drewno

Stopy wysokowęglowe
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Ściernice trzpieniowe z włókniny

Szczotka na trzpieniu HDI-FS

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A CRS

9 500

10

Zalety:

60 x 50 x 6

A MED

9 500

10

◆ Włóknina HD z impregnacją wspierającą wydajność ścierną
◆ Impregnacja zwiększa wytrzymałość włókniny i odporność na rozrywanie
przy pracy na otworach czy krawędziach.
◆ Dzięki swej sztywności narzędzie jest bardziej agresywne w porównaniu
z tradycyjnymi włókninami

60 x 50 x 6

A FIN

9 500

10

80 x 50 x 6

A CRS

7 650

10

80 x 50 x 6

A MED

7 650

10

80 x 50 x 6

A FIN

7 650

10
100

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Tlenek aluminium w impregnowanym gęstym splocie
włókien nylonowych, zespolone z trzpieniem

60 x 50 x 6

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

HDI -FS

HDI -FS COMBI

Zastosowanie:
◆ Aplikacje nadawania rysy, matowanie powierzchni
◆ Usuwanie drobnego nalotu i zanieczyszczeń spoin
◆ Oczyszczanie z przebarwień

60 x 50 x 6

A CRS/P80

9 500

60 x 50 x 6

A MED/P120

9 500

20

80 x 50 x 6

A CRS/P80

7 650

100

80 x 50 x 6

A MED/P120

7 650

100

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Szczotka na trzpieniu HS-FS
Struktura/ziarno ścierne:

Typ

◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych, zespolone z trzpieniem

Zalety:
◆ Narzędzia z włókniny HS doskonale dopasowują się do obrabianych detali
i pozostawiają bardzo delikatne jednorodne wykończenie powierzchni
◆ Gwarantują wysoką odporność dzięki dużej grubości (10mm) i bardzo
gęstemu splotowi włókien przy zachowaniu pełnej elastyczności
◆ Zwiększona odporność na rozrywanie, jednolite wykończenie oraz
powtarzalny efekt rys

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

60 x 50 x 6

A MED GOLD

9 500

10

60 x 50 x 6

A VFN

9 500

10

80 x 50 x 6

A MED GOLD

7 650

10

80 x 50 x 6

A FVN

7 650

10

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, matowanie powierzchni
◆ Usuwanie drobnego nalotu i zanieczyszczeń spoin
◆ Delikatne oczyszczanie

Szczotka na trzpieniu CW-FS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych, zespolone z trzpieniem

60 x 50 x 6

A CRS

9 500

10

60 x 50 x 6

A MED

9 500

10

Zalety:

60 x 50 x 6

S MED

9 500

10

◆ Standardowa włóknina ścierna uniwersalnego przeznaczenia
◆ Zapobiega zapychaniu narzędzia, podnosi wydajność pracy oraz niweluje
ryzyko przegrzania obrabianego elementu
◆ Produkt nie zmienia geometrii detalu, nadaje się do szlifowania
skomplikowanych i nieregularnych kształtów

60 x 50 x 6

S FIN

9 500

10

60 x 50 x 6

A FIN

9 500

10

60 x 50 x 6

A VFN

9 500

10

80 x 50 x 6

A CRS

7 650

10

80 x 50 x 6

A MED

7 650

10

80 x 50 x 6

S MED

7 650

10

80 x 50 x 6

S FIN

7 650

10

80 x 50 x 6

A FIN

7 650

10

80 x 50 x 6

A VFN

7 650

10

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, aplikacje pachwinowe
◆ Gratowanie, przygotowanie pod różnego rodzaju powłoki
◆ Oczyszczanie, usuwanie rdzy i defektów powierzchni

Materiały obrabiane:
Stal konstrukcyjna

Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Brąz

Kompozyty

Stal stopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Ściernice trzpieniowe czyszczące

Dysk na trzpieniu XT-DS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien w formie
koła zespolonego z trzpieniem

60 x 6 x 6

S XCRS

9 500

10

60 x 28 x 6

S XCRS

9 500

10

S XCRS

9 500

10

S XCRS

7 650

10
10

Zalety:

60 x 42 x 6

◆ Narzędzie o otwartej strukturze włókniny i dużej sile ścierania, narzędzie
do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Znakomicie nadaje się też do czyszczenia spawów na elementach płaskich

80 x 6 x 6
80 x 28 x 6

S XCRS

7 650

◆ Włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie i dobrze
sprawdza się w pracy na krawędziach

80 x 42 x 6

S XCRS

7 650

10

100 x 6 x 6

S XCRS

6 150

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk na trzpieniu CR-DS

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

100 x 13 x 6

S XCRS

6 150

10

100 x 28 x 6

S XCRS

6 150

10

125 x 13 x 6

S XCRS

4 900

10

150 x 13 x 6

S XCRS

4 200

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

10

Kolor

◆ Ziarno ceramiczne na sztywnym splocie włókien
w formie koła zespolonego z trzpieniem

60 x 28 x 6

S XCRS

9 500

60 x 42 x 6

S XCRS

9 500

10

Zalety:

80 x 28 x 6

S XCRS

7 650

10

80 x 42 x 6

S XCRS

7 650

10

100 x 13 x 6

S XCRS

6 150

10
10

◆ Koło o otwartej strukturze włókniny i zdecydowanie największej
żywotności w swojej klasie, niezwykle wydajny
◆ Znakomicie nadaje się też do operacji czyszczenia oraz agresywnej
obróbki powierzchniowej
◆ Włóknina z efektem samochłodzenia, nie przegrzewa obrabianego
elementu

100 x 28 x 6

S XCRS

6 150

125 x 13 x 6

S XCRS

4 900

10

150 x 13 x 6

S XCRS

4 200

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Można też tak …
Włókniny REDO w systemie
szybkiego montażu M6
M6 to system szybkiej wymiany narzędzi ściernych
na trzpieniu. Zmianie podlega wyłącznie część
robocza (ścierna). Trzpień montażowy pozostaje
osadzony w szczękach maszyny, a cały proces
ogranicza się jedynie do dokręcenia nowego
modułu szlifierskiego. Cała operacja to dosłownie
sekunda straty.

System M6 to oszczędność czasu i kosztów.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Tytan

Stal stopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Ściernice trzpieniowe czyszczące

Dysk na trzpieniu CS-DS (czarny)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie koła zespolonego z trzpieniem

60 x 28 x 6

S XCRS

9 500

10

60 x 42 x 6

S XCRS

9 500

10

Zalety:

80 x 28 x 6

S XCRS

7 650

10

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Produkt nie zapycha się, jest wytrzymały a gęsty splot gwarantuje
żywotność
◆ Przestrzenna budowa lepiej odprowadza ciepło oraz urobek

80 x 42 x 6

S XCRS

7 650

10

100 x 13 x 6

S XCRS

6 150

10
10

Zastosowanie:

100 x 28 x 6

S XCRS

6 150

125 x 13 x 6

S XCRS

4 900

10

150 x 13 x 6

S XCRS

4 200

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Dysk na trzpieniu CG-DS (niebieski)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie koła zespolonego z trzpieniem

60 x 28 x 6

S XCRS

9 500

10

60 x 42 x 6

S XCRS

9 500

10

Zalety:

80 x 28 x 6

S XCRS

7 650

10

80 x 42 x 6

S XCRS

7 650

10

100 x 13 x 6

S XCRS

6 150

10
10

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Charakteryzują się dużo większą elastycznością w porównaniu z dyskami
XT oraz CS
◆ Otwartą strukturą skutecznie niweluje zapychanie

Zastosowanie:

100 x 28 x 6

S XCRS

6 150

125 x 13 x 6

S XCRS

4 900

10

150 x 13 x 6

S XCRS

4 200

10

◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Albo tak …
Trzpienie montażowe
Trzpienie montażowe do kół DC z otworem
8 mm. Dostępne są w długości 30 mm
(trzpień krótki) oraz 60 mm (trzpień
standardowy)

Korzystaj z koła DC z otworem na
wiertarce lub szlifierce prostej !

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal stopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Ściernice trzpieniowe nasypowe

Ściernica listkowa FS 947D

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

P40

19 100

20

40 x 20 x 6

P60

19 100

20

Zalety:

40 x 20 x 6

P80

19 100

20

◆ Listkowa ściernica trzpieniowa, na półelastycznym
podkładzie bawełnianym.
◆ Charakteryzuje się brakiem zjawiska zaklejania narzędzia, zachowaniem
profilu oraz niskim stopniem zużycia przy wysokiej wydajności
◆ Szczególnie polecany przy aplikacjach krawędziowych oraz przy obróbce
otworów

60 x 20 x 6

P60

12 000

10

60 x 20 x 6

P80

12 000

10

60 x 30 x 6

P40

12 000

10

60 x 30 x 6

P60

12 000

10

60 x 30 x 6

P80

12 000

10

Zastosowanie:

60 x 50 x 6

P40

12 000

10

◆ Aplikacje oczyszczania otworów, gratowania, zagładzania głębokich rys
◆ Nadawanie wzdłużnej rysy, usuwania spoin wewnętrznych

60 x 50 x 6

P60

12 000

10

60 x 50 x 6

P80

12 000

10

◆ Szlifowanie krawędzi, lekkie wykańczanie

80 x 30 x 6

P40

9 550

10

80 x 30 x 6

P60

9 550

10

80 x 30 x 6

P80

9 550

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Mieszanka elektrokorundu z ziarnem ceramicznym
Cubitron™ z promieniście układanymi listkami,
zespolone z trzpieniem

40 x 20 x 6

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

947 D

747 D

Ściernica listkowa Standard

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund na podkładzie bawełnianym
z promieniście układanymi listkami, zespolone z trzpieniem

Zalety:
◆ Listkowa ściernica trzpieniowa, na półelastycznym podkładzie
bawełnianym.
◆ Charakteryzuje się w zależności od zastosowanej gradacji, elastycznością
podczas obróbki która przekłada się także na równomierne zużywanie
ściernic
◆ Ściernice listkowe charakteryzują się brakiem możliwości zapchania
nasypu ściernego przy zachowaniu wysokiej skuteczności ściernej

40 x 20 x 6

P120

19 100

20

60 x 30 x 6

P120

12 000

10

60 x 50 x 6

P120

12 000

10

80 x 30 x 6

P120

9 550

10

80 x 50 x 6

P120

9 550

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Kolor

40 x 20 x 6

P40

19 100

20

40 x 20 x 6

P60

19 100

20

40 x 20 x 6

P80

19 100

20

40 x 20 x 6

P100

19 100

20

40 x 20 x 6

P120

19 100

20

40 x 20 x 6

P150

19 100

20

40 x 20 x 6

P180

19 100

20

40 x 20 x 6

P240

19 100

20

40 x 20 x 6

P320

19 100

20

*Produkt dostępny w pełnym przekroju gradacji i rozmiarów na indywidualne

Zastosowanie:
◆ Aplikacje oczyszczania otworów, gratowania, zagładzania głębokich rys
◆ Nadawanie wzdłużnej rysy, usuwania spoin wewnętrznych

zapytanie klienta.

◆ Szlifowanie krawędzi, lekkie wykańczanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Stopy Niklu

Stal stopowa
Stopy Kobaltu

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Ściernice trzpieniowe z włókniny sprasowanej

Dysk na trzpieniu z włókniny sprasowanej
XL-DS

Rozmiar
(mm)

Typ

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

50 x 25 x 6

2S FIN

20 000

10

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

50 x 25 x 6

2A MED

20 000

10

50 x 25 x 6

6A MED

20 000

10

Zalety:

50 x 25 x 6

3S FIN

20 000

10

75 x 6 x 6

2S FIN

10 500

10

75 x 6 x 6

2A MED

10 500

10

75 x 6 x 6

6A MED

10 500

10

75 x 6 x 6

3S FIN

10 500

10

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Koła nowej generacji ze sprasowanej włókniny ściernej
do gratowania, szlifowania i polerowania metalu
◆ Produkt wykonany z włókniny sprasowanej EXL
3M™ Scotch-Brite™ zespolonym z trzpieniem 6 mm
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co
przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

*Produkt dostępny w pełnym przekroju gradacji i rozmiarów na indywidualne

zapytanie klienta.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Ściernica trzpieniowa z włókniny
sprasowanej XL-SM (trzpień 3 mm)

Rozmiar
(mm)

Typ

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

15 x 6 x 3

2S FIN

40 000

100

Struktura/ziarno ścierne:

15 x 6 x 3

2A MED

40 000

100

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu
na sprasowanym splocie włókien nylonowych

15 x 6 x 3

6A MED

40 000

100

15 x 6 x 3

3S FIN

40 000

100

Zalety:

20 x 13 x 3

2S FIN

35 000

50

◆ System mini narzędzi ściernych z włókniny sprasowanej EXL 3M™
Scotch-Brite™ połączony z trzpieniem montażowym 3 mm
◆ W zależności od wymiarów narzędzi produkt daje możliwość pracy czołem
lub od boku, dostępność w pełnym przekroju rozmiarów i gradacji
◆ Produkt idealny do precyzyjnych aplikacji otworowych

20 x 13 x 3

2A MED

35 000

50

20 x 13 x 3

6A MED

35 000

50

20 x 13 x 3

3S FIN

35 000

50

*Produkt dostępny w pełnym przekroju gradacji i rozmiarów na indywidualne

zapytanie klienta.

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie otworów, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa wewnętrzna
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Ściernica trzpieniowa z włókniny
sprasowanej XL-SM (trzpień 6 mm)

Rozmiar
(mm)

Typ

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

15 x 13 x 3

2S FIN

40 000

100

Struktura/ziarno ścierne:

15 x 13 x 3

2A MED

40 000

100

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

15 x 13 x 3

6A MED

40 000

100

15 x 13 x 3

3S FIN

40 000

100

Zalety:

25 x 6 x 6

2S FIN

28 000

50

◆ System mini narzędzi ściernych z włókniny sprasowanej EXL 3M™
Scotch-Brite™ połączony z trzpieniem montażowym 6 mm
◆ W zależności od wymiarów narzędzi produkt daje możliwość pracy czołem
lub od boku, dostępność w pełnym przekroju rozmiarów i gradacji
◆ Produkt idealny do precyzyjnych aplikacji otworowych

25 x 6 x 6

2A MED

28 000

50

25 x 6 x 6

6A MED

28 000

50

25 x 6 x 6

3S FIN

28 000

50

Zastosowanie:

*Produkt dostępny w pełnym przekroju gradacji i rozmiarów na indywidualne

zapytanie klienta.

◆ Satynowanie, polerowanie otworów, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa wewnętrzna
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Stal niestopowa
Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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System M6

Ściernica trzpieniowa z włókniny CP-M6
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien z gwintem M6

Zalety:

Typ

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny 3M™ Scotch-Brite™
Cut & Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

38 x 3 warstwy

A MED

19 000

25

50 x 3 warstwy

A MED

15 000

20

◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej klasie
włóknin, żywotność i wydajność

60 x 3 warstwy

A MED

12 000

20

Zastosowanie:

60 x 5 warstw

A MED

12 000

20

80 x 5 warstw

A MED

9 500

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

System M6
Jesteśmy w stanie
przygotować
także koła M6
w innej konfiguracji
wymiarowej czy też
z innych rodzajów
materiałów ściernych.

Ściernica trzpieniowa z włókniny HD-M6

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie
w splocie włókien nylonowych z gwintem M6

Zalety:
◆ Włóknina Heavy Duty o zwartej konstrukcji jest odporna
na rozrywanie nawet przy większych obrotach
◆ Sztywna konstrukcja sprawdza się przy obróbce i czyszczeniu
spawów pachwinowych
◆ Zwiększona odporność na rozrywanie, jednolite wykończenie oraz powtarzalny
efekt rysy

Kolor

38 x 3 warstwy

A MED

19 000

25

50 x 3 warstwy

A MED

15 000

20

60 x 3 warstwy

A MED

12 000

20

60 x 5 warstw

A MED

12 000

20

80 x 5 warstw

A MED

9 500

10

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, aplikacje pachwinowe
◆ Gratowanie, przygotowanie pod różnego rodzaju powłoki
◆ Oczyszczanie, usuwanie rdzy i defektów powierzchni

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Stopy wysokowęglowe

Stal konstrukcyjna
Aluminium

Stal stopowa
Metale nieżelazne

Stal niestopowa
Metale trudno obrabialne

Żeliwo
Brąz
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Pozostałe narzędzia

Ściernica trzpieniowa z włókniny
HDI-M6 COMBI

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

20

60 x 50

A CRS/P60

12 000

◆ Tlenek aluminium w impregnowanym gęstym splocie
włókien nylonowych

60 x 50

A MED/P120

12 000

20

60 x 50

A VFN/P180

9 500

20

Zalety:

80 x 50

A CRS/P60

9 500

20

80 x 50

A MED/P120

9 500

20

80 x 50

A VFN/P180

9 500

20

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Włóknina HD z impregnacją wspierającą wydajność ścierną
◆ Impregnacja zwiększa wytrzymałość włókniny i odporność na rozrywanie
przy pracy na otworach czy krawędziach.
◆ Dzięki swej sztywności narzędzie jest bardziej agresywne w porównaniu
z tradycyjnymi włókninami

Zastosowanie:
◆ Aplikacje nadawania rysy, matowanie powierzchni
◆ Usuwanie drobnego nalotu i zanieczyszczeń spoin
◆ Oczyszczanie z przebarwień



HD

Ściernica gwiazdkowa SC/HD

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

A CRS

12 000

20

50 x 2 warstwy

A MED

12 000

20

75 x 2 warstwy

A CRS

9 500

20

75 x 2 warstwy

A MED

9 500

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

50 x 2 warstwy

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

SC

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem
aluminium w formie gwiazdki ściernej

Zalety:
◆ Mini narzędzie ścierne wykonane z włókniny w systemie szybkiej wymiany
M6 wycięte w formie dwu warstwowych gwiazdek
◆ Gwiazdki ścierne są przeznaczone przede wszystkim do obróbki
wewnętrznych powierzchni rur
◆ Narzędzie ścierne przeznaczone do szlifu dokładnego

Włóknina sprasowana
w systemie szybkiego montażu
M6 (XL-M6)

HD
50 x 2 warstwy

P120

12 000

20

75 x 2 warstwy

P120

9 500

20

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Typ

System szybkiego mocowania M6 to
wygodna forma wymiany narzędzi
ściernych podczas aplikacji, przy których
wykorzystujemy wiele ściernic o różnej
gradacji czy rozmiarze. M6 to czysta
wygoda, oszczędność czasu i kosztów.
Wymianie podlega wyłącznie element
roboczy.

Kolor

50 x 6 x M6

2A MED

12 000

20

50 x 6 x M6

2S FIN

12 000

20

75 x 6 x M6

2A MED

9 500

10

75 x 6 x M6

2S FIN

9 500

10

*Produkt dostępny także w rozmiarach 38 mm, 50 mm, 60 mm oraz

w grubościach 12 mm, 19 mm, 25 mm

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Kolor

Metale nieżelazne

Aluminium

Brąz

Kompozyty

Koła szlifierskie
Koła szlifierskie to uniwersalne rozwiązanie, idealne w przypadku szlifowania elementów profilowanych oraz trudno dostępnych miejsc.
Ściernice tego typu stosowane są wraz z twardymi kołami szlifierskimi. Mogą być używane do prac wstępnych, w tym oczyszczania, obróbki
międzyoperacyjnej czy gratowania. W tego rodzaju aplikacji stosuje się elastyczny materiał ścierny wykorzystywany głównie do czyszczenia powierzchni z rdzy, zgorzelin, różnego rodzaju farb, szpachli, a także powłok. Dzięki swojej sprężystości włókno doskonale dopasowuje
się do kształtu obrabianej powierzchni. Umożliwia czyszczenie zarówno powierzchni płaskich jak, i tych o bardzo złożonych kształtach bez
podcinania krawędzi i zmiany profilu detali. Przestrzenna konstrukcja minimalizuje zapychanie i przegrzewanie się materiału. Dzięki licznym
kanalikom ciepło i pył szlifierski odprowadzane są na zewnątrz z dala od szlifowanej powierzchni.
Narzędzia z otworem centrycznym znajdują także zastosowanie w obróbce na szlifierkach matrycowych. Najczęstszym wyborem są koła
o małych średnicach pozwalające na wysoko precyzyjną obróbkę przy pełnej mobilności manipulacyjnej. Mały rozmiar umożliwia dostęp do
skomplikowanych elementów roboczych.
Trzpień monterski umożliwia bezpieczne i pewne mocowanie w większości elektrycznych szlifierek i wiertarek. Został zaprojektowany tak,
aby pasował do kół o średnicach do 150 mm. Pozwala także na pracę przy użyciu wiertarki ręcznej, a montaż narzędzia jest niezwykle prosty.
Koło osadzane jest we wrzeciono w taki sam sposób, jak wiertło.
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Koła czyszczące

Koło czyszczące XT-DC

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien w formie
koła z otworem

75 x 13 x 6

S XCRS

12 000

10

100 x 13 x 6

S XCRS

9 500

10

Zalety:

100 x 13 x 12

S XCRS

9 500

10

◆ Narzędzie o otwartej strukturze włókniny i dużej sile ścierania, narzędzie
do usuwania powłok, farb oraz lakierów
◆ Znakomicie nadaje się też do czyszczenia spawów na elementach płaskich

125 x 13 x 6

S XCRS

7 650

10

125 x 13 x 12

S XCRS

7 650

10

◆ Włóknina o wysokiej wytrzymałości jest odporna na rozrywanie i dobrze
sprawdza się w pracy na krawędziach

150 x 13 x 6

S XCRS

6 400

10

150 x 13 x 12

S XCRS

6 400

10

200 x 13 x 6

S XCRS

4 800

10

200 x 13 x 12

S XCRS

4 800

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Koło czyszczące CR-DC

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

◆ Ziarno ceramiczne na sztywnym splocie włókien
w formie koła z otworem

75 x 13 x 6

S XCRS

12 000

10

100 x 13 x 6

S XCRS

9 500

10

Zalety:

100 x 13 x 12

S XCRS

9 500

10

◆ Koło o otwartej strukturze włókniny i zdecydowanie największej
żywotności w swojej klasie, niezwykle wydajny
◆ Znakomicie nadaje się też do operacji czyszczenia oraz agresywnej
obróbki powierzchniowej
◆ Włóknina z efektem samochłodzenia, nie przegrzewa obrabianego
elementu

125 x 13 x 6

S XCRS

7 650

10

125 x 13 x 12

S XCRS

7 650

10

150 x 13 x 6

S XCRS

6 400

10

150 x 13 x 12

S XCRS

6 400

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Koło czyszczące BS-DC
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie koła z otworem

Zalety:
◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip poddawany dodatkowej
impregnacji pianką (kompozyt polimerowy) dla lepszego podparcia ziarna
ściernego
◆ BlueStriper służy do oczyszczania powierzchni metalowych ze zgorzeliny,
powłok malarskich, szpachli, korozji i innych nalotów ale są 2-3 krotnie
trwalsze.
◆ Dzięki zastosowaniu pianki wypełniającej, może być używana do usuwania
powłok lakierniczych z elementów drewnianych.

Typ

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni

Kolor

75 x 13 x 6

2S XCRS

12 000

10

100 x 13 x 6

2S XCRS

9 500

10

100 x 13 x 12

2S XCRS

9 500

10

125 x 13 x 6

2S XCRS

7 650

10

125 x 13 x 12

2S XCRS

7 650

10

150 x 13 x 6

2S XCRS

6 400

10

150 x 13 x 12

2S XCRS

6 400

10

◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Tytan

Stal stopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Koła czyszczące

Koło czyszczące CS-DC (czarny)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie koła zespolonego z otworem

75 x 13 x 6

S XCRS

12 000

10

100 x 13 x 6

S XCRS

9 500

10

Zalety:

100 x 13 x 12

S XCRS

9 500

10

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Produkt nie zapycha się, jest wytrzymały, a gęsty splot gwarantuje
żywotność
◆ Przestrzenna budowa lepiej odprowadza ciepło oraz urobek

150 x 13 x 6

S XCRS

6 400

10

150 x 13 x 12

S XCRS

6 400

10

200 x 13 x 6

S XCRS

4 800

10

200 x 13 x 12

S XCRS

4 800

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Węglik krzemu rzadko pleciony w splocie włókien
nylonowych w formie koła z otworem

100 x 13 x 12

S XCRS

9 500

10

125 x 13 x 12

S XCRS

7 650

10

Zalety:

150 x 13 x 6

S XCRS

6 400

10

150 x 13 x 12

S XCRS

6 400

10

200 x 13 x 12

S XCRS

4 800

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Koło czyszczące CG-DC (niebieski)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Produkt wykonany z materiału 3M™ Clean&Strip, 1:1 do oryginału
◆ Charakteryzują się dużo większą elastycznością w porównaniu z dyskami
XT oraz CS
◆ Otwarta struktura skutecznie niweluje zapychanie

Kolor

Zastosowanie:
◆ Usuwanie rdzy, zgorzelin, powłok i klejów
◆ Przygotowanie powierzchni
◆ Oczyszczanie, usuwanie defektów powierzchniowych

Trzpienie montażowe
◆ Trzpienie mocujące dostępne są z uchwytem 6 mm, 8 mm oraz 12 mm
◆ Przeznaczone są do tarcz o średnicach od 75 mm do 150 mm

 Trzpień montażowy do kół REDO (6 mm)

 Trzpień montażowy do kół 3M™ 900/8 (8 mm)

 Trzpień montażowy do kół 3M™ 900/6 (6 mm)

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal stopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Koła z włókniny sprasowanej i prasowanej

Koła z włókniny sprasowanej XL-UW

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym
splocie włókien nylonowych

60 x 6 x 6

2S FIN

15 000

50

60 x 6 x 6

2A MED

15 000

50

Zalety:

60 x 6 x 6

6A MED

15 000

50

◆ Materiał cechuje się wysoką elastycznością, która pomaga w pracy
na powierzchniach metalowych płaskich oraz profilowanych
◆ Podczas szlifowania koło się nie zapycha, a nadmiar ciepła zostaje
odprowadzony naturalnymi kanalikami. To najlepsze narzędzie do obróbki
spawów pachwinowych
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co
przekłada się na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

60 x 6 x 6

3S FIN

15 000

50

60 x 12 x 6

2S FIN

15 000

50

60 x 12 x 6

2A MED

15 000

50

60 x 12 x 6

6A MED

15 000

50

60 x 12 x 6

3S FIN

15 000

50

75 x 6 x 6

2S FIN

12 000

10

Zastosowanie:

75 x 6 x 6

2A MED

12 000

10

◆ Obróbka spawów pachwinowych, usuwanie przebarwień
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, przygotowanie pod poler

75 x 6 x 6

6A MED

12 000

10

75 x 6 x 6

3S FIN

12 000

10

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

75 x 12 x 6

2S FIN

12 000

10

75 x 12 x 6

2A MED

12 000

10

75 x 12 x 6

6A MED

12 000

10

75 x 12 x 6

3S FIN

12 000

10

Koła z polskiej włókniny
prasowanej PL-UW

*Produkt dostępny w pełnym przekroju gradacji i rozmiarów na indywidualne

zapytanie klienta.

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Agresywne ziarno ceramiczne
na sprasowanym splocie włókien nylonowych

Zalety:
◆ Koło dedykowane do rozwiązań pachwinowych, praca od czoła dysku
◆ Zastosowaniem wysokiego stopnia prasowania sprawia iż narzędzia te
wyróżniają się niezwykłą wydajnością, FUEGO to najagresywniejsze z dysków
w rodzinie polskich włóknin prasowanych
◆ Niska temperatura szlifowania, brak zatykania oraz możliwość uzyskania
regularnej powierzchni zapewniają przewagę nad konwencjonalnymi
narzędziami

Typ

Zastosowanie:
◆ Satynowanie, polerowanie powierzchni, zagładzanie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, usuwanie lekkich spoin
◆ Usuwanie defektów powierzchni, agresywne gratowanie, matowienie

Skorzystaj z wyjątkowej oferty
na grube koła z włókniny
sprasowanej 75 mm.
Otwór mocowania do wyboru:
6 mm, 8 mm, 12 mm

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

60 x 12 x 6

2S FIN

15 000

25

60 x 12 x 6

2A MED

15 000

25

60 x 12 x 6

4S FINE

15 000

25

60 x 12 x 6

4A MED

15 000

25

60 x 12 x 6

5A CRS

15 000

25

60 x 12 x 6

6C CRS

15 000

25

60 x 12 x 6

7A CRS

15 000

25

75 x 16 x 6

2S FIN

12 000

25

75 x 6 x 6

2A MED

12 000

25

75 x 6 x 6

4S FINE

12 000

25

75 x 6 x 6

4A MED

12 000

25

75 x 6 x 6

5A CRS

12 000

25

75 x 6 x 6

6C CRS

12 000

25

75 x 6 x 6

7A CRS

12 000

25

75 x 12 x 6

2S FIN

12 000

25

75 x 12 x 6

2A MED

12 000

25

75 x 12 x 6

4S FINE

12 000

25

75 x 12 x 6

4A MED

12 000

25

75 x 12 x 6

5A CRS

12 000

25

75 x 12 x 6

6C CRS

12 000

25

75 x 12 x 6

7A CRS

12 000

25

*Produkt dostępny w pełnym przekroju gradacji i rozmiarów na indywidualne

zapytanie klienta. Zapytaj także o inne grubości krążków.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Brąz

Stal niestopowa

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Rolki ścierne
Rolki ścierne to wszechstronne narzędzie przeznaczone do użycia na metalu, drewnie, farbie, przy obróbce tworzyw sztucznych oraz kompozytów. Do najważniejszych zalet tej formy narzędzia należy trójwymiarowa struktura włókniny pozwalająca oderwać odpowiednią ilość
materiału, zapewniając kontrolowany i powtarzalny efekt szlifowania oraz jednorodne wykończenie. Włókninę łatwo porwać na kawałki
pożądanej wielkości, co pozwala na skuteczniejszą obróbkę przy zachowaniu dokładności. Rolka może być cięta, rwana, zginana, składana
warstwowo czy zwijana w celu skutecznego czyszczenia powierzchni. Materiał jest odpowiedni do oczyszczania, usuwania lekkiej rdzy, przygotowania powierzchni przed malowaniem, łączeniem za pomocą klejów, lakierowaniem, polerowaniem elektrolitycznym.
Rolki z włóknin to unikalne produkty do obróbki powierzchni, w których ziarna ścierne zostały rozmieszczone w przestrzennej sieci nietkanych włókien nylonowych. Połączenie ziaren ściernych z nietkanymi włóknami tworzy materiał o niezmiennej jakości pracy przez cały okres
użytkowania produktu. Otwarta struktura materiału zapewnia chłodzenie podczas pracy i jest odporna na zapychanie się, co sprawia, że
cząsteczki minerałów ściernych zapewniają wysoką wydajność pracy, ograniczając zatykanie się włókien.
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Rolki ścierne 3M™

Rolka z włókniny
3M™ Scotch-Brite™ CF-SR

Rozmiar
(mm)

Typ

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

CF-SR (7903)

150 x 15

A VFN

4

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu osadzony
na lekko plecionej włókninie nylonowej

CF-SR (7904)

150 x 15

A VFN

4

CF-SR (7522)

150 x 15

S VFN

4

Zalety:

CF-SR (7522)

200 x 100

S UFN

4

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Produkt 3M™ oparty o przestrzenną włókninę Clean&Finish™ gwarantuje
jednolite wykończenie, efekt powtarzalności oraz wysoką elastyczność
◆ Jej konstrukcja minimalizuje ryzyko odkształcenia się i odbarwienia powierzchni
◆ Produkt dostępny w formie perforowanej rolki z możliwością odrywania
pojedynczych arkuszy

Zastosowanie:
◆ Aplikacje ręczne, matowanie, czyszczenie, wykończenie elementów płaskich
oraz nieregularnych
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni, satynowanie
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i defektów powierzchni

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 10 000

A FIN

6

100 x 10 000

A VFN

6

100 x 10 000

A VFN

6

115 x 10 000

A FIN

4

115 x 10 000

A VFN

4

115 x 10 000

A VFN

4

125 x 10 000

A FIN

4

125 x 10 000

A VFN

4

125 x 10 000

A VFN

4

150 x 10 000

A FIN

4

150 x 10 000

A VFN

4

150 x 10 000

A VFN

4

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Struktura/ziarno ścierne:

100 x 10 000

A MED

4

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu osadzony na gęstym
splocie włókien nylonowych

100 x 10 000

S SFN

4

100 x 10 000

A FIN

4

100 x 10 000

S VFN

4

Rolka z włókniny
3M™ Scotch-Brite™ CF-RL
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie
włókien nylonowych, zespolony z trzpieniem

Zalety:
◆ Narzędzie do obróbki ręcznej, gdzie liczy się jakość szlifowania, dająca
równomierne efekty bez uszkadzania elementów
◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu
zachowuje on stałą, wysoką jakość obróbki
◆ Włóknina uniwersalnego użytku dedykowana pod prace precyzyjne

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Rolka z włókniny
3M™ Scotch-Brite™ WR-RL

Typ

Zalety:
◆ Włóknina w rolce niezwykle elastyczna o podwyższonej wytrzymałości
na rozerwanie
◆ Wytrzymały i elastyczny splot włókien 3M™ Scotch-Brite™ o bardzo dobrych
właściwościach szlifujących
◆ Produkt do zastosowania ręcznego oraz na szlifierkach oscylacyjnych

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Brąz

Stopy
Niklu

Stal
konstrukcyjna
Tytan

Stal
stopowa
Kompozyty

Żeliwo
Tworzywa
sztuczne

Stopy
wysokowęglowe
Drewno

Ceramika,
szkło

Metale
nieżelazne
Lakiery i powłoki
szpachlowane

Metale trudno
obrabialne
Stal
miękka
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Rolki ścierne REDO

Rolka z włókniny CP-RL

Rozmiar
(mm)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien nylonowych

Zalety:
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny 3M™
Scotch-Brite™ Cut & Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

100 x 10 000

A MED

3

115 x 10 000

A MED

13

125 x 10 000

A MED

4

150 x 10 000

A MED

2

300 x 10 000

A MED

1

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej klasie
włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Rolka z włókniny CWR-RL

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na lekko plecionym splocie
włókien nylonowych

100 x 10 000

A VFN H

100 x 10 000

S UFN H

3

Zalety:

115 x 10 000

A VFN H

13

◆ Delikatna i mocno elastyczna włóknina do pracy ręcznej
◆ Jednorodne ziarno rozlokowane równomiernie w całej objętości włókniny,
szybka i wydajna, dzięki dużej koncentracji ziarna ściernego
◆ Wysoka elastyczność pomaga przy obróbce trudno dostępnych miejsc

3

115 x 10 000

S UFN H

13

150 x 10 000

A VFN H

2

150 x 10 000

S UFN H

2

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Rolka z włókniny CWM-RL

Min. zam.
MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Tlenek aluminium na lekko plecionym splocie
włókien nylonowych

100 x 10 000

A MED STRONG

13

100 x 10 000

S MED STRONG

3

Zalety:

100 x 10 000

A FIN STRONG

3

◆ Delikatna i mocno elastyczna włóknina do pracy ręcznej
◆ Jednorodne ziarno rozlokowane równomiernie w całej objętości włókniny,
szybka i wydajna dzięki dużej koncentracji ziarna ściernego
◆ Wysoka elastyczność pomaga przy obróbce trudno dostępnych miejsc

100 x 10 000

A VFN STRONG

3

115 x 10 000

A MED STRONG

13

115 x 10 000

S MED STRONG

13

115 x 10 000

A FIN STRONG

13

115 x 10 000

A VFN STRONG

13

150 x 10 000

A MED STRONG

2

150 x 10 000

S MED STRONG

2

150 x 10 000

A FIN STRONG

2

150 x 10 000

A VFN STRONG

2

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Kolor

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Brąz

Stopy
Niklu

Stal
konstrukcyjna
Tytan

Stal
stopowa
Kompozyty

Żeliwo
Tworzywa
sztuczne

Stopy
wysokowęglowe
Drewno

Ceramika,
szkło

Metale
nieżelazne
Lakiery i powłoki
szpachlowane

Metale trudno
obrabialne
Stal
miękka
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Rolki ścierne REDO

Rolka z włókniny CWO-RL

Min. zam.
MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Tlenek aluminium na lekko plecionym splocie
włókien nylonowych

100 x 10 000

A MED C

3

100 x 10 000

S MED C

3

Zalety:

100 x 10 000

A FIN C

3

◆ Włóknina ręczna o podwójnym ostrym nasypie, bardziej agresywna
w porównaniu do włókniny standardowej CW
◆ Trwała, odporna na rozrywanie, o jednorodnej budowie, zapewnia szybki efekt
przy minimalnym docisku
◆ Bardzo duża koncentracja ziarna ściernego wpływa na wydajność, zwiększoną
szybkość obróbki oraz jednorodny efekt wykończenia

100 x 10 000

S FIN C

3

115 x 10 000

A MED C

13

115 x 10 000

S MED C

13

115 x 10 000

A FIN C

13

115 x 10 000

S FIN C

13

115 x 10 000

A MED C

2

115 x 10 000

S MED C

2

115 x 10 000

A FIN C

2

115 x 10 000

S FIN C

2

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Rolka z włókniny HDI-RL

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na średnio elastycznym splocie
włókien nylonowych

100 x 10 000

A CRS

3

100 x 10 000

A MED

3

Zalety:

100 x 10 000

A FIN C

3

115 x 10 000

A CRS

3

115 x 10 000

A MED

3

115 x 10 000

A FIN C

3

150 x 10 000

A CRS

3

150 x 10 000

A MED

3

150 x 10 000

A FIN C

3

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Włóknina HD z impregnacją wspierającą wydajność ścierną
◆ Impregnacja zwiększa wytrzymałość włókniny i odporność na rozrywanie
przy pracy na otworach czy krawędziach
◆ Dzięki swej sztywności narzędzie jest bardziej agresywne w porównywaniu
z tradycyjnymi włókninami

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Rolka z włókniny CWT-RL

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sztywnym
splocie włókien nylonowych

100 x 10 000

A FIN

100 x 10 000

A VFN T

3

Zalety:

115 x 10 000

A FIN

13

◆ Przestrzenna włóknina ścierna dedykowana pod aplikacje ręczne
◆ Produkt uniwersalnego użytku dający jednorodny efekt wykończenia

115 x 10 000

A VFN T

13

150 x 10 000

A FIN

2

150 x 10 000

A VFN T

2

◆ Zapobiega zapychaniu narzędzia, podnosi wydajność pracy oraz niweluje ryzyko
przegrzania obrabianego elementu

3

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Lakiery i powłoki szpachlowane

Stal stopowa
Stal miękka

Kompozyty

Tworzywa sztuczne

Drewno

Ceramika, szkło

Arkusze ręczne
Pomimo ciągłego rozwoju automatyki i robotyki szlifowania, ciągle jeszcze mamy do czynienia z ręczną obróbką powierzchni, która czasem
bywa wręcz nieunikniona. Różnorodność kształtów obrabianych w procesie produkcyjnym niejednokrotnie wymusza na operatorze użycie
materiałów ściernych w formie przeznaczonej do aplikacji ręcznych. W zdecydowanej większości są to prace wykończeniowe, gdzie najlepiej
odnajdują się włókniny ścierne elastyczne, które idealnie nadają się do manualnego formowania.
Dlatego do trudno dostępnych miejsc REDO oferuje elastyczne i łatwo dopasowujące się materiały ścierne, w tym arkusze do pracy ręcznej
gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, czy też bardziej ergonomiczne rolki. Włóknina pozwala na wyczyszczenie nawet
najdalszych zakamarków, elementów skomplikowanych, bądź trudno obrabialnych. Dzięki przestrzennej budowie i usytuowaniu ziaren ściernych na całej powierzchni włóknina zachowuje swoje właściwości ścierne od początku pracy, aż do momentu jej całkowitego zniszczenia.
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Arkusze Hand Pad 3M™

Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™
7447 / 7447 PRO

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na gęsto plecionym włóknie nylonowym

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

7447 PRO

224 x 158

A VFN

60

7447

224 x 158

A VFN

60

Zalety:
◆ Arkusz stanowi doskonałą alternatywę dla wełny stalowej, szczotek drucianych, papieru
ściernego i innych produktów o nietkanej strukturze, przeznaczonych do czyszczenia
i wykańczania materiału
◆ Arkusz jest odporny na przedarcia i zapychanie, nie powoduje powstawania odprysków,
co zapewnia dłuższy okres użytkowania
◆ Arkusz ścierny Scotch-Brite™ 7447 PRO łączy elastyczność, skuteczność i precyzję
kontroli ręcznej, co w efekcie zapewnia lepszą skrawalność i gładszy efekt wykańczania
◆ Produkt PRO posiada linię perforacji, która umożliwia, szybkie i łatwe podzielenie
arkusza na pół

Guma

Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™
7447, 7448
Perforacja w wersji PRO zapewnia szybkie i łatwe podzielenie arkusza na pół, co pozwala zwiększyć precyzję obróbki
oraz ograniczyć ilość odpadów.

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie nierówności, wykończenie powierzchni
◆ Matowanie, groszkowanie powierzchni

Arkusze dostępne są w rozmiarze 158x224 mm

◆ Usuwanie defektów powierzchni, zacieranie, satynowanie

Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™
7448 / 7448 PRO
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na gęsto plecionym włóknie nylonowym

Min. zam.
MOQ (szt.)

Typ

Rozmiar
(mm)

7448 PRO

224 x 158

S ULF

60

7448

224 x 158

S UFN

60

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

GP-SH 7496

224 x 158

A VFN

Gradacja

Kolor

Zalety:
◆ Arkusze wykazują podobne właściwości ścierne do wełny stalowej klasy
00, ale nie strzępią się, nie rdzewieją i nie powodują powstawania odłamków
◆ Arkusz jest odporny na przedarcia i zapychanie, nie powoduje powstawania odprysków
i nie rdzewieje, co zapewnia dłuższy okres użytkowania
◆ Arkusz ścierny Scotch-Brite™ 7448 PRO ma wytrzymałą i elastyczną konstrukcję, dzięki
czemu dłużej zachowuje właściwości ścierne i może dotrzeć do trudno dostępnych
miejsc

Guma

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie nierówności, wykończenie powierzchni
◆ Matowanie, groszkowanie powierzchni
◆ Usuwanie defektów powierzchni, zacieranie, satynowanie
◆ Produkt PRO posiada linię perforacji, która umożliwia,
szybkie i łatwe podzielenie arkusza na pół

◆ Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™ 7496 (GP-SH)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na gęsto plecionym włóknie nylonowym

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

60

Zalety:
◆ Arkusze służą do polerowania powierzchni i zapewniania
jednorodnego, powtarzalnego efektu wykończenia i to bez zmiany
geometrii obrabianego elementu
◆ Produkt gwarantuje równomierną obróbkę, zapewnia gładkie satynowe wykończenie
oraz powtarzalny efekt powierzchni
◆ Arkusz zaprojektowany jest do wygładzania ostrych krawędzi bez istotnej zmiany
kształtu obrabianego elementu

Guma

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie zadziorów, wykończenie powierzchni
◆ Matowanie, usuwanie przebarwień, wygładzanie
◆ Usuwanie defektów powierzchni, zacieranie, satynowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)

Stal
stopowa

Kompozyty

Tworzywa
sztuczne

Ceramika,
szkło

Stal
miękka

Porcelana

Guma
Guma
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Arkusze Hand Pad 3M™

Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™ MX-HP
(DurableFlex)

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

MX-HP DurableFlex

◆ Tlenek aluminium na gęsto plecionym włóknie nylonowym

Zalety:

Min. zam.
MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

200 x 100

A VFN

40

230 x 115

A VFN

100

230 x 115

S ULF

100

◆ Włóknina odporna na obciążenia, można ją składać, układać w stosy lub zwijać
w celu skutecznego czyszczenia lub kondycjonowania na płaskich, nieregularnych
i profilowanych powierzchniach
◆ Scotch-Brite™ Durable Flex Hand Pad łączy w sobie elastyczność z efektywnym
cięciem i precyzyjną kontrolą ręczną
◆ Pady ręczne MX służą do wykonywania trudnych prac czyszczących lub dokładnego
wykończenia

Kolor

Guma

Zastosowanie:
◆ Czyszczenie, matowanie, usuwanie przebarwień, wygładzanie
◆ Usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie zadziorów, wykończenie
powierzchni
◆ Usuwanie defektów powierzchni, zacieranie, satynowanie

Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™ 7446 (HP-HP)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na gęsto plecionym włóknie nylonowym

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

HP-HP 7446

224 x 158

S MED

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

40

Zalety:
◆ Włóknina odporna na obciążenia, można ją składać, układać
w stosy lub zwijać w celu skutecznego czyszczenia lub kondycjonowania
na płaskich, nieregularnych i profilowanych powierzchniach
◆ Scotch-Brite™ Durable Flex Hand Pad łączy w sobie elastyczność z efektywnym
cięciem i precyzyjną kontrolą ręczną
◆ Razem z uchwytem 3M™ 935M tworzą małe narzędzie do czyszczenia trudno
dostępnych miejsc

Guma

Zastosowanie:
◆ Czyszczenie, matowanie, usuwanie przebarwień, wygładzanie
◆ Usuwanie zanieczyszczeń, usuwanie zadziorów, wykończenie
powierzchni
◆ Usuwanie defektów powierzchni, zacieranie, satynowanie

Arkusz ręczny 3M™ Scotch-Brite™ 7440
(HP-HP & CP-SH)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na gęsto plecionym włóknie nylonowym

Min. zam.
MOQ (szt.)

Rozmiar
(mm)

Gradacja

HP-HP 7440

224 x 158

A MED HD

40

CP-SH 7440

224 x 158

A MED

40

Typ

Kolor

Zalety:
◆ Dzięki zwartej konstrukcji arkusz jest odpowiedni do najbardziej wymagających
zastosowań, takich jak agresywne czyszczenie, gratowanie i wykańczanie
◆ Włóknina 3M™ Scotch-Brite™ Heavy Duty 7440 to najbardziej agresywny
i wytrzymały arkusz ścierny
◆ Razem z uchwytem 3M™ 935M tworzą małe narzędzie do czyszczenia trudno
dostępnych miejsc

Guma

Zastosowanie:
◆ Gratowanie, mocne oczyszczanie, usuwanie rdzy i nalotów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, usuwanie lekkich spoin
◆ Usuwanie defektów powierzchni, zagładzanie, matowienie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Stal miękka

Stal stopowa
Porcelana

Guma
Guma

Aluminium

Kompozyty

Tworzywa sztuczne

Ceramika,szkło

Rozwiązania dla aplikacji manualnych
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Gąbki ścierne / arkusze wodne

3M™ Gąbka ścierna
Czterostronna

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

Gąbka ścierna czterostronna

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na grubym podłożu z gumy piankowej

Zalety:
◆ Gąbka ścierna z ziarnem ściernym osadzonym
na 4 stronach na półelastycznym podłożu piankowym
◆ Odpowiednio dobrana twardość gąbki pozwala na zbieranie dużych
naddatków oraz doskonałe szlifowanie wewnętrznych krawędzi.
◆ Produkt idealny do zbierania sporych naddatków drewna i lakieru,
a także szlifowania krawędzi wewnętrznych i konturów
◆ Gąbkę można stosować na mokro oraz myć i powtórnie używać

68021 (miękka)

100 x 67 x 25

MED

100

68022 (miękka)

100 x 67 x 25

FIN

100

68027 (twarda)

100 x 67 x 25

MED

100

68028 (twarda)

100 x 67 x 25

FIN

100

Gąbka ścierna jednostronna

Jednostronna
Struktura/ziarno ścierne:

02600

155 x 140

FIN

120

026011

155 x 140

UFN

120

03808

140 x 1115

MED

120

03809

140 x 1115

UFN

120

03810

140 x 1115

SFN

120

03801

100 x 70

FIN

120

03802

100 x 70

MED

120

◆ Tlenek aluminium na miękkim podłożu
z gumy piankowej

Zalety:

Gąbki 3M™

◆ Elastyczne arkusze piankowe, pokryte jednostronnie
ścierniwem
◆ Przeznaczone do pracy w trudno dostępnych miejscach,
szlifowania krawędzi profilowanych i nieregularnych powierzchni
◆ Gąbki ścierne 3M™ mogą służyć do szlifowania profilowanych
elementów mebli. Cienkie i dopasowujące się do powierzchni
◆ Odpowiednio dobrana twardość gąbki pozwala na zbieranie dużych
naddatków oraz doskonałe szlifowanie wewnętrznych krawędzi

to wyjątkowo elastyczny produkt ścierny,
który dostosowuje się do zaokrąglonych
powierzchni, daje się złożyć i zmieścić
w szczelinach, a także zaginać i skręcać,
aby dostać się do rogów i innych trudno
dostępnych miejsc

Gąbki ścierne 3M™ występują w szerokiej gamie gradacji:
MED

FIN

SFN

UFN

Szlifowanie przed nałożeniem
podkładu lakierniczego

Szlifowanie przed nałożeniem
podkładu lakierniczego

Szlifowane podkładu
lakierniczego

Przygotowanie powierzchni pod
szczególnie trudne kolory

Średnia (P180 / P200)

Drobna (P240)

Bardzo drobna (P400)

Ultra drobna (P1000)

3M™ Wetordry™ Wodoodporny papier ścierny 401Q oraz arkusze
wodoodporne 734

Typ

◆ Może być używany na sucho lub na mokro na lakierze, podkładzie, żelkocie lub metalu
◆ Wodoodporny podkład umożliwia pracę z użyciem wody

401Q

◆ Szlifuje każdą powierzchnię
◆ Nadaje się do wielu różnych powierzchni, od farby po metal i drewno
◆ Gradacje od P80 do P1200 – 734
◆ Gradacje P1500 do P2500 – 401Q

734

734

401Q

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

138 x 230

P1500

500

138 x 230

P2000

500

138 x 230

P2500

500

280 x 230

P80

500

280 x 230

P100

500

280 x 230

P120

500

280 x 230

P180

500

280 x 230

P220

500

280 x 230

P280

500

280 x 230

P320

500

280 x 230

P360

500

280 x 230

P400

500

280 x 230

P500

500

280 x 230

P600

500

280 x 230

P800

500

280 x 230

P1000

500

280 x 230

P1200

500

121

122

Rozwiązania dla aplikacji manualnych

www.redosystem.com.pl

Arkusze Hand Pad REDO

Arkusz ręczny REDO CP-HP

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien

Zalety:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

115 x 280

A MED

40

152 x 222

A MED

40

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny
3M™ Scotch-Brite™ Cut & Polish w formie arkuszy ręcznych HP
i rozmiarze 115x280 mm lub 152x222 mm
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej klasie
włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści
przy minimalnym nacisku

Arkusz ręczny REDO CFX-HP light

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium na lekko plecionym splocie
włókien nylonowych

152 x 222

A VFN

40

152 x 222

A FIN

40

Zalety:

152 x 222

S UFN

40

Rozmiar
(mm)

Gradacja

◆ Tlenek aluminium na lekko plecionym splocie
włókien nylonowych

152 x 222

A MED C

10

152 x 222

S MED C

10

Zalety:

152 x 222

S FIN C

10

◆ Włóknina ręczna o podwójnym ostrym nasypie, bardziej agresywna
w porównaniu do włókniny standardowej CW w formie arkuszy ręcznych
HP i rozmiarze 115x280 mm lub 152x222 mm
◆ Trwała, odporna na rozrywanie, o jednorodnej budowie, zapewnia szybki efekt
przy minimalnym docisku
◆ Bardzo duża koncentracja ziarna ściernego wpływa na wydajność, zwiększoną
szybkość obróbki oraz jednorodny efekt wykończenia

152 x 222

A FIN C

10

152 x 222

A MED C

10

152 x 222

S MED C

10

152 x 222

S FIN C

10

152 x 222

A FIN C

10

◆ Włóknina ręczna o podwójnym ostrym nasypie, bardziej agresywna
w porównaniu do włókniny standardowej CW w formie arkuszy ręcznych HP
i rozmiarze 150x230 mm
◆ Trwała, odporna na rozrywanie, o jednorodnej budowie, zapewnia szybki efekt
przy minimalnym docisku
◆ Bardzo duża koncentracja ziarna ściernego wpływa na wydajność, zwiększoną
szybkość obróbki oraz jednorodny efekt wykończenia

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Arkusz ręczny REDO CWO-HP

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Metale trudno
obrabialne

Stal
konstrukcyjna
Brąz

Kompozyty

Stal
stopowa
Tworzywa
sztuczne

Stal
niestopowa
Drewno

Żeliwo
Ceramika,
szkło

Stopy
wysokowęglowe
Stal
miękka

Metale
nieżelazne
Lakiery i powłoki
szpachlowane

Rozwiązania dla aplikacji manualnych
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Arkusze Hand Pad REDO

Arkusz ręczny REDO CWM-HP

Typ

Struktura/ziarno ścierne:

Rozmiar
(mm)

Gradacja

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na półelastycznym
splocie włókien

152 x 222

A MED STRONG

10

152 x 222

S MED STRONG

10

Zalety:

152 x 222

A FIN STRONG

10

◆ Włóknina maszynowa o wysokim współczynniku agresywności, bardzo
trwała, odporniejsza na rozrywanie i zużycie w porównaniu z innymi włókninami
◆ Doskonała w operacjach czyszczenia i wykańczania maszynowego, do pracy na
wysokich obrotach i pod dużym naciskiem
◆ Produkt dostępny w gradacji STRONG o zwiększonej wytrzymałości na
rozrywanie

152 x 222

A VFN STRONG

10

Rozmiar
(mm)

Gradacja

152 x 222

A VFN H

10

152 x 222

S UFN H

10

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadrapań, rys, odbarwień po spawaniu
◆ Czyszczenie, usuwanie rdzy, zmniejszenia porowatości,
przygotowanie przed malowaniem
◆ Usuwanie defektów powierzchni

Arkusz ręczny REDO CWR-HP

Typ

Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na lekko plecionym splocie
włókien nylonowych

Kolor

Min. zam.
MOQ (szt.)

Zalety:
◆ Delikatna i mocno elastyczna włóknina do pracy ręcznej
◆ Jednorodne ziarno rozlokowane równomiernie w całej objętości włókniny,
szybka i wydajna dzięki dużej koncentracji ziarna ściernego
◆ Wysoka elastyczność pomaga przy obróbce trudno dostępnych miejsc

Zastosowanie:
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Uchwyt trzpieniowy 3M™ 935M
Uchwyt trzpieniowy (krokodylek) 3M™ umożliwia
stosowanie produktów włókninowych w trudno
dostępnych miejscach. Używając go z kawałkami
materiału wielkości 25x38 mm, całkowita długość
trzpienia to 73 mm.

3M™ Twist-Lok™ 961 Uchwyt do padów ręcznych
Uchwyt zabezpiecza dłonie przed wysoką temperaturą pracy, oraz zapewnia lepszą
skuteczność obróbki. Został specjalnie zaprojektowany do pracy z włókninami ręcznymi,
ułatwia pracę, skraca czynności obróbki, a siła docisku jest rozkładana równomiernie.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Metale trudno
obrabialne

Stal
konstrukcyjna
Brąz

Kompozyty

Stal
stopowa
Tworzywa
sztuczne

Stal
niestopowa
Drewno

Żeliwo
Ceramika,
szkło

Stopy
wysokowęglowe
Stal
miękka

Metale
nieżelazne
Lakiery i powłoki
szpachlowane
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Realizacja zamówień

Od dawna tworzymy dla Państwa
najszerszą w Polsce, ofertę produkcji i konfekcji
pasów ściernych bezkońcowych.
Od 2004 roku zajmujemy

się konfekcjonowaniem pasów
bezkońcowych w Polsce

Realizacja pasów ściernych,

na każdy wymiar

5 dni,

w
a nawet szybciej …

Produkcja pasów bezkońcowych nie jest procesem
mocno skomplikowanym, lecz wymagającym doświadczenia i poznania specyfiki metod łączenia dla
zagwarantowania najwyższych parametrów bezpieczeństwa dla operatora. Gotowy produkt otrzymuje
się poprzez odpowiednie połączenie skrawka materiału ściernego, tworząc w ten sposób zamknięty
okrąg. Powstała w ten sposób taśma bezkońcowa
służy do bezpośredniego montażu na rolkach mocowania (prowadnica powierzchni roboczej).

Naszym głównym profilem działalności
jest produkcja pasów bezkońcowych szlifierskich na każdy wymiar.
Jako producent oferujemy pasy ścierne każdego
rodzaju. Nasz asortyment to gama materiałów do
szlifowania, stali nierdzewnej (niklowanej), stali
konstrukcyjnych, metali nieżelaznych, stopów, metali kolorowych, aluminium i drewna.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących
naszej oferty zapraszamy do kontaktu.
Odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy
się zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania.

Pasy ścierne bezkońcowe
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Przewodnik doboru pasów ściernych

Pasy ścierne bezkońcowe dobiera się, stosując
najczęściej trzy podstawowe kryteria:

Właściwy dobór
pasów bezkońcowych
Pasy bezkońcowe to znacząco rozwinięta i doceniana
grupa produktów. Używane praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym są najbardziej spopularyzowanym narzędziem ściernym. Podstawą ich produkcji jest
wytrzymałe ziarno zatopione w warstwie zapobiegającej
samoistnemu wypadaniu oraz podkład noszący warstwę ścierną.

1

wymiarowe (wymiary narzędzia)

2

materiałowe (rodzaj materiału, co obrabiamy)

3

operacyjne (aplikacja czyli jak obrabiamy i z czym mamy problem)

W zależności od podkładu oraz przeznaczenia różne formy łączenia
pasów. W REDO stosujemy najbardziej wydajną i dającą największą
jakość łączenia tj. cięcie skośnie, na styk, z folią wzmocnioną włóknem
i czołowym sklejeniem.

Dla właściwego doboru pasów ściernych niezbędne jest
dokładne i pełne poznanie specyfiki pracy, metody obróbki elementu oraz pełna specyfikacja materiału obrabianego. Jest to proces uzależniony od wielu czynników
nie tylko materiałowych, również od procesów ludzkich
czy środowiskowych. Dla przykładu nieodpowiedni naciąg na rolkach czy niedoświadczony pracownik mogą
przyczyniać się do skrócenia wydajności i żywotności
takiego pasa.
Każdy uznany producent pasów ściernych bezkońcowych powinien posiadać w swojej ofercie taki przekrój
tych narzędzi, który umożliwi optymalny ich wybór.
Przyjrzyjmy się więc podstawowym kryteriom wyboru.

Pasy
włókninowe

Pasy nasypowe
i 3M™ Trizact™

Zalecane prędkości liniowe pasów ściernych dla wybranych materiałów
Obrabiany materiał

Prdkość (m/s)

stal nierdzewna, stal narzędziowa, stal szybkotnąca / stainless steel, tool steel, high speed steel

18 - 30

żeliwo, stal / cast iron, steel

25 - 45

mosiądz, brąz / brass, bronze

25 - 35

stopy aluminium, cynk / aluminium alloys, zinc

18 - 45

stopy tytanu / titanium alloys

8 - 15

stopy niklu i kobaltu / nickel & cobalt alloys

5 - 15

szkło, ceramika, kamień / glass, ceramics, stone

8 - 14

szkło akrylowe / scrylic glass

5 - 15

tworzywa sztuczne, guma / plastics, rubber

10 - 18

drewno / wood

15 - 25

farby, lakiery / paints, lacquers

8 - 15

Masz problem z doborem pasa ściernego, nie wiesz który materiał będzie najwydajniejszy, opisz nam proces obróbki, dołącz informacjeę
o materiale jaki obrabiasz, chętnie pomożemy. Jeżeli poszukujesz wydajniejszego lub tańszego materiału nie zapomnij dodać jakiego produktu
ściernego używałeś dotychczas.

127

Pasy nasypowe 3M™ Cubitron™ II
Konfekcjonowanie pasów bezkońcowych Cubitron™ II w Polsce, na miejscu przy realizacji 5 dni albo i krócej. Specjalizujemy się w konfekcjonowaniu i sprzedaży materiałów ściernych nasypowych z ziarnem ściernym w technologii Cubitron™ II. Jeżeli poszukują Państwo
konkretnego rodzaju pasów, zachęcamy do skorzystania z naszego kompleksowego formularza, który pozwoli łatwo znaleźć interesujące
Państwa produkty. Oferta Cubitron™ II wraz z resztą oferowanych materiałów tworzy najszerszą w Polsce, ofertę produkcji i konfekcji pasów
bezkońcowych.
Ze względu na zwiększoną skuteczność i trwałość pasów Cubitron™ II, możesz wybrać podobne lub niższe gradacje niż te, którymi pracowałeś dotychczas ciesząc się szybszym szlifowaniem i większą trwałością. W wielu przypadkach zastosowanie pasów Cubitron™ II pozwala na
skrócenie liczby kroków, jakie należy wykonać, aby wykończyć powierzchnię.
Technologia Cubitron™ II
Nowa formuła ziarna Cubitron™ II to rewolucja w procesie obróbki metalu. Ich unikalny, opatentowany kształt sprawia, że ziarna są stale
ostrzone pod wpływem ścierania, dzięki czemu dłużej zachowują swoje właściwości. W trakcie szlifowania i cięcia powstaje niższa temperatura, a proces obróbki staje się szybszy i łatwiejszy. Właśnie dlatego możesz sprawniej wykonać zadanie. Ziarno Cubitron™ II wytrzymuje do
4 razy dłużej w porównaniu do tradycyjnego pasa z ziarnem ceramicznym. Tajemnica technologii leży w zastosowaniu trójkątnych ziaren
ściernych. Tak wykonane ziarna są ostre, zużywają się bardzo równomiernie, dzięki czemu pracują precyzyjnie i nie przegrzewają obrabianej
powierzchni. Cubitron™ II eliminuje ryzyko związane z uszkodzeniem obrabianego elementu pod wpływem temperatury czy przebarwień.

Waga podkładu

Jak czytać
oznaczenia na
odwrocie pasa
Cubitron™ II

984F

Kierunek pracy
pasa*

Numer
produktu

YF

Zalecane środki
ochronne

60+

Ziarnistość

*Pas może pracować w obu kierunkach – ale dla optymalnej prędkości i wykorzystania maksymalnej mocy ziarna pozycjonowanego kierunkowo, pracuj w kierunku oznaczonym znakiem „+”.
Pracując w kierunku „z plusem” otrzymujesz lepsze właściwości ścierne.

Pasy ścierne bezkońcowe
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Nasyp 3M™ Cubitron™ II

Gradacja

36+

60+

80+

120+

150+

180+

Kolor

Zalety:
◆ Wytrzymuje do 2 razy dłuższy czas eksploatacji niż w przypadku porównywalnych pasów
z tlenku aluminium i posiada lepszą odporność na wysoką temperaturę
◆ Materiał stworzony do bardzo wymagających procesów szlifowania
np. metali wrażliwych na ciepło
◆ Posiada dodatek chłodzący zmniejszający ryzyko przebarwień na stali nierdzewnej

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 784F Cubitron™ II

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o sztywny poliester typu YF

◆ Usuwanie dużych naddatków materiału, ekstremalnie agresywne szlifowanie
◆ Obróbka spawów, agresywne gratowanie
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Gradacja

40+

60+

80+

120+

Kolor

Zalety:

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 947A Cubitron™ II

◆ Konstrukcja została oparta na wytrzymałym oraz odpornym na rozdarcia podkładzie
z płótna poliestrowego
◆ Umożliwia znacznie szybsze szlifowanie powierzchni w niższej temperaturze, doskonały do
aplikacji ze średnim dociskiem
◆ Materiał posiada dodatek chłodzący, jest bardziej elastyczny w porównaniu do 784F

Struktura/ziarno ścierne:

Zastosowanie:

Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o półelastyczny poliestrowo-bawełnany
podkład typu YF

◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

◆ Usuwanie dużych naddatków materiału, ekstremalnie agresywne szlifowanie
◆ Obróbka spawów, agresywne gratowanie

Szlifowanie odkryte na nowo
Tajemnica rewolucyjnej wydajności Cubitron™ II leży w ich trójkątnych ziarnach ściernych, które podczas
szlifowania otwierają nowe, ostre krawędzie tnące. Dzięki temu wyeliminowane zostaje ryzyko związane
z uszkodzeniem obrabianego elementu przy zachowaniu najwyższych współczynników ściernych. Dokładnie
uformowane i spozycjonowane w kontrolowany sposób ziarna są ostrzejsze, bardziej żywotne niż dotychczas
spotykane na rynku ziarna tradycyjne.

Porównanie gradacji
P120

P120+

P100
P80

Nasyp tradycyjny

P60

3M™ Cubitron™ II

P80+

P50
P60+

P40
P36
P30
Rzeźbi materiał

Skrawa materiał

P36+

P24

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Stopy niklu

Stal stopowa
Stopy kobaltu

Tytan

Żeliwo
Chrom

Stopy wysokowęglowe
Kompozyty

Drewno
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Nasyp 3M™ Cubitron™ II
W 2019 roku otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie od 3M. Staliśmy się jednym z zalewie siedmiu konwerterów
europejskich produkujących dla 3M pasy ścierne z materiałów Cubitron™ II. Wyróżnienie te jest nie byle czym
świadczy o nieskazitelnej jakości jaką oferujemy.

Gradacja

36+

60+

80+

120+

Kolor

Zalety:
◆ Wytrzymuje do 4 razy dłużej niż tradycyjne pasy z ziarnem ceramicznym
◆ Średnio do 30% szybsze skrawanie metali niż w przypadku najlepszego
konkurencyjnego pasa dostępnego na rynku
◆ Zapewnia pracę bez przegrzewania, zmniejsza ryzyko wystąpienia przebarwień lub utlenień,
eliminuje ryzyko powstawania pęknięć związanych z przegrzaniem
◆ Zapewnia niezawodne działanie nawet w warunkach wysokiej temperatury
◆ Produkt przeznaczony jest do agresywnego szlifowania, a także do niwelowania dużych
naddatków na obrabianych detalach
◆ Zastosowane precyzyjnie kształtowane ziarno wymaga od operatora mniejszego docisku,
dzięki czemu praca staje się znacznie przyjemniejsza i lżejsza
◆ Można stosować na mokro lub sucho

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 984F Cubitron™ II

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o sztywny poliester typu YF

◆ Usuwanie dużych naddatków materiału, ekstremalnie agresywne szlifowanie
◆ Obróbka spawów, agresywne gratowanie
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Gradacja

24+

36+

50+

60+

80+

Kolor

Zalety:
◆ Zaprojektowane specjalnie do dociskowej pracy „z ręki”, dodatkowo zawierają dodatek
minimalizujący wytwarzanie ciepła
◆ Produkt wybierany do prac na stali nierdzewnej i innych zastosowań związanych ze
szlifowaniem w branży odlewniczej, idealny do pracy na sucho oraz mokro
◆ Grube i sztywne podłoże idealnie sprawdza się w przypadku szlifowania pod dużym
naciskiem

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 967F Cubitron™ II

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o sztywny poliester typu YF

◆ Usuwanie dużych naddatków materiału, ekstremalnie agresywne szlifowanie
◆ Obróbka spawów, agresywne gratowanie
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Elastyczne
947A
X Weight

723D
J Weight

Sztywne
784F
Y/X Weight

Mniejszy docisk

984F
Y Weight

Większy docisk

Materiały obrabiane:
Stal konstrukcyjna
Stopy niklu

Stal stopowa
Stopy kobaltu

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo
Tytan

Chrom

Kompozyty

Metale trudno obrabialne
Drewno
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Nasyp 3M™ Cubitron™ II

Gradacja

36+

40+

60+

Kolor

Zalety:
◆ Wytrzymały podkład o gramaturze Y jest idealny do zastosowań związanych ze
szlifowaniem udarowym
◆ Rozwiązanie dedykowane przy aplikacjach obróbki odlewów, odkuwek związanych ze
szlifowaniem w branży odlewniczej
◆ Wodoodporny materiał i pomoc do cięcia pozwalają na stosowanie płynnych chłodziw

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 981F Cubitron™ II

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o sztywny poliester typu YF

◆ Usuwanie spoin, wygładzanie, obróbka wykańczająca
◆ Obróbka spawów, gratowanie, zacieranie
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Gradacja

100+

120+

150+

180+

220+

Kolor

Zalety:
◆ Idealne dopasowanie do cieniowania i wykańczania konturów i złożonych części
◆ Produkt zapewnia doskonałe wyniki podczas wykańczania konturów, obróbki złożonych
kształtem elementów oraz w aplikacji cieniowania
◆ Zastosowanie tego materiału w procesach produkcji skutkuje obniżeniem kosztów poprzez
poprawę szybkości obróbki oraz rzadsze zmienianie narzędzia
◆ Aby zwiększyć wydajność, materiał 723D jest wzbogacony o wysokiej jakości tlenek glinu
wymieszany z PSG

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 723D Cubitron™ II

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o elastyczny podkład bawełniany typu J
z otwartą konstrukcją powłoki

◆ Aplikacje na kole kontaktowym
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Gradacja

36+

60+

80+

120+

150+

180+

240+

P320

P400

Kolor

Zalety:

Pasy bezkońcowe z materiału 3M™ 384F
Struktura/ziarno ścierne:
Precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne Cubitron™
PSG oparte o elastyczny poliester typu X

◆ Wszechstronny materiał ścierny dostępny w pełnej gamie gradacji od 36+ do 240+ oraz
w gradacjach P320 oraz P400
◆ Materiał ogólnego przeznaczenia, który sprawdzi się w wielu zadaniach, dając w efekcie
zadowalające jakościowo powierzchnie
◆ Materiał 384F to szybkie, a zarazem delikatne wykończenie obrabianego elementu

Zastosowanie:
◆ Aplikacje na kole kontaktowym
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Tworzywa sztuczne

Żeliwo
Mosiądz

Stopy wysokowęglowe
Stal węglowa

Aluminium
Żelkoty

Brąz

Kompozyty
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Dobierz pas 3M™ Cubitron™ II do swoich potrzeb

Pasy 3M™
Pasy ścierne 3M™ to kompleksowe rozwiązanie stosowane w przypadku różnego rodzaju podłoży. Oferujemy produkt dostosowany do niemal każdego zastosowania i poziomu wydajności. Aby wybrać najlepszy produkt do swojej aplikacji, zapoznaj się z naszym łatwym w użyciu przewodnikiem wyboru pasa. Każdy
poziom produktu zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność w różnych punktach cenowych. Po wybraniu produktu skorzystaj z przewodnika dostępności,
aby wybrać odpowiednią gradację. Poniższa sekcja zawiera nasze najpopularniejsze produkty, ale pamiętaj, że możemy dostarczyć pas o dowolnym rozmiarze.

Zalecany punkt
początkowy*

Agresywne
Szlifierka
pilniczkowa/ szlifowanie
z dużym
wałek
dociskiem
rozprężony

Szlifowanie Szlifowanie
z "wolną
na pasie
stopą"
swobodnym

Szlifierka
taśmowa

Szlifierka
taśmowa
z delikatnym
dociskiem

Szlifierka bezkłowa
do rur i wałów

Szlifierka
do płaszczyzn

Na sucho

Na mokro

Na sucho

Na mokro

Stal węglowa i żeliwo
Rekomendowany

784F

984F

784F

384F

784F

947A

784F

984F

784F

784F

Alternatywny

947A

994F

984F

784F

947A

723D

384F

784F

577F

577F

384F

-

947A

947A

384F

784F

347FC

363FC

384F

384F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykańczanie

Stal niedzewna, Stopy Kobaltu i Chromu (Cobalt Chrome)
Rekomendowany

784F

984F

784F

784F

784F

947A

784F

984F

784F

784F

Alternatywny

947A

997F

984F

947A

947A

784F

384F

784F

577F

577F

384F

-

947A

384F

384F

-

347FC

363F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykańczanie

Aluminium i metale miękkie (mosiądz brąz) - Soft Substrate
Rekomendowany

947A

994F

784F

784F

784F

947A

784F

784F

384F

384F

Alternatywny

784F

784F

984F

947A

947A

784F

384F

384F

-

-

384F

-

-

384F

384F

384F

237AA

237AA

-

-

-

-

-

-

-

-

237AA

253FA

-

-

Wykańczanie

Tytan
Rekomendowany

967F

967F

461F

-

967F

947A

N/A

966F

N/A

966F

Alternatywny

784F

-

784F

-

784F

784F

N/A

784F

N/A

-

947A

-

761F

-

947A

-

N/A

Trizact™

N/A

463FC

-

-

-

-

-

-

N/A

Trizact™

N/A

463F

Wykańczanie

* Wskaźnik przypisuje potencjalnie najlepszy produkt w zależności od konkretnej aplikacji. Alternatywą może być opcja oparta na innej elastyczności, trwałości lub w możliwym zakresie
kosztów pasa. Wartość może być postrzegana jako wzrost wydajności, niższy koszt całkowity czy redukcja kosztów pracownika.
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Szlifowanie bezkłowe, na okrągło i wykańczanie powierzchni płaskich

Możliwości w zakresie szlifowania i wykańczania

36+

984F

36+

120+

784F

180+
180

600
A45

36+

384F

463FC

A6

400
Włókniny SC/DF
953FA Trizact™

Usuwanie naddatku
materiału

Wymiarowanie / wykańczanie

Wykańczanie końcowe /
przygotowanie do polerowania

Wskazówki techniczne
Podczas pracy na stopach wrażliwych na ciepło, takich
jak stal nierdzewna, stopy niklu i kobaltu, wybierz
produkt z dodatkiem chłodzącym.

Podkład
Elastyczny

Sztywny

Szybkość szlifowania

Minerał
Ziarno ceramiczne
Cubitron™ II
Ziarno ceramiczne
AZ
AO
Żywotność

J

Y

X

*Pasy wspomagające szlifowanie obejmują 984F, 784F, 967F, 997F,
307EA, 237AA, 217EA

Przewodnik dostępności pasów nasypowych 3M™
3M™ ID

Minerał

384F A/O ceramika

947A
984F

Precyzyjnie
kształtowane
ziarno
Cubitron™

Dodatek
chłodzący

XF
YF/XF

723D
784F

Podkład

Praca na
sucho/mokro

Dostępne
rozmiary

sucho/mokro
tak

24

36

40

x

50

60

80

x

x

x

sucho

X

tak

szerokość:
6-300 mm
sucho/mokro
długość:
275-9000 mm
sucho/mokro

YF

tak

sucho/mokro

J

20

100

x
x

x
x

x

120

150

180

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

J - średnio elastyczny, YF/XF - sztywny / średnio elastyczny, YF - sztywny, X - średnio elastyczny

220 240 320 400

x

x

x

Pozostałe pasy nasypowe
Pasy bezkońcowe produkujemy od 2004 roku. Zdobyte doświadczenie zaowocowało dużą i wierną grupą odbiorców z szeroko pojętej branży
metalowej i motoryzacyjnej. W ciągłej produkcji posiadamy najszerszą w naszym kraju paletę doboru materiałów nasypowych, w tym płótna
cyrkonowe, korundowe, ceramiczne (ziarno Cubitron™). Rozwinięty park maszynowy i sprawna organizacja produkcji powala nam na bardzo
szybką realizację zamówień. Wszystkie pasy ścierne klejone są przy użyciu taśm z włóknem zbrojącym w indywidualnie dopasowanych parametrach (szerokość i grubość taśmy, docisk, temperatura, przygotowanie podłoża) dzięki czemu gwarantujemy najlepszą jakość złącza i bezpieczeństwo pracy naszymi pasami. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, chętnie doradzimy w kwestii wyboru odpowiedniego produktu.
Produkcja pasów bezkońcowych nie jest procesem mocno skomplikowanym, gotowy produkt otrzymuje się poprzez odpowiednie połączenie
skrawka materiału ściernego, tworząc w ten sposób zamknięty okrąg. Powstała w ten sposób taśma bezkońcowa służy do bezpośredniego
montażu na rolkach mocowania (prowadnica powierzchni roboczej). Urządzenie ścierne, na którym montowana jest gotowa taśma, wprawiane jest w ruch.
Dysponujemy szeroką gamą materiałów nasypowych, dostępnych w wielu ziarnistościach, a także na odpowiednio dopasowanych podłożach
o różnych stopniach sztywności. Pamiętaj, że każdy pas bezkońcowy powinien być dobierany indywidualnie do rodzaju materiału szlifowanego oraz preferencji klienta.
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Nasyp 3M™ Cubitron™

P40

Gradacja

P60

P80

P120

Kolor

Zalety:

Pasy bezkońcowe z materiału 3M™ 947D
Struktura/ziarno ścierne:
Ziarno ceramiczne Cubitron™ na nośniku poliestrowym
typu X

◆ Posiada dużą ilość dodatku chłodzącego, który zapobiega tworzeniu się przebarwień,
materiał 3M™
◆ Zastosowana technologia ciągłego otwarcia ziaren ściernych, pojedyncze ziarna kruszą się,
odkrywając kolejne elementy równie ostre jak poprzednie.
◆ Konstrukcja oparta na wytrzymałym, odpornym na rozdarcia podkładzie z płótna
poliestrowego typu X

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka drewna, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

P60

Gradacja

P80

P120

Kolor

Zalety:

Pasy bezkońcowe z materiału 3M™ 747D
Struktura/ziarno ścierne:
Ziarno ceramiczne Cubitron™ na nośniku poliestrowym
typu X

◆ Wyselekcjonowany nasyp pozwala na wydajne szlifowanie, pozwala na
agresywne i wydajne szlifowanie ręczne i powtarzalność
wykończenia, produkt wykonany z materiału 3M™
◆ Posiada dodatek chłodzący zmniejszający ryzyko przebarwień na
stali nierdzewnej
◆ Produkt daje możliwość pracy na maszynach z wolną stopą dociskową

Zastosowanie:
◆ Obróbka metalu, przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby
◆ Obróbka drewna, obróbka paneli
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

P40

Gradacja

P60

P80

P100

P120

P150

3M™ 747D
najczęściej
wybierany do
obróbki stali
nierdzewnej

P180

Kolor

Zalety:

Pasy bezkońcowe z materiału 3M™ 777F
Struktura/ziarno ścierne:
Ziarno ceramiczne Cubitron™ podparte wodoodpornym
poliestrem typu X

◆ Nasyp zawiera dwie warstwy żywicy fenolowej, zapewnia wysoką agresywność i niezwykłą
sztywność, co pozwala na pracę z większym dociskiem
◆ Dodatek chłodzący zmniejsza temperaturę szlifowania, co zapewnia ochronę stopom
wrażliwym na ciepło
◆ Pas stworzony do szybkiego i efektywnego szlifu, wytrzymały poliestrowy podkład zapewnia
doskonałe wyniki w aplikacjach na mokro i sucho

Zastosowanie:
◆ Usuwanie defektów, gratowanie, wygładzanie powierzchni
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna
(inox)
Brąz

Stal
konstrukcyjna
Stopy
Niklu

Stopy
Kobaltu

Stal
stopowa

Żeliwo
Tytan

Stopy
wysokowęglowe
Chrom

Metale
nieżelazne
Kompozyty

Metale trudno
obrabialne
Drewno
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Nasyp 3M™ Cubitron™

Gradacja

P80

P100

P120

P150

P180

P240

Kolor

Zalety:
◆ Elastyczny podkład ze sztucznego jedwabiu łatwo dopasowuje się do
skomplikowanych powierzchni i zapewnia jednorodne wykończenie
◆ Zawiera dodatek chłodzący, który ogranicza oddziaływanie ciepła
i zwiększa wydajność podczas obróbki stali nierdzewnej i innych metali
trudnoobrabialnych
◆ Mieszanka ceramicznego tlenku glinu 3M™ jest bardziej wytrzymała
i wydajna niż zwykły tlenek glinu, dzięki czemu jednym pasem ściernym
można obronić więcej części i rzadziej je wymieniać

Pasy bezkońcowe z materiału 3M™ 707E
Struktura/ziarno ścierne:
Ziarno ceramiczne Cubitron™ podparte elastycznym,
sztucznym jedwabiem typu J

Zastosowanie:
◆ Usuwanie naddatków, zacieranie i usuwanie rys z lekkim lub średnim
dociskiem
◆ Aplikacje konturowe, szlifowanie i równanie materiału, kalibrowanie rur

3M™ 707E
najbardziej
elastyczny
z pasów 3M™

◆ Szlifowanie międzyoperacyjne oraz wykończeniowe, obróbka odlewów,
odkuwek

3M™ Pasy bezkońcowe materiały nasypowe
Produkt

Minerał

Podkład

Dodatek
chłodzący

Praca na
sucho/mokro

302D

Al203

J - średnio
elastyczny

nie

s

307D

Al203

JE - elastyczny

nie

s

707E

Cubitron

JE - elastyczny

tak

s

747D

Cubitron

X - średnio
elastyczny

tak

s

777F

Cubitron

YF - sztywny

tak

s/m

x

x

907E

Cubitron

JE - elastyczny

tak

s

x

x

947D

Cubitron

X - średnio
elastyczny

tak

s

x

x

964F

Cubitron

YF - sztywny

nie

s/m

x

x

x

x

967F

Cubitron

YF - sztywny

tak

s

x

x

x

x

977F

Cubitron

YF - sztywny

tak

s/m

x

x

984F

Cubitron II

YF - sztywny

tak

s/m

x+

x+

24

36

40

60

80

100

120

150

180

x
x

x+

x

220

240

280

x

320

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

400

x
x

x

x

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Aluminium

Żeliwo

Stal stopowa

Metale trudno obrabialne

Brąz

Stopy Niklu

Stopy wysokowęglowe
Tytan

Żelkoty

Pasy ścierne bezkońcowe
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Pozostałe nasypy

P36

Gradacja

P40

P60

P80

P100

P120

Kolor

Zalety:
◆ Szczególnie agresywny nasyp osadzony na trwałym poliestrze
◆ Nasyp zawiera dwie warstwy żywicy fenolowej, trójaktywnej
◆ Zastosowane dodatki skutecznie rozpraszają zgromadzone podczas
szlifowania ciepło

Pasy bezkońcowe HZ8TOP

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Elektrokorund cyrkonowy na sztywnym poliestrze typu
Y (P36 – P40) / H (P60-P120)

◆ Oczyszczanie spawów, zagładzanie, operacje powierzchniowe
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

P36

Gradacja

P40

P60

P80

P120

Kolor

Zalety:
◆ Zdecydowanie bardziej wydajny w porównaniu z nasypami z czystego elektrokorundu
◆ Możliwość pracy z większym dociskiem dzięki sztywności podkładu
◆ Podwójna warstwa żywicy z zatopionym ziarnem ściernym do intensywnego
i agresywnego szlifowania, generuje niski próg wibracji

Pasy bezkońcowe HZ72

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Elektrokorund cyrkonowy podparty bardzo sztywnym
wodoodpornym płótnem poliestrowym typu Y
(P36-P40) / H (P60-P120)

◆ Usuwanie defektów, gratowanie, wygładzanie powierzchni
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału
◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne

P36

Gradacja

P40

P60

P80

P100

P120

Kolor

Zalety:
◆ Średnio do 30% szybsze skrawanie metali niż w przypadku ziarna elektrokorundowego
◆ Mocne i elastyczne bawełniane podłoże, dobrze wypozycjonowane ziarno ścierne
◆ Zdecydowanie bardziej wydajny w porównaniu z pasami z ziarnem elektrokorundowym

Pasy bezkońcowe TZ32

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Elektrokorund cyrkonowy na ciężkim podkładzie
poliestrowo bawełnianym typu X

◆ Oczyszczanie spawów, operacje powierzchniowe
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna
Metale trudno obrabialne

Brąz

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo

Stal stopowa
Stopy Niklu

Tytan

Kompozyty
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Pozostałe nasypy

P60

Gradacja

P80

P100

P120

P150

P180

P220

P320

P400

Kolor

Zalety:
◆ Jeden z najbardziej elastycznych materiałów ściernych, dostępny w pełnej gamie gradacji od
P60 do P400
◆ Elastyczna konstrukcja pozwala na pracę na obłych kształtach, pracę „z ręki” oraz na wolnej
stopie
◆ Z uwagi na dużą rozciągliwość pasy powinny być stosowane na maszynach z regulacją
długości i naciągu

Pasy bezkońcowe JF4TOP

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Oczyszczanie, zacieranie, precyzyjne wykończenie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

Tlenek aluminium na elastycznym podkładzie
poliestrowo bawełnianym w sztywności X

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

P60

Gradacja

P80

P120

P150

P180

P220

Kolor

Zalety:
◆ Wysokiej jakości powłoka ścierna do szlifowania na zimno
◆ Nasyp wzbogacony o dodatki pomocnicze wspierające właściwości ścierne
◆ Materiał przeznaczony do wstępnego i dokładnego przygotowania pod poler

Pasy bezkońcowe JG9TOP

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Oczyszczanie, przygotowanie pod poler, precyzyjne wykończenie
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa

Tlenek aluminium na elastycznym podkładzie
poliestrowo bawełnianym w sztywności J

◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

P36

Gradacja

P40

P60

P80

P120

Kolor

Zalety:
◆ BORA 7 dzięki strukturze mikroskopijnych kryształków ziaren ceramicznych, osiąga
niewiarygodne rezultaty szlifowania w szczególności stali
◆ Posiada płótno odporne na przypalanie i zapychanie, materiał przeznaczony do ciężkich
aplikacji szlifowania
◆ Ze względu na swoją wytrzymałość, doskonale nadają się do zbierania dużych naddatków

Pasy bezkońcowe BORA7

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne
◆ Szlifowanie odlewów i spawów, agresywne szlifowanie z dużym dociskiem

Ziarno ceramiczne na elastycznym podkładzie
poliestrowo bawełnianym

◆ Gratowanie, wygładzanie, szlifowanie oczyszczające

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Kompozyty

Stal konstrukcyjna
Drewno

Żywice

Stal stopowa
Mosiądz

Aluminium
Lakiery i powłoki szpachlowane

Miedź

Brąz
Konglomeraty

Pasy ścierne bezkońcowe
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3M™ Trizact™

Najpopularniejszy
wybór specjalistów

Gradacja

A6

A16

A30

A45

A65

A80

A100

A160

Kolor

Pasy bezkońcowe z materiału 3M™ Trizact™ 237AA
Struktura/ziarno ścierne:
Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na poliestrowo-bawełnianym nośniku o sztywności X

Zalety:
◆ 237AA to duża szybkość, wysoki połysk i perfekcyjne wykończenie, jednakowa siła skrawania pozostająca na
niezmienionym poziomie przez cały okres użytkowania
◆ Materiał Trizact™ jest materiałem o żywotności nawet do pięciu razy większej niż tradycyjne materiały nasypowe
◆ Pas oferuje chłodny szlif i skrócenie ilości kroków do przygotowania powierzchni

Zastosowanie:
◆ Obróbka wykańczająca, przygotowanie pod poler i chromowanie
◆ Obróbka dekoracyjna
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal stopowa

Aluminium

Stopy Niklu

Stopy Kobaltu

Tytan
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3M™ Trizact™

Produkcja pasów na miejscu z prawdopodobnie
najszybszą realizacją w Polsce.
Wszystkie dostępne w ofercie pasy
bezkońcowe, dostępne są w rozmiarach
od 6 mm do 300 mm szerokości oraz
w długościach dochodzących
do 15 000 mm.

Gradacja

A30

A45

A65

A100

A160

A300

Kolor

Zalety:
◆ Trizact™ o ceglano-kanalikowej strukturze na półelastycznym podkładzie o gramaturze X,
sprawdzi się w obróbce metali miękkich ze średnim dociskiem
◆ Sprawdza się wielokrotnie lepiej od konwencjonalnych materiałów ściernych
◆ Pozostaje ostry przez cały okres użytkowania, co przekłada się na większą produktywność,
jednocześnie oferując bardziej zwarte, spójne wykończenie

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 337DC

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Usuwanie wypływek, obróbka po procesach mechanicznych
◆ Frezowanie, gratowanie krawędzi

Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na poliestrowobawełnianym nośniku typu X

◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni

Gradacja

A6

A16

A30

A45

A65

A100

A160

A300

Kolor

Zalety:
◆ Trizact™ osadzony na płótnie dający możliwość operacji na sucho
i mokro
◆ Gwarantuje zachowanie powtarzalności wykończenia materiału,
kontrolowaną „rysę” i strukturę powierzchni
◆ Idealnie nadaje się do agresywnej obróbki metalu, zapewnia
doskonały, przewidywalny efekt wykończenia przez cały okres
eksploatacji materiału

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 953FA

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na sztywnym płótnie
typu XF

◆ Precyzyjne szlifowanie i wygładzanie powierzchni
◆ Satynowanie i usuwanie lekkich naddatków materiału
◆ Wykończenie i przygotowanie powierzchni, szlifowanie rur i balustrad

Innowacyjne
rozwiązanie,
jakim jest nasyp
strukturalny
3M™ Trizact™,
gwarantuje
równomierne
i jednolite efekty
obróbki.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale trudno obrabialne

Stal konstrukcyjna
Stopy Niklu

Stal stopowa
Stopy Kobaltu

Metale nieżelazne
Tytan

Aluminium

Pasy ścierne bezkońcowe
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3M™ Trizact™

Gradacja

A16

A45

A30

A100

Kolor

Zalety:
◆ Trizact™ dedykowany do aplikacji gdzie wymagany jest lekki dosick, sprawdzi się w obróbce
typu „na wolnym pasie” lub z miękkim kołem kontaktowym
◆ Jest to najelastyczniejszy spośród pasów z nasypem strukturalnym Trizact™
◆ Może być używany jako jeden z etapów wykończenia powierzchni, przed platerowaniem lub
polerowaniem

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 217EA

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Szlifowanie pod wykończenie dekoracyjne i przygotowanie do polerowania
◆ Satynowanie i usuwanie lekkich naddatków materiału

Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na bardzo
elastycznym płótnie typu J

◆ Usuwanie defektów powierzchni, szlif przy minimalnym nacisku

Ziarno 3M™ Trizact™
Kiedyś minerał ścierny rozłożony był na materiale w sposób
nierównomierny, co objawiało się nierównymi efektami obróbki i zużyciem.
Trizact™ zużywa się zupełnie inaczej niż tradycyjne powłoki
nasypu żywicznego. Piramidki podczas pracy i ścierania równomiernie się odsłanają, otwierając wciąż nowe powierzchnie tnące. Ziarno ścierne osadzone jest warstwowo dzięki
czemu otwarcie każdej nowej warstwy przyczynia się do
rewelacyjnych osiągów wydajnościowych.

Gradacja

A6

A16

A30

A45

A65

A100

Kolor

Zalety:
◆ Idealny do wykańczania pośredniego i polerowania dokładnego przed powlekaniem lub
polerowaniem precyzyjnym
◆ Elastyczny podkład typu JE umożliwia dopasowanie się materiału ściernego do konturów
obrabianej powierzchni
◆ 307EA posiada środek wspomagający szlifowanie, który zapobiega gromadzeniu się ciepła,
a tym samym wypaczaniu materiału i przebarwieniom

Pasy bezkońcowe z materiału
3M™ 307EA

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:
Tlenek aluminium 3M™ Trizact™ na elastycznym
płótnie typu JE

◆ Pośrednie wykańczanie i precyzyjne polerowanie przed platerowaniem
◆ Obróbka wykańczająca, przygotowanie pod poler i chromowanie
◆ Usuwanie defektów powierzchni, szlif przy minimalnym nacisku

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Tworzywa sztuczne

Mosiądz

Stal stopowa
Lakiery i powłoki szpachlowane

Aluminium
Brąz

Chrom

Kompozyty

Pasy z włókniny
Pasy włókninowe doskonale sprawdzają się do obróbki wykańczającej na sucho i mokro stali konstrukcyjnych, nierdzewnych oraz metali
nieżelaznych. Mogą być one wykorzystywane w zależności od gradacji do przygotowywania powierzchni, czyszczenia, lekkiego usuwania
zendry, usuwania defektów powierzchni, czy nadawania efektu wykończenia powierzchni.
Pasy włókninowe wyróżnia ażurowa, otwarta struktura włókien. Z równomiernym rozłożeniem ziarna ściernego. Taka struktura niweluje ryzyko przegrzewania się materiału obrabianego i powstawania odbarwień. Wytrzymała struktura materiału włókninowego gwarantuje zimny
szlif, dużą żywotność i efektywność. Pasy włókninowe to doskonałe narzędzie do aplikacji wykończenia, czy nadania rysy.
Pamiętaj
W przypadku wszystkich pasów włókninowych należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiednich prędkości obrotowych i unikanie
nadmiernych oraz gwałtownych nacisków.
Przeznaczenie pasów bezkońcowych z włókniny:
◆ wygładzania powierzchni
◆ przygotowania i czyszczenia powierzchni
◆ wykończenia dekoracyjnego powierzchni
◆ nadawania efektu satyny
◆ służą jako nośnik past polerskich i pod aplikacje polerskie (Pasy filcowe i TYPE T)

Pasy ścierne bezkońcowe
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Pasy 3M™

A CRS

A MED

A VFN

A CRS

Pasy bezkońcowe z włókniny 3M™ SC-BL
(Surface Conditioning)

A MED

A VFN

Pasy bezkońcowe z włókniny 3M™ SC-BS
(Surface Conditioning)

Struktura/ziarno ścierne:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Mało rozciągliwy splot włókien z tlenkiem aluminium
lub węglikiem krzemu z podkładem typu LS (Low Strech)

◆ Półelastyczny splot włókien z tlenkiem aluminium lub
węglikiem krzemu z podkładem typu SB (Scrim Back)

Zalety:

Zalety:

◆ Doskonały do zastosowań wymagających mniejszej elastyczności
z wytrzymałym podkładem z płótna i siatki poliestrowej
◆ Sprężysta struktura nietkanych włókien nylonowych umożliwia
wykańczanie, zachowując geometrię obrabianego przedmiotu,
bez ryzyka podcięć
◆ Włóknina LS Low Strech znajduje szerokie zastosowanie w przypadku
produkcji pasów długich (powyżej 1000 mm)

◆ Jest to najbardziej elastyczna z włóknin Surface Conditioning, najlepiej
dopasowuje się do kształtu obrabianych elementów
◆ Wytrzymała struktura włókninowa, impregnowana na całej objętości,
zapewniająca jednolite wykończenie
◆ Elastyczna włóknina zapewnia doskonałe właściwości użytkowe zwłaszcza
na delikatnych krawędziach i umożliwia uzyskanie najlepszego jednolitego
wykończenia i „rozmycia” defektów

Zastosowanie:

Zastosowanie:

◆ Wygładzanie, przygotowanie i oczyszczanie powierzchni
◆ Wykańczanie dekoracyjne, nadawanie efektu satyny, matowienie

◆ Wygładzanie, przygotowanie i oczyszczanie powierzchni
◆ Wykańczanie dekoracyjne, nadawanie efektu satyny, matowienie

◆ Polerowanie i aplikacje z pastami polerskimi (TYPE-T)

◆ Nadawanie rysy, usuwanie rdzy i przebarwień

Pasy bezkońcowe z włókniny 3M™ SC-BF
(Surface Conditioning) FilmBack
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Sztywny laminowany splot włókien z tlenkiem aluminium
lub węglikiem krzemu z podkładem typu FB (Film Backed)

Zalety:
◆ Pasy FB to włóknina osadzona na twardym podkładzie mniej elastyczne
w porównaniu z pasami LS Low Strech
◆ Podkład dedykowany do szlifierek “z wolną stopą”, włóknina idealnie
pracuje z grafitem poślizgowym
◆ Wytwarza gładką powierzchnię, pozbawioną wtórnego gratu

Zastosowanie:

A CRS

A MED

◆ Wygładzanie, przygotowanie i oczyszczanie powierzchni
◆ Wykańczanie dekoracyjne, nadawanie efektu satyny, matowienie

A VFN

◆ Nadawanie rysy, usuwanie rdzy i przebarwień

Masz problem z doborem pasa ściernego, nie wiesz który materiał będzie najwydajniejszy, opisz nam proces obróbki, dołącz informacje
o materiale jaki obrabiasz, chętnie pomożemy.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne
Brąz

Tytan

Stal konstrukcyjna
Aluminium
Chrom

Stal stopowa

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne
Stal ocynkowana

Stal szlachetna

Miedź
Stal miękka

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo
Stopy Niklu

Mosiądz

Stopy Kobaltu
Stal węglowa
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Pasy 3M™
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch to trwały, elastyczny pas o umiarkowanej sile do wszechstronnego zastosowania w czyszczeniu wykańczającym
i lekkim gratowaniu. Pasy LS sprawdzają się na konturowanych i nierównych powierzchniach; oferują agresywne cięcie bez uszkadzania podłoży.

A CRS

A MED

A FIN

A VFN

S SFN

TYPE-T

najbardziej agresywna
brązowa włóknina

agresywna bordowa /
kasztanowa włóknina

średnio agresywna
włóknina

drobna niebieskozielona włóknina

bardzo drobna
ciemno-szara
włóknina

stosowana wraz z pastą
polerską do wykończenia
i polerowania powierzchni

(coarse)

(medium)

(fine)

(very fine)

(super fine)

(bez ziarna ściernego)

A CRS

A MED

A FIN

Pasy bezkońcowe z włókniny 3M™ DF-BL (DurableFlex)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Ziarno ceramiczne 3M™ Cubitron™ II osadzone w nietkanym wzmocnionym splocie z włókien nylonowych

Zalety:
◆ Nadaje estetyczne wykończenie, delikatnie skrawa, szlifuje bez gratu, jest wyjątkowo trwały, posiada zwięzłą strukturę
◆ Trwałe ziarno przyczynia się do zwiększenia szybkości skrawania, a tym samym lepszej wydajności oraz agresywności
◆ Jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku ostrego szlifowania, gratowania czy usuwania naddatków materiału
◆ Zastosowane ziarno jest twardym minerałem, który podczas pracy kruszy się, generując mniej odpadów oraz lotnych cząstek
◆ Oferuje najwyższą elastyczność wśród gamy taśm Scotch-Brite™ do uszlachetniania powierzchni
◆ Niska rozciągliwość podkładu zapewnia intensywne uszlachetnianie

Zastosowanie:
◆ Gratowanie, wyrównywanie, usuwanie defektów powierzchni
◆ Zacieranie, gratowanie krawędzi, lekkie szlifowanie, przygotowywanie powierzchni metalowych do malowania
◆ Lekkie usuwanie spawów, nadawanie rysy, usuwanie rdzy i przebarwień

Masz problem z doborem pasa ściernego, nie wiesz który materiał będzie najwydajniejszy, opisz nam proces obróbki, dołącz informacje
o materiale jaki obrabiasz, chętnie pomożemy.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Metale nieżelazne

Aluminium

Brąz

Chrom

Tytan

Stal stopowa

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne
Stal ocynkowana

Stal szlachetna

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo
Stopy Niklu

Miedź
Stal miękka

Mosiądz

Stopy Kobaltu
Stal węglowa

Pasy ścierne bezkońcowe
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Pasy 3M™

Pasy Scotch-Brite™
Pasy Scotch-Brite™ to najprostszy sposób na uzyskanie perfekcyjnego wykończenia. Wybierz odpowiedni produkt do czyszczenia, wykańczania, szlifowania lub
gratowania. Wzmocnione podłoże zapewnia dużą elastyczność zarówno podczas pracy na pasie pilniczkowym, jak i na stacjonarnych szlifierkach taśmowych.
Włóknina w połączeniu z materiałem ściernym to idealny sposób na uzyskanie doskonałego efektu na obrabianym materiale. Zaufaj pasom ściernym ScotchBrite™ aby zapewnić doskonałe wykończenie.

Przewodnik doboru pasów ściernych Scotch-Brite™
Aplikacja
Typ Materiału

Efekt

Stal nierdzewna, stal węglowa,
tytan, stopy niklu

Aluminium, miedź, mosiądz
(metale miękkie), metale nieżelazne

Zacieranie

Gratowanie

Wykończenie

Czyszczenie

Najlepszy

DF

SE

DF

SC

Dobry

SC

SC

SC

DF

Podstawowy

SE

SC

SF

SE

Najlepszy

DF

DF

DF

DF

Dobry

SC

SC

SC

SC

Podstawowy

SC

SC

SC

SC

Przewodnik dostępności pasów ściernych Scotch-Brite™
Rodzaj pasa

Podłoże

DF

SC

SE

A CRS

A MED

A FIN

Low Streach (DF-BL)

X

X

X

Scrim Backed (SC-SB)

X

X

X

Low Streach (SC-BL)

X

X

X

Scrim Backed (SC-BF)

X

X

X

SE Scrim Backed (SE-BS)

X

Trwałość

Odporne na
zużycie i ostre
krawędzie

DF

SC

Elastyczność
Najmniej
elastyczny

S VFN

X

Pasy Scotch-Brite™
Rekomendowana prędkość

Wynik testów

Odporne na
zmatowienie
i obciążenie

A VFN

DF

SC

Najbardziej
elastyczny

Aplikacja

Rekomendowana SFPM

Obróbka dekoracyjna

2,5 - 15 m/s

Gratowanie

25 m/s - 15 m/s - 30 m/s

Czyszczenie

10 m/s - 25 m/s

Usuwanie tlenków

20 m/s - 30 m/s

Maksymalna prędkość robocza: 32 m/s
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Pasy REDO

A CRS

A MED

A VFN

A CRS

A MED

A VFN

Pasy bezkońcowe z włókniny RP-BL
(REDO Preparation)

Pasy bezkońcowe z włókniny RX-BL
(REDO Extra Flex)

Struktura/ziarno ścierne:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Tlenek aluminium osadzony w mało rozciągliwym splocie
włókien nylonowych i dużą zawartością ziarna ściernego

◆ Tlenek aluminium osadzony w elastycznym splocie włókien nylonowych
i dużą zawartością ziarna ściernego

Zalety:

Zalety:

◆ Wydajna agresywna włóknina ścierna gwarantująca jednolite wykończenie
przy niezwykłej agresywności
◆ Ażurowa konstrukcja poprawia właściwości chłodzące, dzięki czemu nie
przegrzewasz materiału obrabianego
◆ Materiał dedykowany na pasy długie powyżej 1000 mm

◆ Włóknina o wysoce elastycznej konstrukcji, zapewniająca doskonałe
chłodzenie dzięki otwartej strukturze splotu
◆ Doskonała do aplikacji precyzyjnych, doskonale układa się na materiale nie
zmieniając geometrii elementu
◆ Materiał dedykowany na pasy pilniczkowe

Zastosowanie:

Zastosowanie:

◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni

◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie, przygotowanie powierzchni

◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Pasy bezkońcowe z włókniny RF-BL
(REDO Flex)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium mocowany do gęsto plecionego nylonu na podkładzie
maszynowym typu RC/FE

Zalety:
◆ Przestrzenna włóknina projektowana z odczuwalnie większą zawartością
ziarna ściernego, przeznaczona do pośrednich operacji wykańczających
◆ Doskonałe do usuwania rys i zadrapań, zostawiają równomiernie
wykończoną powierzchnię
◆ Produkt ze zwiększonym współczynnikiem żywotności w porównaniu
z innymi drobnoziarnistymi materiałami ściernymi

Zastosowanie:
A CRS

A MED

◆ Zagładzanie, czyszczenie, wykończenie, oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni

A VFN

◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Masz problem z doborem pasa ściernego, nie wiesz który materiał będzie najwydajniejszy, opisz nam proces obróbki, dołącz informacje
o materiale jaki obrabiasz, chętnie pomożemy.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne
Brąz

Tytan

Stal konstrukcyjna
Aluminium
Chrom

Stal stopowa

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne
Stal ocynkowana

Stal szlachetna

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo
Stopy Niklu

Miedź
Stal miękka

Mosiądz

Stopy Kobaltu
Stal węglowa
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Pasy REDO

A CRS

A MED

A FIN

A VFN

A CRS

S VFN

Pasy bezkońcowe z włókniny RL-BL
(REDO Low Stretch)

A MED

Pasy bezkońcowe z włókniny RS-BL
(REDO Scream Back)

Struktura/ziarno ścierne:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Tlenek aluminium osadzony na mało rozciągliwej plecionej włókninie na
podłożu low stretch (LS)

◆ Tlenek aluminium osadzony na plecionej włókninie na podłożu
Scrim Back (SB)

Zalety:

Zalety:

◆ Materiał przeznaczony do wykańczania, posiada dodatek chłodzący,
a struktura włókien zapobiega zapychaniu
◆ Plecione podłoże dla zwiększenia żywotności i wytrzymałości

◆ Zapewnia jednolite wykończenie, ażurowa budowa gwarantuje lepsze
chłodzenie i odprowadzanie urobku
◆ Sztywne podłoże dla zwiększenia agresywności

◆ Materiał zapewnia wysoką jakość wykończenia i niezwykłe osiągnięcia pod
względem żywotności

◆ Specjalna konstrukcja zapewnia wyjątkową trwałość, a sztywne podłoże
zwiększa agresywność włókniny

Zastosowanie:

Zastosowanie:

◆ Usuwanie niedoskonałości, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie zadziorów oraz spoin, przygotowanie powierzchni

◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni

◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

Pasy bezkońcowe z włókniny RJ-BL
(REDO JFlex)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium osadzony na gęstym nylonowym podkładzie
siateczkowym typu low flex

Zalety:
◆ Gęsty nylon gwarantuje odpowiednią sztywność oraz odporność na
rozrywanie
◆ Rozwiązanie doskonałe do kondycjonowania powierzchni, posiada grubą
warstwę ziarna ściernego
◆ Produkt najczęściej wybierany do wykańczania niklu na wysoki połysk

Zastosowanie:
◆ Pośrednie aplikacje wykończenia, szlifowanie oczyszczające
◆ Wygładzanie spoin, przygotowanie powierzchni
◆ Delikatne fazowanie, usuwanie niewielkich rys i śladów spoin

A CRS

A MED

A VFN

Masz problem z doborem pasa ściernego, nie wiesz który materiał będzie najwydajniejszy, opisz nam proces obróbki, dołącz informacje
o materiale jaki obrabiasz, chętnie pomożemy.

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Aluminium

Stal konstrukcyjna
Drewno

Kompozyty

Stal stopowa
Stopy Niklu

Żeliwo
Chrom

Stopy wysokowęglowe
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Pasy laminowane BC (Belt Cloth)
Wybierając stal nierdzewną, klienci najczęściej zwracają uwagę na jej elastyczność w charakteryzowaniu powierzchni. Od lat na rynku dostępne są włókniny, które dają niemalże nieograniczone możliwości w wykończeniu faktury poprzez półpoler, aż do wyrazistej satyny. Grupa
narzędzi o tak określonej specyfice pracy i możliwościach to pasy z włóknin. Pasy BC to rodzina produktów, której włóknina ścierna podlega
dodatkowo procesowi laminowania podłoża nośnego, co zapewnia lepsze podparcie dla ziaren ściernych.
Konstrukcja ta ułatwia poślizg i docisk pasa stopami wyklejanymi grafitem poślizgowym. Taśmy z podłożem BC to najwyższa jakość dedykowana pod obróbkę stali szlachetnych. Tego typu rozwiązania wyjątkowo dobrze sprawdzają się w przypadku pasów długich, które stosuje
się na dużych szlifierkach typu Kuhlmeyer lub Houfek przy długości przekraczającej nawet 6000mm. Pasy BC doskonale nadają do wykonywania szlifu dekoracyjnego elementów ze stali nierdzewnej takich jak obudowy szaf, czy okapy kuchenne. Pasy BC to stała elastyczność,
ciągliwość i jednolitość wykończenia powierzchni.

Pasy ścierne bezkońcowe
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Włóknina 3M™ CP-BC (laminowana).

HIT wśród

pasów laminowanych

Gradacja

A MED

Włóknina CP jest to najpopularniejszy i zarazem
najlepszy jakościowo produkt do obróbki stali
szlachetnych!

Kolor

Pasy bezkońcowe z włókniny 3M™
CP-BC

Sprzedajemy także
grafit poślizgowy
na metry bieżące w rolce
szerokości 150 mm

Struktura/ziarno ścierne:
Tlenek aluminium osadzony w wzmocnionym splocie z włókien
nylonowych podklejonym płóciennym laminowanym podkładem

Zalety:
◆ Pasy CP-BC wykonane są z włókniny 3M™ Cut&Polish na podłożu
z nierozciągliwego płótna poliestrowego
◆ Jest to agresywna włóknina z żywicznym środkiem ściernym.
Włóknina do oczyszczania, o bardzo dobrych właściwościach
szlifujących
◆ Najczęściej stosowane są na dużych szlifierkach typu Kuhlmeyer
lub Houfek do szlifu dekoracyjnego elementów ze stali
nierdzewnej (pasy długie powyżej 6 metrów)

Technologia laminacji pasów ściernych opracowana
przez firmę REDO
Polega na termicznym usztywnieniu materiału ściernego, a tym samym uwydatnieniu właściwości ściernych narzędzia. Laminacja włókniny do podłoża poprawia poślizg i pozwala na doskonały docisk pasa bez obawy uszkodzenia stopy
dociskowej.

Zastosowanie:

Termolaminacja poprawia nie tylko długość pracy narzędzia, uwydatnia także
możliwości szlifierskie materiałów ściernych poprzez zwiększenie sztywności
podparcia ścierniwa.

◆ Matowienie, wykańczanie powierzchni, satynowanie
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń
◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Metale nieżelazne

Aluminium

Brąz

Chrom

Tytan

Stal stopowa

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne
Stal ocynkowana

Stal szlachetna

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo
Stopy Niklu

Miedź
Stal miękka

Mosiądz

Stopy Kobaltu
Stal węglowa
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Pozostałe pasy BC (Belt Cloth)
Pasy BC
Pasy Belt Cloth to grupa produktów, w której włóknina ścierna laminowana jest do podłoża, taka konstrukcja ułatwiała poślizg i docisk pasa. Dla lepszej
skuteczności stosuje się tu także stopy dociskowe wyklejane grafitem ułatwiającym poślizg.

Gradacja

A MED A FIN S MED

Kolor

Zalety:
◆ Uniwersalna włóknina czyszcząco-wykańczająca podklejana laminacyjnie dla lepszej
współpracy z grafitem poślizgowym
◆ Produkt łączy cechy wydajnego szlifowania przy zachowaniu umiarkowanie głębokiej rysy
◆ Materiał pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię szlifowania, podklejenie laminacyjne
zwiększa agresywność, ziarno ścierne zyskuje sztywniejsze podłoże

Pasy bezkońcowe z włókniny CW-BC

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Matowienie, wykańczanie powierzchni, satynowanie
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń

Tlenek aluminium osadzony w wzmocnionym splocie
z włókien nylonowych podklejonym płóciennym
laminowanym podkładem

◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału

Gradacja

A MED A FIN S MED S FIN

Kolor

Zalety:
◆ Dają bardzo estetyczny wygląd wyszlifowanych powierzchni, gwarantują wysoki komfort
pracy oraz prostą do wyprowadzenia rysę wzdłużną
◆ Charakter rysy zależy od techniki pracy (docisk, obroty) i wyboru ziarnistości
◆ Materiał pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię szlifowania, podklejenie laminacyjne
zwiększa agresywność, ziarno ścierne zyskuje sztywniejsze podłoże

Pasy bezkońcowe z włókniny CWO-BC

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Matowienie, wykańczanie powierzchni, satynowanie
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń

Tlenek aluminium osadzony w wzmocnionym splocie
z włókien nylonowych podklejonym płóciennym
laminowanym podkładem

◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału

Gradacja

AVFN

Kolor

Zalety:
◆ Jest to włóknina maszynowa o wysokim współczynniku agresywności, bardzo trwała,
odporniejsza na rozrywanie i zużycie w porównaniu z innymi włókninami
◆ Doskonała w operacjach czyszczenia i wykańczania maszynowego, do pracy na wysokich
obrotach i pod dużym naciskiem
◆ Jednorodne ziarno rozlokowane równomiernie w całej objętości włókniny

Pasy bezkońcowe z włókniny CWM-BC

Zastosowanie:

Struktura/ziarno ścierne:

◆ Matowienie, wykańczanie powierzchni, satynowanie
◆ Usuwanie korozji, gratowanie, usuwanie zanieczyszczeń

Tlenek aluminium / węglik krzemu osadzony
w wzmocnionym splocie z włókien nylonowych
podklejonym płóciennym laminowanym podkładem

◆ Obróbka spawów, szlifowanie i równanie materiału

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)

Stal konstrukcyjna

Metale nieżelazne

Aluminium

Brąz

Chrom

Tytan

Stal stopowa

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne
Stal ocynkowana

Stal szlachetna

Stopy wysokowęglowe

Żeliwo
Stopy Niklu

Miedź
Stal miękka

Mosiądz

Stopy Kobaltu
Stal węglowa
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Dostępność gradacji

Produkcja pasów na miejscu

Wszystkie wymienione w ofercie pasy dostępne są w rozmiarze:
◆ Szerokość: od 6 mm do 300 mm

Prawdopodobnie najszybsza
realizacja w Polsce

◆ Długość : od 270 mm do15 000 mm

Pasy 3MTM CubitronTM II
MATERIAŁ GRADACJA
984F

36+

984F

60+

984F

80+

984F

120+

784F

36+

784F

60+

784F

80+

784F

120+

784F

150+

784F

180+

384F

36+

384F

60+

384F

80+

Pozostałe pasy
nasypowe

777F

P180

RX-BL

A VFN

707E

P80

RS-BL

A CRS

707E

P100

RS-BL

A MED

ZG9TOP

707E

P120

RS-BL

A VFN

ZG9TOP

707E

P150

RP-BL

A CRS

ZG9TOP

707E

P180

RP-BL

A MED

707E

P240

RP-BL

A FIN

966UZ

P60

RP-BL

A VFN

966UZ

P80

RJ-BL

A CRS

966UZ

P100

RJ-BL

A MED

966UZ

P120

RJ-BL

A VFN

966UZ

P150

RF-BL

A CRS

307D

P240

RF-BL

A MED

RF-BL

A VFN

Pasy z włóknin

Pasy 3MTM TrizactTM

167XA

P60

167XA

P120

P40

911XA

P120

P60

911XA

P240

P80

911XA

P320

P36

911XA

P400

HZ8TOP

P40

992PS

P40

HZ8TOP

P60

992PS

P60

HZ8TOP

P80

992PS

P80

HZ8TOP

P100

992PS

P100

HZ8TOP

P120

992PS

P120

P36

677XZ

P40

P40

677XZ

P60

P60

677XZ

P80

HZ72

P80

677XZ

P100

HZ72

P120

677XZ

P120

P36

TJ7

P60

P40

TJ7

P80

P60

TJ7

P100

P80

TJ7

P120
P180

HZ8TOP

HZ72
HZ72
HZ72

120+

DF-BL

A CRS

384F

150+

DF-BL

A MED

953FA

A300

TZ32

384F

180+

DF-BL

A FIN

953FA

A160

TZ32

384F

240+

SC-BL

953FA

A100

TZ32

384F

P320+

SC-BL

953FA

A65

TZ32

384F

P400+

SC-BL

A VFN

953FA

A45

TZ32

P100

TJ7

40+

SC-BL

A SFN

A30

TZ32

P120

TJ7

P240

947A

60+

SC-BL

TYPE-T

953FA

A16

JG9TOP

P60

TJ7

P320

947A

80+

SC-BS

A CRS

953FA

A6

JG9TOP

P80

TJ7

P400

947A

120+

SC-BS

A MED

237AA

A160

JG9TOP

P120

981F

36+

SC-BS

A VFN

237AA

A100

JG9TOP

P150

981F

40+

SC-BF

A CRS

237AA

A80

JG9TOP

P180

981F

60+

SC-BF

A MED

237AA

A65

JG9TOP

P220

100+

SC-BF

A FIN

A45

JF4TOP

P60

120+

CP-BC

A MED

A30

JF4TOP

P80

723D

150+

HS-BC

A VFN

237AA

A16

JF4TOP

P100

723D

180+

P-BC

FILC

237AA

A6

JF4TOP

P120

723D

220+

HD-BC

A CRS

337DC

A300

JF4TOP

P150

HD-BC

A VFN

337DC

A160

JF4TOP

P180

CWM-BC

A VFN

A100

JF4TOP

P220

CW-BC

A CRS

A65

JF4TOP

P320
P400

384F

947A

723D
723D

Pozostałe nasypy 3M™

A CRS
A MED

953FA

237AA
237AA

337DC
337DC

947D

P40

CW-BC

A MED

337DC

A45

JF4TOP

947D

P60

CW-BC

S FIN

337DC

A30

JF63

P240

947D

P80

CWO-BC

A MED

217EA

A100

JF63

P320

947D

P120

CWO-BC

A FIN

217EA

A45

JF63

P400

747D

P60

CWO-BC

S MED

A30

870XK

P60

747D

P80

RL-BL

A CRS

A16

870XK

P80

747D

P120

RL-BL

A MED

307EA

A100

870XK

P120

777F

P40

RL-BL

A FIN

307EA

A65

BORA7

P36

777F

P60

RL-BL

A VFN

307EA

A45

BORA7

P40

777F

P80

RL-BL

S UFN

307EA

A30

BORA7

P80

777F

P100

RX-BL

A CRS

A16

BORA7

P120

777F

P120

RX-BL

A MED

A6

167XA

P24

777F

P150

RX-BL

A FIN

167XA

P36

217EA
217EA

307EA
307EA
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Duże koła szlifierskie FB (Flap Brush)
Duże koła nawijane to idealne rozwiązanie do uzyskania odpowiedniego wykończenia i usunięcia wad z wszelkiego rodzaju powierzchni.
Koła dostępne są w pełnym przekroju stopni sprasowania. Nie zdzierają więcej, niż potrzeba (nie deformują obrabianego przedmiotu) i nie
zostawiają powierzchni niedoczyszczonych.
Koła to unikalne produkty do obróbki powierzchni, w których ziarna ścierne zostały rozmieszczone na nietkanych włóknach nylonowych lub
syntetycznych. Połączenie ziaren ściernych z włóknami tworzy materiał o niezmiennych parametrach pracy przez cały okres użytkowania
produktu. Otwarta struktura materiału zapewnia chłodzenie podczas pracy i jest odporna na zapychanie się, co sprawia, że cząsteczki minerałów ściernych zapewniają wysoką wydajność pracy.
Koła nawijane to skuteczne narzędzie do gratowania, zacierania, wykańczania i polerowania krawędzi szkła, twardych i miękkich kompozytów,
a także metali, np. w odlewach budowlanych, urządzeniach medycznych, obróbce metali, implantach metalowych, armaturze wodno-kanalizacyjnej i silnikach turbinowych.

Duże koła szlifierskie

www.redosystem.com.pl

155

Duże koła prasowane i sprasowane

Typ

Rozmiar
(mm)

Gradacja

200 x 25 x 12

2S FIN

4 300

2

300 x 25 x 12

2S FIN

3 750

2

300 x 50 x 12

2S FIN

3 750

2

300 x 50 x 12

3S FIN

3 750

2

Kolor

MOS
(RPM)

Min. zam.
MOQ (szt.)

XL-UW

PL-UW
200 x 12 x 25

7A CRS

4 300

2

200 x 12 x 25

2A MED

4 300

2

200 x 12 x 25

4A MED

4 300

2

200 x 12 x 25

6A MED

4 300

2

Duże ściernice z włókniny sprasowanej 3M™ XL-UW / PL-UW

200 x 12 x 25

2S FIN

4 300

2

Struktura/ziarno ścierne:

200 x 12 x 25

4S FIN

4 300

2

200 x 24 x 25

7A CRS

4 300

2

200 x 24 x 25

2A MED

4 300

2

200 x 24 x 25

4A MED

4 300

2

200 x 24 x 25

6A MED

4 300

2

200 x 24 x 25

2S FIN

4 300

2

200 x 24 x 25

4S FIN

4 300

2

200 x 48 x 25

7A CRS

4 300

2

200 x 48 x 25

2A MED

4 300

2

200 x 48 x 25

4A MED

4 300

2

200 x 48 x 25

6A MED

4 300

2

200 x 48 x 25

2S FIN

4 300

2

200 x 48 x 25

4S FIN

4 300

2

300 x 12 x 25

7A CRS

3 750

2

300 x 12 x 25

2A MED

3 750

2

300 x 12 x 25

4A MED

3 750

2

300 x 12 x 25

6A MED

3 750

2

300 x 12 x 25

2S FIN

3 750

2

300 x 12 x 25

4S FIN

3 750

2

300 x 24 x 25

7A CRS

3 750

2

300 x 24 x 25

2A MED

3 750

2

300 x 24 x 25

4A MED

3 750

2

300 x 24 x 25

6A MED

3 750

2

300 x 24 x 25

2S FIN

3 750

2

300 x 24 x 25

4S FIN

3 750

2

300 x 48 x 25

7A CRS

3 750

2

300 x 48 x 25

2A MED

3 750

2

300 x 48 x 25

4A MED

3 750

2

300 x 48 x 25

6A MED

3 750

2

300 x 48 x 25

2S FIN

3 750

2

300 x 48 x 25

4S FIN

3 750

2

◆ Tlenek aluminium / węglik krzemu na sprasowanym splocie włókien nylonowych

Zalety:
◆ Materiał cechuje się wysoką elastycznością, która pomaga w pracy na
powierzchniach metalowych płaskich oraz profilowanych
◆ Podczas szlifowania koło się nie zapycha, a nadmiar ciepła zostaje odprowadzony
naturalnymi kanalikami. To najlepsze narzędzie do obróbki spawów pachwinowych.
◆ Proces prasowania zagęszcza ziarno ścierne w strukturze włókniny co przekłada się
na największą w swojej klasie włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Obróbka spawów pachwinowych, usuwanie przebarwień
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa, przygotowanie pod poler
◆ Usuwanie defektów powierzchni, lekkie gratowanie

Harma

Fuego

Mora

Nero

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Metale nieżelazne

Stal konstrukcyjna

Stal niestopowa

Metale trudno obrabialne

Brąz

Żeliwo

Stopy wysokowęglowe
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Duże koła szlifierskie 3M™ WL

◆ Nie zmieniają geometrii
obrabianego elementu

◆ Pozostawiają powtarzalny i doskonały
efekt wykończenia powierzchni

◆ Wykazuje niższą
temperaturę szlifowania

◆ Mają taką samą twardość w całej objętości
- powtarzalność rysy

◆ Gwarantują kilkukrotnie większą
żywotność w porównaniu ze
szczotkami listkowymi

Koła nawijane 3M™ Scotch-Brite™ DB-WL
(Debiuring Wheels)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu wprasowany w strukturę włókniny nawijanej 3M™

Zalety:
◆ Nawijana konstrukcja włókninowa zapewnia stabilną pracę bez zakłóceń,
a w rezultacie jednorodne wykończenie
◆ Twarde, ale elastyczne koło skutecznie usuwa zadziory bez podcinania elementu
◆ Uzyskujemy doskonały efekt powierzchni, kolejne kroki wykańczające nie są już
koniecznie

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadziorów, lekkie i średnie gratowanie
◆ Szlif krawędziowy, obróbka łopatek śmigieł, tłoków i kół zębatych
◆ Usuwanie defektów powierzchni, wykańczanie

Koła nawijane 3M™ Scotch-Brite™ X3-WL
(Extra Debiuring Wheels)
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu wprasowany w strukturę włókniny nawijanej 3M™

Zalety:
◆ Twarde i wytrzymałe koło do gratowania, które świetnie nadaje się do zadań,
w których konieczne jest zachowanie sztywnych krawędzi
◆ Koło najlepiej sprawdza się na ostrych krawędziach i metalowych zadziorach
◆ Zastosowanie żywicy zmniejsza ryzyko powstawania smug i gromadzenia się ciepła

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadziorów, agresywne gratowanie
◆ Szlif krawędziowy, usuwanie zadziorów
◆ Usuwanie defektów powierzchni, wykańczanie

Koła nawijane 3M™ Scotch-Brite™ FS-WL
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Węglik krzemu wprasowany w strukturę włókniny nawijanej 3M™

Zalety:
◆ Materiał o nietkanej strukturze nie nagrzewa się, chroniąc materiały wrażliwe na
działanie temperatur
◆ Umiarkowana agresywność i mniejsza gęstość umożliwiają kontrolowane zużycie dla
uzyskania jednolitych rezultatów
◆ Dobrze dopasowuje się do kształtu powierzchni, umożliwiając pracę w trudno
dostępnych miejscach i na krzywiznach

Zastosowanie:
◆ Usuwanie zadziorów, agresywne gratowanie
◆ Szlif krawędziowy, usuwanie zadziorów
◆ Usuwanie defektów powierzchni, wykańczanie

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Kompozyty

Stal konstrukcyjna
Tworzywa sztuczne

Stal stopowa
Ceramika, szkło

Aluminium
Stal miękka

Miedź
Mosiądz

Tytan

Duże koła szlifierskie
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Duże koła szlifierskie FB

Duże ściernice walcowe Flap Brush CP-FB
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Tlenek aluminium na luźnym splocie włókien w splocie włókien nylonowych w formie
ażurowego ustawienia listków

Zalety:
◆ Produkt 1:1 z oryginalnym produktem CP z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ Cut & Polish
◆ Zwarta konstrukcja zwiększa wytrzymałość na otworach czy krawędziach
◆ Duże nasycenie ziarnem ściernym przekłada się na największą w swojej klasie
włóknin, żywotność i wydajność

Zastosowanie:
◆ Szlifowanie spawów, oczyszczanie spawów
◆ Wygładzanie, obróbka wykończeniowa
◆ Usuwanie defektów powierzchni, czyści przy minimalnym nacisku

Duże ściernice walcowe Flap Brush CF-FB
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

Zalety:
◆ Otwarta struktura materiału jest odporna na zapychanie, dzięki czemu zachowuje on
stałą, wysoką jakość obróbki
◆ Zastosowane połączenie włókniny z płótnem ściernym pozwala na jednoczesne
zbieranie grubszej warstwy materiału i wygładzanie powstałych rys
◆ Wałek COMBI dobrze dopasowuje się do obrabianych kształtów pozostawiając
jednolite i estetyczne wykończenie

Zastosowanie:
◆ Satynowanie powierzchni
◆ Zacieranie, czyszczenie, aplikacje powierzchniowe
◆ Usuwanie defektów powierzchni, nadawanie rysy wzdłużnej

Duże ściernice walcowe Flap Brush CW-FB
Struktura/ziarno ścierne:
◆ Elektrokorund szlachetny w zwartej budowanie w splocie włókien nylonowych
w formie ażurowego ustawienia listków

Zalety:
◆ Standardowa włóknina ścierna do uniwersalnego przeznaczenia
◆ Zapobiega zapychaniu narzędzia, podnosi wydajność pracy oraz niweluje ryzyko
przegrzania obrabianego elementu
◆ Produkt nie zmienia geometrii detalu, nadaje się do szlifowania skomplikowanych
i nieregularnych kształtów

Zastosowanie:
◆ Przygotowanie powierzchni, aplikacje pachwinowe
◆ Gratowanie, przygotowanie pod różnego rodzaju powłoki
◆ Oczyszczanie, usuwanie rdzy i defektów powierzchni

Materiały obrabiane:
Stal nierdzewna (inox)
Kompozyty

Stal konstrukcyjna
Tworzywa sztuczne

Stal stopowa
Ceramika, szkło

Aluminium
Stal miękka

Miedź
Mosiądz

Tytan
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Duże koła szlifierskie FB COMBI

Ściernice FlapBrush (nazywane też Szczotkami FB)
Ściernice walcowe (walce ścierne) to narzędzia zbudowane na bazie okrągłego rdzenia z promieniście osadzoną włókniną. Szukasz specjalistycznych, nieznormalizowanych form i rozmiarów narzędzia, skorzystaj ze specjalnej oferty. Tylko w REDO odnajdziecie Państwo szeroką gamę szczotek
obrotowych spełniających najwyższe wymogi pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz
wydajności.
Szczotki FB to wygodny sposób wygładzania i czyszczenia powierzchni. Dobrze sprawdzają się nie
tylko na płaskich powierzchniach, lecz także nie mają sobie równych w wykańczaniu płaszczyzn.
Szczególnie przydatne w momencie, gdy występuje konieczność dopasowania się do powierzchni
i uzyskania jednolitego powtarzalnego wykończenia.

Szczotki ścierne ze
znanych włóknin
w niestandardowym
rozmiarze?
Oczywiście mamy je w ofercie,
pytaj naszych doradców
o wszystko, czego potrzebuje
twoja firma.

Szukasz sprawdzonego
dostawcy nietypowych
rozmiarów szczotek?
REDO zagwarantuje ci
najszybszą realizację.

Szczotki FB w konfiguracji combi ?
Dlaczego by nie …
Popraw właściwości ścierne szczotek FB, poprzez zastosowanie naprzemiennego układu włóknin
ściernych z agresywnym materiałem nasypowym. Zyskaj szybszą pracę i wydatniejszy efekt
powierzchni.
O szczegóły konfiguracji szczotek COMBI pytaj swojego doradcy techniczno-handlowego REDO.

Duże koła szlifierskie
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11
9
DB-WL

SC
8
7
AO

FS-WL

5
2

SC
6

X3-WL

FIN

CRS

VFN

Produkt

UFN

-

MED

AO

XCRS

XR-WM

BS-FB
CF-FB
CG-FB
CP-FB
CR-FB
CS-FB
CW-FB
CWM-FB
CWO-FB
HD-FB
HDI-FB
HS-FB
SF-FB

Oznaczenie twardości
miękki
2

twardy
4

6

7

8

9

10

Legenda
AO - Tlenek aluminium

SC - Węglik krzemu

11

P240

P180

P120

P80

P60

XCRS

CRS

MED

FIN

VFN

ULFN

Produkt

Type T

Minerał

Twardość

Dostępność gradacji
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Aplikacja polerowania
Polerowanie to dziś nieodłączny element obróbki stali, której znacząco wpływa na efekt końcowy. Codziennie otacza nas wiele przedmiotów
wykonanych ze stali nierdzewnej. Nie bez przyczyny stal nierdzewna wybierana jest jako popularny element konstrukcyjny. Jednym z najczęstszych powodów, oprócz wytrzymałości mechanicznej i środowiskowej, jest efekt wizualny, jaki możemy osiągnąć.
Aby polerowanie miało sens, należy przede wszystkim prawidłowo przygotować obrabianą powierzchnię, dobrać odpowiednią pastę polerską, a następnie właściwe narzędzie. Podczas pracy należy zwrócić uwagę, czy nie zachodzi jakaś reakcja chemiczna na powierzchni lub czy
podczas polerowania maszynowego nie są ustawione zbyt wysokie obroty, co może spowodować przypalenie pasty, a tym samym odbarwienie materiału.
Przy obróbce polerskiej bardzo częstym pytaniem jest to, jak polerować stal nierdzewną na lustro. Polerowanie stali nierdzewnej, stali kwasowej nie jest prostą czynnością i wymaga dużego doświadczenia oraz prawidłowego przygotowania powierzchni.

www.redosystem.com.pl

Rozwiązania polerskie

Polerowanie stali nierdzewnej

Polerować można praktycznie wszystko, wszelkiego rodzaju metale w tym stal, powłoki
lakiernicze, szyby, tworzywa sztuczne, kompozyty czy wiele innych materiałów.

Etap 1
Pierwszym etapem przy polerowaniu metalu na lustro powinno być przygotowanie powierzchni materiałami nasypowymi i włókninowymi, kończąc na
gradacjach P150 – P180, a następnie użycie tarczy sizalowej lub płóciennej z pastą polerską. Doskonałym
wsparciem i przygotowaniem powierzchni pod poler
będzie użycie włóknin sprasowanych w gradacjach 2S
Fin oraz materiałów mikro ściernych.

Etap 2
Kolejnym krokiem powinno być wstępne polerowanie
stali z wykorzystaniem pasty polerskiej z wysokim
stopniem skrawalności (pasta wstępna) wraz z tarczą
sizalową lub płócienną.

Etap 3
Dopiero po takim przygotowaniu powierzchni detalu
można podjąć się etapu nadawania większego połysku - czyli polerowania na tzw. lustro. Jeśli dodatkowo
zależy nam ma uzyskaniu jeszcze większej głębi lustra bez mikro rys, to dobrym krokiem będzie wykorzystanie pasty wykańczającej.
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Pasty polerskie

Pasty polerskie
w bloku

106 – Pasta polerska różowa
wstępna (polerowanie po P240)

261 - Pasta polerska niebieska
końcowa (polerowanie po P400)

HIGHFIN - Pasta polerska biała
końcowa (polerowanie po P800)

Kalcynowany tlenek glinu

Kalcynowany tlenek glinu

Kalcynowany tlenek glinu

Zastosowanie

stal nierdzewna, metale żelazne i nieżelazne

stal nierdzewna, metale żelazne i nieżelazne

stal nierdzewna, metale żelazne i nieżelazne

Odpowiednik

PP-4 czerwona

Ziarno

PP-50 biała, PP-60 ciemnozielona,
PP-30 ciemnoniebieska

PP-40 jasnozielona

Tłustość

2

2

2

Agresywność

8

2

10

Połysk

6

9

6

PÓŁPOLER

WYSOKI POŁYSK

POLER

Pasty polerskie w płynie 3M™ (mleczka polerskie)

50417

50383

80349

51052

51815

51678

51677

9374

Baran Polerski + adapter barana polerskiego
Budowa:
◆ Naturalne futro polerskie, dwustronny baran polerski z mocowaniem śrubowym

Zalety:
◆ Przeznaczony do past polerskich o niskim stopniu ścieralności
◆ Idealny do polerowania końcowego lakieru na wysoki połysk
◆ Znajduje szerokie zastosowanie w procesach usuwania wosku
◆ Dzięki wysokiej jakości wełny możemy uzyskać dużo lepsze rezultaty niż w przypadku
standardowych aplikatorów
◆ Futro wykonane jest z naturalnej wełny
◆ Idealnie nadaje się do eliminowania rys i defektów także na lakierach

Zastosowanie:
◆ Aplikacje polerowania wykańczającego
◆ Do użytku z pastami w płynie
◆ Do użytku z woskiem polerskim

Rozwiązania polerskie
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Pasy bezkońcowe do polerowania

Pasy długie do polerowania
SC-BL (> 1000 mm długości)
Gradacja

TYPE-T

Pasy krótkie do polerowania
SC-BL (< 1000 mm długości)
Gradacja

TYPE-T

Pasy pilniczkowe do polerowania
SC-BL
Gradacja

TYPE-T

Pasy długie do polerowania
FL-BC
Gradacja

FILC

Pasy pilniczkowe do polerowania
P-BC (laminowane)
Gradacja

TYPE-T

Pasy pilniczkowe do polerowania
FL-BC
Gradacja

FILC
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Pozostałe narzędzia do polerowania

Rolka polerska
REDO P-RL

Wałek Polerski
REDO P-MB

Wałek Polerski
REDO P-MF

Arkusz ręczny polerski
REDO P-HP

Tarcza polerska
REDO P-DH

3M™ Finesse-It™ tarcza polerska
filcowa (biało-czerwona)

Dysk polerski
REDO FL-RD

Dysk lamelkowy
REDO FL-RD

Koło polerskie
REDO FL-RD
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Koła bawełniane do polerowania

Bawełniana tarcza polerska to niezastąpione narzędzie, które znajdzie zastosowanie praktycznie wszędzie tam gdzie efekt końcowy ma duże znaczenie. Niezbędna
do prac wykończeniowych, pozwala nadać idealnie gładką, wręcz lustrzaną powierzchnię elementom obrabianym.

Przeznaczona do polerowania metalu, tworzywa sztucznego oraz szkła wykonana jest z wysokogatunkowej bawełny. Tarcze tego rodzaju przeznaczone są do polerowanie dla pierwszego i drugiego
stopnia większości metali i powłok galwanicznych, zarówno ręcznych jak i maszynowych. Jej wytrzymałość podwyższa fakt zastosowania w konstrukcji solidnej bawełnianej nici wzmacniającej.

Oferowane przez nas koło bawełniane stanowi trwały produkt, który posłuży przez wiele lat.
Możliwe jest również użycie tych tarcz do polerowania lakierów i wybranych tworzyw.
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Taśmy i kleje przemysłowe 3M™
Kleje 3M™

Taśmy klejowe 3M™

Kleje 3M™ umożliwiają klejenie elementów wykonanych zarówno z podobnych, jak i z odmiennych
materiałów. Pozwalają na uzyskanie trwałych połączeń klejowych pomiędzy materiałami odznaczającymi się wysoką energią powierzchniową
(takimi jak stal, szkło, czy materiały ceramiczne),
oraz pomiędzy elementami o znaczeniu krytycznym, wykonanymi z materiałów o niskiej energii
powierzchniowej. Produkty wysokiej jakości i wytrzymałości stanowią sprawdzoną alternatywę
dla śrub, nitów, spoin i innych mechanicznych
elementów łączących.

Taśmy klejowe 3M™ sprawdzają się zarówno w prostych zastosowaniach jak
i w skomplikowanych procesach przemysłowych, gdzie ważne są najwyższe parametry produktu. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo różne rodzaje
taśm przemysłowych umożliwiających szybkie a zarazem wygodne łączenie elementów. Niezależnie od aplikacji dobierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.

W przeciwieństwie do śrub i nitów - klej zapewnia trwałe przyleganie obu podłoży, rozprowadzając siły ścinające równomiernie na całej długości złącza.

Taśma 3M™ VHB™
Taśma 3M™ VHB™ zapewnia wysoką wytrzymałość i długotrwałe wiązania. Składa się ze specjalnej pianki akrylowej, która zapewnia lepkość i sprężystość oraz
większą wytrzymałość pianki w przypadku wymagających zastosowań.
W miejscu łączenia materiałów za pomocą taśmy 3M™ VHB™ tworzy się praktycznie niezniszczalna „spoina”, która stanowi doskonałe uszczelnienie, odporne
na wilgoć. Taśmy VHB™ są także odporne na większość rozpuszczalników, zapewniają długotrwałą odporność na działanie promieni UV i cykle zmian temperaturowych.
Zalety taśm 3M™ VHB™ to:
◆ wysoka wytrzymałość
◆ wypełnianie szczelin między podłożami
◆ uwzględnienie różnych współczynników rozszerzalności cieplnej
◆ tłumienie drgań
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Technologia 3M™ VHB™

Nazewnictwo taśm VHB™ GPH

Taśmy VHB™ to specjalistyczne taśmy dwustronnie klejące. Najczęściej używane są do stałego
łączenia elementów, z powodzeniem mogą zastąpić śruby, nity i wkręty. Ich konstrukcja oparta
jest na kleju akrylowym, dzięki czemu zapewniają mocne i trwałe łączenie. Wykazują duże zdolności do tłumienia drgań, uszczelniania oraz izolacji.
Nadają się doskonale do łączenia materiałów takich jak stal, aluminium, szkło, oraz tworzywa
sztuczne czy powierzchnie lakierowane. Stanowią idealne rozwiązanie gdy niezbędny jest szybki
i wytrzymały montaż. Tworzą trwałe, wolne od wbudowanych naprężeń, czyste i niewidoczne
połączenia. Aplikacje wykonane taśmami 3M™ VHB™ są odporne na warunki środowiskowe.

4905F

4910F

4941, 4936, 4956, 4991

Idealne do klejenia
szkła i łączenia
szkła z metalem,
drewnem
i tworzywem
sztucznym.
Nie żółknie pod
wpływem słońca

Odporna na

Odporna na większość

promienie UV.

plasyfikatorów.

Idealna do łączenia

Idealna do klejenia

szkła i klejenia

tworzyw sztucznych,

szkła z drewnem,

metali i powierzchni

metalem

malowanych

i tworzywem

proszkowo

5970

Odporna na
UV. Do klejenia
szkła z metalem,
drewnem
i tworzywem
sztucznym oraz do
łączenia powierzchni
szklanych

Doskonałe do
łączenia powierzchni
szklanych i klejenia
szkła z drewnem,
metalem
i tworzywem
sztucznym

Przeznaczona
do łączenia
przezroczystych
tworzyw sztucznych,
zwłaszcza
poliwęglanów
i PPMA

5965

5975

4611

4613

4614

Przeznaczone

Taśma stosowana
w produkcji szyb
bezpiecznych. Nie
reaguje z żywicami
poliretanowymi

Przeznaczone do
klejenia powierzchni
wysokoenergetycznych, jak szkło,
metal, drewno

Przeznaczone do
klejenia powierzchni
wysokoenergetycznych, jak szkło,
metal czy drewno

Przeznaczone do
klejenia powierzchni
wysokoenergetycznych, jak szkło, metal czy drewno. Idealne do powierzchni
malowanych później
proszkowo

tworzyw sztucznych,
poliwęglanów

Grubość 1,10 mm

Kolor - Gray (szary)

Liner - Filmic Liner (foliowy)

Grubość

Zakres
temperatury
pracy ciągłej

Zakres
temperatury
pracy
krótkotrwałej

4941

1,1 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +120ºC

4936

0,64 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +150ºC

4956

1,55 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +120ºC

4991

2,3 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +120ºC

4905F

0,5 mm

od -30ºC
do +90ºC

do +150ºC

4910F

1,0 mm

od -30ºC
do +90ºC

do +150ºC

4915

1,5 mm

od -30ºC
do +90ºC

do +150ºC

4918F

2,0 mm

od -30ºC
do +90ºC

do +150ºC

5970

1,0 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +120ºC

5965

0,5 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +120ºC

5975

1,5 mm

od -40ºC
do +90ºC

do +120ºC

4611

1,1 mm

do +90ºC

do +150ºC

4613

1,1 mm

do +90ºC

do +150ºC

4614

0,8 mm

do +90ºC

do +150ºC

Kolor

sztucznym

4918F

przezroczystych

Nazewnictwo technologii

Nr
taśmy

4915

do łączenia

VHB™ GPH - 110 GF

i PPMA. Nie reagują
z żywicami
poliretanowymi

4646

4655

5952F

5962F

9460

4646

0,6 mm

do +90ºC

do +150ºC

Taśmy do malowania powierzchni wysokoenergetycznych.
Można je później malować proszkowo

Mocne, do malowania powierzchni wysokoenergetycznych.
Można je później malować proszkowo

Taśma do klejenia
powierzchni
malowanych
proszkowo

Samoprzylepne
taśmy VHB do
klejenia powierzchni
malowanych
proszkowo

Taśma odporna na
ścinanie i wysokie
temperatury

4655

1,5 mm

do +90ºC

do +150ºC

5952F

0,64 mm

do +120ºC

do +150ºC

5962F

1,55 mm

do +120ºC

do +150ºC

9460

0,05 mm

od -30ºC
do +150ºC

do +250ºC

9469

0,13 mm

od -30ºC
do +150ºC

do +250ºC

9473

0,25 mm

od -30ºC
do +150ºC

do +250ºC

4932F

0,64 mm

od -30ºC
do +70ºC

do +90ºC

4952F

1,1 mm

od -30ºC
do +70ºC

do +90ºC

9469

9473

4932F

4952F

Odporna na
ścinanie i wysokie
temperatury

Mocne taśmy do malowania
powierzchni wysokoenergetycznych. Można je później malować
proszkowo

Taśma do łączenia niskoenergetycznych tworzyw
sztucznych

Taśma do łączenia niskoenergetycznych tworzyw
sztucznych (polipropylen,
polistyren)

Masz problem z doborem odpowiedniej taśmy?
Skontaktuj się z naszymi Doradcami techniczno-handlowymi.

- taśma transparentna
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3M™ taśma winylowa
471

3M™ taśma winylowa
764i

Opis:

Opis:

Taśma maskująca 3M™ 471+ to wysoce
elastyczna taśma cienkoliniowa do drobnych
detali, o doskonałej przyczepności do plastiku
i gumowych profili.

Taśma winylowa ogólnego stosowania
używana w aplikacjach, które nie mają
krytycznego znaczenia, w tym do kodowania
kolorystycznego, łączenia w pakiety i wyznaczania
stref bezpieczeństwa.

Specyfikacja:
◆ Taśma odkleja się nie pozostawiając śladów kleju, nawet po 30-min.
cyklu wypiekania w temperaturze 250°F (121°C)
◆ Elastyczna i dopasowująca swój kształt taśma, gwarantuje ostre
i wyraźne linie odcięcia. Malowanie w pasy, skomplikowany design czy
odseparowanie kolorów nie są już problemem
◆ Taśma nie podnosi się z klejonej powierzchni krawędzi, zagłębień i kątów,
pozwalając malarzom na skupienie się na jak najlepszym wykonaniu
swojego zadania
◆ Wszechstronny klej kauczukowy łączy i dopasowuje się do wielu różnych
powierzchni w tym do żywic, poza tym gładko i czysto odchodzi po oderwaniu

Specyfikacja:
◆ Niekorozyjna, elastyczna taśma winylowa idealnie nadaje się do ochrony
części, sprzętu i produktów przed ścieraniem
◆ Zachowuje intensywne kolory mimo upływu czasu, zapewniając
długotrwałą jakość
◆ Klej kauczukowy zapewnia bardzo dobrą adhezję początkową na wielu
powierzchniach
◆ Elastyczny nośnik taśmy winylowej sprawia, że idealnie nadaje się do
używania na nieregularnych i zakrzywionych powierzchniach

Najpopularniejsza seria
taśm maskujących 3M™
101+, 201+, 301+, 401+, 501+

3M™ taśma maskująca 8901
Opis:
Elastyczna taśma poliestrowa idealna do maskowania w aplikacjach
wystawionych na działanie wysokich temperatur.

Specyfikacja:
◆ Taśma jednostronna przeznaczona do maskowania przy lakierowaniu
proszkowym
◆ Zapewnia precyzyjną linię separacji kolorów, tzw. linię odcięcia, a jednocześnie
jest prosta w aplikacji i nie pozostawia resztek kleju na maskowanej
powierzchni po jej zdjęciu
◆ Silikonowy klej nie pozostawia śladów po usuwaniu z różnych powierzchni
◆ Sprawdza się w temperaturach nawet do 400°F (204°C), odchodzi łatwo
i czysto, nadaje się do maskowania nawet w wysokich temperaturach

Systemy łączenia i mocowania
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3M™ taśma poliestrowa
z folią ochronną 850

3M™ taśma uszczelniająca
Extreme 4411N

Opis:

Opis:

Taśma poliestrowa do wymagających
aplikacji powszechnie spotykanych w grafice,
fotografii, przemyśle metalowym czy
elektronicznym. Posiada wrażliwy na nacisk klej
akrylowy i dużej wytrzymałości nośnik.

Taśma 3M™ Extreme Sealing Tape 4411N
to neutralna kolorystycznie, jednostronna
taśma akrylowa z wysokiej jakości podkładem
jonomerowym.

Specyfikacja:
◆ Dynamicznie „agresywny” klej akrylowy zapewnia szybką i silną adhezję
◆ Nośnik poliestrowy jest odporny na rozdzieranie i ochrania powierzchnię
przed ścieraniem oraz „ostrym” traktowaniem
◆ Podkład to gruba, błona poliestrowa spełniająca wymogi minimalnej
grubości, zapewniając, że nie będzie negatywnie wpływać na pracę
maszyn i urządzeń
◆ Taśma może wytrzymać szeroki zakres temperatur od 50°C do 150°C,
może być stosowana w nieprzyjaznych termicznie miejscach

Specyfikacja:
◆ Została specjalnie zaprojektowana, aby zapewniać profesjonalne
rezultaty w warunkach narażenia na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych na zewnątrz
◆ Klej na bazie kauczuku naturalnego oferuje dobrą, natychmiastową
przyczepność oraz doskonałą siłę trzymania
◆ Taśma jest odporna na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne, jak
śnieg, deszcz, niskie i wysokie temperatury
◆ Produkt dedykowany do aplikacji uszczelniania połączeń nitowanych,
spawanych, śrub i wkrętów

Taśmy uszczelniające 3M™ Extreme Sealing
Taśmy, które wygrywają z tradycyjnymi uszczelniaczami
wykorzystywanymi w dachach przyczep, autobusów, wagonach
i obudowach metalowych.
◆ Natychmiastowo przyklejają się do wielu metali, tworzyw
sztucznych – bez wypływek, ściekania, czy sprzątania
◆ Zwiększają produktywność i wydajność, dzięki natychmiastowej
adhezji, braku utwardzania, możliwość malowania i lakierowania
od razu po aplikacji

3M™ taśma poliestrowa 8992
Opis:
Pokryta klejem silikonowym taśma
maskująca ogólnego użytku.

Specyfikacja:
◆ Produkt to gęstsza wersja poliestrowej taśmy 3M™ 8991 przeznaczona do
aplikacji wystawionych na działanie wysokich temperatur
◆ Nośnik poliestrowy jest odporny na rozdzieranie i ochrania powierzchnię przed
ścieraniem oraz „ostrym” traktowaniem
◆ Błona poliestrowa odznacza się fenomenalną odpornością termiczną
i chemiczną, a także wysokim stopniem elastyczności
◆ Taśma jest odporna na wysokie temperatury, może być wykorzystywana
w wymagających warunkach oraz w naprawdę wysokich temperaturach: od
60°F (-50°C) do 400°F (204°C)

◆ Dostosowują się do kształtów, krawędzi, nitów, łbów śrub
gwarantując pełne, wodoodporne uszczelnienie
◆ Estetyczny wygląd i precyzja aplikacji służą estetyce
wykonywanego produktu
◆ Znakomita odporność na większość rozpuszczalników, powszechnie
stosowanych w przemyśle
◆ Wyśmienita odporność na ścieranie oraz mycie wysokociśnieniowe
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3M™ Scotch-Weld™
klej epoksydowy DP100

3M™ Scotch-Weld™
klej epoksydowy DP190

Opis:

Opis:

Wzmacniany dwuskładnikowy klej epoksydowy
mieszany w proporcji 1:1

Strukturalny dwuskładnikowy klej epoksydowy
mieszany w proporcji 1:1

Specyfikacja:

Specyfikacja:

◆ Krótki, 5-minutowy okres roboczy, wytrzymałość
manipulacyjna osiągana w ciągu 20 minut
w temperaturze pokojowej
◆ Klej bardzo płynny nadaje się do zalewania elementów w elektronice,
znajduje się na liście produktów certyfikowanych UL
◆ Produkt odznacza się niską lepkością, która ułatwia dozowanie, łączy
w sposób elastyczny
◆ Duża odporność na siły ścinające, zapewnia trwałość łączenia

◆ Odznacza się wydłużonym okresem roboczym,
zapewniając dodatkowy czas na poprawki i korekty
(czas roboczy do 90 minut)
◆ Zapewnia bardzo mocne i wytrzymałe połączenie między różnymi
materiałami, będąc odpornym na siły ścinające oraz zrywające
◆ Czas do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej: 4 - 6 godzin
◆ Odporność temperaturowa w zakresie o d -55°C do +80°C

Wkłady klejowe Duo-Pak (DP) pasują do aplikatora
3M™ Scotch-Weld™ EPX Plus II

Epoksydowy Poliuretanowy
Akryl

Przydatność po zmieszaniu
wyrażona w minutach

Opis:
Wysokoudarowy dwuskładnikowy klej epoksydowy
mieszany w proporcji 1:1

NS:
kleje niecieknące

DP:
oznaczenie klejów
duo pack

3M™ Scotch-Weld™
klej epoksydowy DP410

Specyfikacja:
◆ Bardzo trwały przy obciążeniach statycznych
i dynamicznych, w tym zwiększona odporność na
udary
◆ Produkt dedykowany do aplikacji ze szkłem, zapewnia idealną czepliwość
z tym materiałem
◆ Czas do uzyskania wytrzymałości manipulacyjnej: 30 minut

Rodzaj kleju:
Epoksydowy 1/2/4/7
Poliuretanowy 6
Akryl 8

◆ Odporność temperaturowa w zakresie o d -55°C do +80°C

Aplikatory do klejów 3M™
Aplikator Ręczny
3M™ EPX III

Dla wygody klientów oraz dla pełnej prawidłowości mieszania klejów
dwuskładnikowych DP Dual Pack, marka 3M™ wprowadziła pełną
gamę wygodnych w użyciu aplikatorów ręcznych (manualnych) oraz
półautomatyczną klasę aplikatorów pneumatycznych.
W przypadku używania aplikatorów marki 3M™ klej jest wyciskany poprzez
dyszę mieszającą, która w sposób właściwy zapewnia optymalną proporcję
mieszanki podczas aplikacji, ważenie i odmierzanie składników jest zbędne.
Poprzez obcięcie końcówki dyszy mieszającej, można nakładać pasmo kleju
o odpowiedniej średnicy co zmniejsza straty materiałowe.

Aplikator ręczny to lekkie,
niezawodne narzędzie
nie wymagające szczególnych
zabiegów konserwacyjnych.
Do zastosowań kartusz
o pojemności 38 ml i 50 ml
1:1, 2:1.

Kleje epoksydowe
Nr produktu

Kolor

Proporcje
mieszania
(B:A)

Trwałość
Czas do uzyskania
użytkowa po
wytrzymałości
zmieszaniu
manipulacyjnej
(mm)

Lekkość /
Konsystencja

Wytrzymałoś na ścinanie
(Aluminium, MPa)
-55°C

+23°C

+80°C

Temperatura

DP 100

przezroczysty

1:1

3 do 5 min

15 min

płynny

6

9

2

-50ºC do 80ºC

DP 105

przezroczysty

1:1

4 do 5 min

20 min

płynny

24

14

2

-50ºC do 80ºC

DP 125

szary

1:1

25 min

2 do 3 godz.

półpłynny (kontrolowany wypływ)

24

24

3

-50ºC do 80ºC

DP 190

szary

1:1

90 min

4 do 6 godz.

półpłynny (kontrolowany wypływ)

11

18

3

-50ºC do 80ºC

DP 270

półprzezroczysty lub czarny

1:1

60 do 70 min

4 do 6 godz.

bardzo płynny

8

17

2

-50ºC do 80ºC

DP 410

zbliżony do białego

2:1

8 do 10 min

30 min

tiksotropowy

29

34

8

-50ºC do 80ºC

DP 490

czarny

2:1

180 min

4 godz.

tiksotropowy

24

30

12

-50ºC do 120ºC

*Kleje DP6xx to - Kleje Poliuretanowe, *Kleje DP8xx/DP8xxx to - Kleje Akrylowe
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Kleje przemysłowe

Jak używać klejów w aerozolu?
◆ Klejone powierzchnie powinny być czyste i suche
◆ Dobrze wstrząsnąć przed użyciem
◆ Do trwałego połączenia nanosić klej na obie powierzchnie
z odległości 15 – 20 cm
◆ Odczekać aż klej stanie się odpowiednio lepki, dopiero wtedy
dopasować, połączyć i docisnąć do siebie klejone powierzchnie

◆ Do tymczasowych połączeń łatwo usuwalnych nałożyć klej na
jedną powierzchnię i odczekać moment, aby dysza końcówki się
nie zapchała
◆ Po pracy, należy odwrócić puszkę do góry nogami i pryskać, do
momentu, aż klej przestanie lecieć

3M™ klej kontaktowy w sprayu
Super 77™

3M™ klej kontaktowy w sprayu
75™ (repozycjonowalny)

Opis:

Opis:

Klej natryskowy w aerozolu

Klej natryskowy w aerozolu

Specyfikacja:

Specyfikacja:

◆ Szybko klejący, jasny, nie brudzący, szybkoschnący
klej uniwersalnego użytku
◆ Tworzy silną spoinę, do użycia z papierem, foliami,
membranami, a kończąc na łączeniu metali, drewna czy tworzyw
sztucznych
◆ Opakowanie wystarczy na około 12 m2, wydajność zależy w głównej
mierze od porowatości klejonych powierzchni
◆ Dokładna kontrola pozwala zminimalizować ilość, nadmierną aplikację,
straty i konieczność sprzątania niechcianego bałaganu
◆ Zapewnia także wysoką pokrywalność, w porównaniu do innych klejów
w aerozolu

◆ Klej znakomicie nadaje się do prowizorycznego
mocowania lub pozycjonowania lekkich
materiałów przed ostatecznym montażem
◆ Nie marszczy klejonych powierzchni, nie przesiąka przez materiał

3M™ klej kontaktowy w sprayu
Foam Fast 74™

3M™ klej kontaktowy w sprayu
Hi-Strength 90™

Opis:

Opis:

Klej natryskowy w aerozolu

Klej natryskowy w aerozolu

◆ Opakowanie wystarczy na około 11 m2, szybki czas wiązania
od 5 do 50 sekund
◆ Gwarantuje wysoką siłę klejenia, jest odporny na niewielkie siły zrywające
oraz pozostaje długo lepki, co umożliwia zmianę pozycji przyklejonego
obiektu
◆ Wygodny aplikator zapewnia idealne dozowanie kleju, co z kolei niweluje
konieczność usuwania jego nadmiaru

Specyfikacja:

Specyfikacja:

◆ Produkt zapewnia miękką spoinę przy zachowaniu
wysokiej siły wiązania oraz dobrą odporność na
warunki atmosferyczne (w tym także woda)
◆ Posiada regulowany strumień natrysku aerozolu

◆ Przezroczysty, szybkoschnący klej w sprayu
pozwalający uzyskać dużą siłę wiązania oraz
odporność na wysokie temperatury i wilgoć
◆ Klej o bardzo wysokiej przyczepności do tworzyw sztucznych,
wiąże już w 1 minutę, odporny na działanie wysokich temperatur
◆ Dzięki szybkiemu czasowi działania nie wymaga długiego
unieruchamiania elementów w ściskach co przyspiesza produkcję
◆ Posiada regulowany strumień natrysku aerozolu

◆ Opakowanie wystarczy na około 4 m2, produkt odpowiedni do klejenia
pianek (poliuretanowych i lateksowych), materiałów izolacyjnych czy
wygłuszających
◆ Klej odznacza się agresywną lepkością, która zapewnia błyskawiczną
nośność początkową, pozwala na spokojne pozycjonowanie materiałów
◆ Wytrzymałość temperaturowa od -30°C do +50°C

Dysze mieszające do klejów dwuskładnikowych 3M™

◆ Opakowanie wystarczy na około 4-6 m2, wytrzymałość temperaturowa
od -30°C do +80°C

Tłoki dla aplikatorów

Dysza mieszająca kaskadowa 3MTM EXP
Dysza mieszająca kaskadowa 3MTM EXP
38 ml (2:1) oraz 50 ml (1:1, 2:1)

Tłok do STAR 3MTM
EPX - 45 ml 10:1

Dysza mieszająca kaskadowa 3MTM EXP
w linii STAR 50 ml (10:1)
Tłok 3MTM EPX-2:1

Systemy łączenia i mocowania
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Kleje przemysłowe

3M™ Scotch-Weld™
klej termotopliwy 3779Q

3M™ Scotch-Weld™
klej termotopliwy 3748Q

Opis:

Opis:

Klej typu Hot-Melt (termotopliwy) w formie
stałego, termoplastycznego kauczuku, nakładany
w wysokiej temperaturze

Klej typu Hot-Melt (termotopliwy) w formie
stałego, termoplastycznego kauczuku, nakładany
w wysokiej temperaturze

Specyfikacja:

Specyfikacja:

◆ Półprzezroczysty klej specjalnie opracowany do
tworzyw sztucznych (nie-poliolefin)
◆ Zalecany do mocowania komponentów narażonych na obciążenie
drganiami
◆ Produkt cechuje dobra odporność na udary i wstrząsy, nawet w niskich
temperaturach
◆ Klej spełnia wymagania UL 94 V-O

◆ Specjalny klej termotopliwy do klejenia poliolefin
(polietylen/polipropylen)
◆ Charakteryzuje się dobrą odpornością na szoki temperaturowe

◆ Gwarantuje dobrą izolację elektryczną, jest wykorzystywany do zalewania
komponentów elektronicznych w obudowach ochronnych

◆ Nie powoduje korozji elementów miedzianych przez co świetnie nadaje
się do zastosowań w urządzeniach elektronicznych
◆ Dzięki stabilności wymiarowej, odporności temperaturowej oraz
właściwościom uszczelniającym doskonale sprawdza się w procesie
enkapsulacji
◆ Posiada dobre właściwości izolacyjne

3M™ Scotch-Weld™
klej termotopliwy 3738Q

3M™ Scotch-Weld™
klej termotopliwy 3731Q

Opis:

Opis:

Klej typu Hot-Melt (termotopliwy) w formie
stałego, termoplastycznego kauczuku, nakładany
w wysokiej temperaturze

Klej typu Hot-Melt (termotopliwy) w formie
stałego, termoplastycznego kauczuku, nakładany
w wysokiej temperaturze

Specyfikacja:

Specyfikacja:

◆ Uniwersalny klej termotopliwy o szerokim
spektrum użyteczności
◆ Zapewnia natychmiastową wytrzymałość ostateczną oraz bardzo
wytrzymałe połączenie
◆ Używany jest głównie do aplikacji na powierzchniach z drewna oraz
tworzyw sztucznych, jednak bez przeszkód może być stosowany również
do tektury i kartonów
◆ Klej odporny na wilgoć, nadaje się do klejenia opakowań, zabawek,
walizek, galanterii skórzanej i montażu stojaków
◆ Charakteryzuje się dużą wydajnością oraz długim czasem otwartym

◆ Szybkowiążący klej o wysokiej odporności
temperaturowej i niskiej energii powierzchniowej (LSE)
◆ Tworzy mocną i twardą spoinę, nie zawiera rozpuszczalników
◆ Charakteryzuje się dużą wydajnością oraz czasem otwartym
do 30 sekund
◆ Klej odznacza się długoterminową trwałością i wysoką odpornością na
działanie wysokich temperatur
◆ 100% niekorozyjny dla miedzi

Aplikator HOTmelt

3M™ Scotch-Weld™

Uniwersalny aplikator do klejów termotopliwych występujących
w postaci lasek karbowanych. Pistoletowy, ergonomiczny kształt
pozwala na pracę jedną ręką. Aplikator umożliwia szybkie
i dokładne nanoszenie kleju na wybrane elementy. Prezentowana
wersja to aplikator elektryczny typu Quadrack do wkładów
o wymiarach 15 mm x 200 mm.

Kleje termotopliwe to produkty,
które pozwalają zwiększyć
produktywność, obniżyć koszty
i ilość odpadów.

Wymienne moduły powodują, że może być stosowany do klejów
niskotemperaturowych (Low Melt) i wysokotemperaturowych
(Hot Melt).

Klej występuje w formie
kauczuku, który po podgrzaniu
staje się płynny co umożliwia
jego aplikację.

Systemy łączenia i mocowania
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Kleje przemysłowe

Neoprenowy klej 3M™ 1300L

Nitrylowy klej 3M™ 1022

Opis:

Opis:

Neoperynowy klej kontaktowy o wysokiej
początkowej sile klejenia i dużej odporności na
wysokie temperatury

Nitrylowy klej kontaktowy odporny na działanie
rozpuszczalników

Specyfikacja:

Specyfikacja:
◆ Klej do gumy o wysokim współczynniku
odporności temperaturowej, do nakładania
pędzlem lub szpatułką
◆ Nadaje się do naklejenia elementów z gumy neoprenowej, kauczuku
butadienowo-styrenowego (SBR), na powierzchniach z metalu, drewna,
tworzyw sztucznych i z wielu innych materiałów
◆ Klej dysponuje dużymi właściwościami odpornymi na podwyższone
temperatury (do 149°C)
◆ Produkt zapewnia bardzo trwałe i wytrzymałe łączenie przy czasie
otwarcia do 8 minut
◆ Idealnie nadaje się do procesów montażowych

◆ Płynny nitrylowy klej S/W 1022 to wersja kleju
847 do nakładania natryskowego, cechuje się
dużą przyczepnością
◆ Klej cechuje doskonała przyczepność oraz
odporność na działanie rozcieńczalników oleju i benzyny oraz
węglowodorów alifatycznych
◆ Gwarantuje doskonałą przyczepność
◆ Nadaje się do klejenia skóry, drewna, kauczuku nitrylowego, tworzyw
sztucznych oraz materiałów używanych do montażu uszczelek
i elementów metalowych
◆ Wytrzymałość temperaturowa od -40°C do +120°C

Winylowy klej 3M™ 1099

Nitrylowy klej 3M™ 847

Opis:

Opis:

Nitrylowy utwardzany termicznie klej kontaktowy
dedykowany do tworzyw sztucznych

Szybkoschnący nitrylowy klej o dużej sile spajania

Specyfikacja:

Specyfikacja:
◆ Nitrylowy klej S/W 1099 przeznaczony do
nakładania szpatułką lub pędzlem
◆ Cechuje się szybkim wysychaniem, jest odporny
na działanie czynników atmosferycznych oraz
wody, olei, paliw alifatycznych
◆ Spoiny odznaczają się bardzo dużą siłą łączenia, są odporne na działanie
warunków atmosferycznych, wodę, oleje i większość rozpuszczalników
◆ Jest idealny do łączenia większości wytłoczeń i pokrycia z PCV/winyli.
Ponadto, dobrze klei wiele rodzajów tkanin
◆ Czas otwarcia do 40 minut

◆ Klej nitrylowy o wysokiej skuteczności
szczególnie dedykowany do metali i gumy
◆ Zapewnia doskonałą przyczepność oraz
krótki czas wiązania
◆ Zapewnia dobrą odporność na działanie benzyny
oraz rozcieńczalników oleju
◆ Spełnia wymogi normy MMM-A-121
◆ Nadaje się także do klejenia skóry, drewna, kauczuku nitrylowego,
tworzyw sztucznych oraz materiałów używanych do montażu uszczelek
i elementów metalowych

Klej odporny na migrację plastyfikatorów

Produkt

Baza

Lepkość mPas

Części stałe
około %

Czas otwarty

Powierzchnia
krycia m2 / l

Odporność
termiczna

Polichloroprenowe
S/W 10

Polichloropren

600

ok. 22

Do 45 min

ok. 7

-30 / + 105 °C

1 300L

Kauczuk polichloroprenowy

500

ok. 29

Do 8 min

ok. 7-8

-20 / + 150 °C

S/W 1357

Polichloropren

226

ok. 23

Do 30 min

ok. 7

-30 / + 100 °C

Nitrylowe
847

Kauczuk nitrylowy

2 500

ok. 36

Do 15 min

ok. 6-7

-40 / + 120 °C

S/W 1022

Kauczuk nitrylowy

300

ok. 24

Do 15 min

ok. 8

-40 / + 120 °C

S/W 1099

Kauczuk nitrylowy

ok. 2 000

ok. 32

Do 15 min

ok. 6

-40 / + 120 °C
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Kleje przemysłowe

Klej kontaktowy ciśnieniowy w butli 3M™ 94 CA
(Hi-Strength Postforming Cylinder Spray Adhesive)
Opis:
Wysokowydajny klej w sprayu o niskiej zawartości lotnych związków
organicznych (VOC) do postformowania z unikalnym wzorem natrysku
kamyczkowego o niskiej telegrafii
Specyfikacja:
◆ Dzięki unikalnej budowie jest zawsze gotowy do użycia i jego natrysk
nie wymaga dodatkowych instalacji ciśnieniowych
◆ Produkt o wysokiej wytrzymałości temperaturowej, bardzo szybko
uzyskuje wytrzymałość użytkową
◆ Zawiera dużą ilość składników czynnych stałych
◆ Produkt gwarantuje wyjątkowo precyzyjny i czysty natrysk kleju
◆ Jest idealny do klejenia szerokiej gamy materiałów: drewna, materiałów drewnopochodnych, laminatów, gumy oraz wielu innych

System nanoszenia pozwala na bardzo wygodną mobilną pracę z klejem. Unikatowa budowa butli napełnionej
klejem pod ciśnieniem sprawia, że klej zawarty w cylindrze wykorzystywany jest niemal w 100%.
W skład systemu wchodzą:
◆ butla z klejem

◆ przewód ciśnieniowy

◆ pistolet do natrysku

Kleje w systemie butlowym i akcesoria
Marka 3M™ posiada na chwilę obecną pełną gamę produktów dedykowaną do zastosowania w przemyśle, dostępnych w wygodnych
pojemnikach. Dzięki swej unikalnej budowie są one zawsze gotowe
do użycia. Natrysk i praca nie wymaga dodatkowych instalacji ciśnieniowych.

Co zyskujesz dzięki klejom w butli:

Produkt wyróżniany
certyfikatem GREENGUARD
Klej 3M™ 94CA spełnia rygorystyczne kryteria dotyczące emisji substancji niebezpiecznych i z powodzeniem
może być stosowany w placówkach
szkolnych oraz przez producentów
mebli dla dzieci.

◆ Proste i wygodne, ekonomiczne nakładanie.
◆ Szybsze i bardziej wydajnie użytkowanie.
◆ Używasz mniej kleju w procesie klejenia.
◆ Kleisz emitując jednocześnie mniej pochodnych
rozpuszczalników.

Kliencie pamiętaj !

◆ Zmniejszasz koszty oprzyrządowania.
◆ Likwidujesz potrzebę czyszczenia i mycia oprzyrządowania
do natrysku.
◆ Zmniejszasz znacząco straty kleju.
◆ Zmniejszasz ewentualny kontakt pracownika z klejem.
◆ Nie brudzisz stanowiska.
◆ Zyskujesz wygodę i bezpieczeństwo.

System butlowy jest w pełni modułowy, oznacza to
iż w przypadku posiadania już pistoletu natryskowego,
czy węża możesz zakupić samą butlę z klejem.
Dodatkowo w przypadku zużycia jakiegokolwiek elementu można go zastąpić.

Systemy łączenia i mocowania
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Rzepy przemysłowe

Rzepy przemysłowe 3M™ Dual Lock™
Rzepy przemysłowe 3M™ to innowacyjna alternatywa dla śrub, wkrętów, zatrzasków i innych tradycyjnych metod łączenia. Zastosowanie rzepa umożliwia
szybki i łatwy okresowy demontaż paneli w celu przeglądów i serwisowania. Siła połączenia uzyskanego przy pomocy rzepów jest tak wysoka, że pozwala
zastąpić nawet połączenia mechaniczne. Rzepy samoprzylepne mogą być stosowane do elementów wykonanych z różnorodnych materiałów (metali, szkła,
wielu tworzyw sztucznych, także winylu z plastykatorami)

Opis:

System „grzybków”
zapewnia 5
razy mocniejsze
połączenie

Nitrylowy utwardzany termicznie klej kontaktowy dedykowany
do tworzyw sztucznych

Specyfikacja:
◆ Najbardziej uniwersalny, do wymagających zastosowań
w przemyśle.
◆ Odporny na wilgoć, temperatury, promieniowanie UV
i plastyfikatory.
◆ Złączenie jest bardzo mocne.
◆ Wytrzymuje 1000 cykli otwierania i zamykania, utrzymując
przy tym 50% swojej oryginalnej siły.
◆ Elementy w kształcie grzybków łączą się pomiędzy sobą, aby
zapewnić zapięcie rzepa.
◆ Łatwe odpinanie dla szybkiego dostępu.

Do 1000 otwarć i zamknięć przed
utratą 50% wytrzymałości
łagodzenie
drgań i wibracji,
odporność na
temperatury

◆ Używanie rzepów jest proste i szybkie. Nie wymaga inwestycji
w sprzęt i technologię, a połączenie wykonane przy pomocy
rzepa jest trwałe, wytrzymałe i podnosi jakość wyrobów
końcowych.

Zastosowanie:
◆ Prosty, szybki, łatwy montaż oraz demontaż.
◆ Nie wymaga inwestycji w sprzęt i technologię.
◆ Powierzchnia jest estetyczna, gładka, bez zniekształceń.
◆ Nie potrzeba wiercić otworów.
◆ Połączenie wykonane przy pomocy rzepa jest trwałe,
wytrzymałe i podnosi jakość wyrobów końcowych.
◆ Większe możliwości projektowania.

Uwaga!
1 metr rzepa daje 0,5 metra
połączenia (0,5 m łączy drugie
0,5 m rzepa)

◆ Możliwość powtórnego łączenia, w przypadku błędów montażu.
◆ Wyeliminowanie problemów z pozycjonowaniem łączonych
elementów.

Typ

grzybek-grzybek

Typ

grzybek-grzybek

Typ

grzybek-grzybek

Kolor

przezroczysty

Klej

akrylowy

Klej

akrylowy

Klej

akrylowy

Wytrzymałość
temperaturowa

90⁰C

Wytrzymałość
temperaturowa

90⁰C

Wytrzymałość
temperaturowa

90⁰C

Grubość
po złączeniu

5,7 mm

Grubość
po złączeniu

5,7 mm

Grubość
po złączeniu

5-6 mm

Ilość grzybków

400/in2

Ilość grzybków

170/in2

Ilość grzybków

250/in2

Kolor

3M™ Dual Lock™ Rzep
przemysłowy SJ-3570
Typ

3M™ Dual Lock™ Rzep
przemysłowy SJ-3560

3M™ Dual Lock™ Rzep
przemysłowy SJ-3552

3M™ Dual Lock™ Rzep
przemysłowy SJ-3551

grzybek-grzybek

Kolor

Kolor

3M™ Dual Lock™ Rzep
przemysłowy SJ-3540
Typ

grzybek-grzybek

Kolor

3M™ Scotchmate™ Rzep
przemysłowy SJ-3572
Typ

haczyk

Kolor

3M™ Scotchmate™ rzep
przemysłowy SJ-3526
Typ

haczyk

Kolor

Klej

akrylowy

Klej

kauczukowy

Klej

akrylowy

Klej

akrylowy

Wytrzymałość
temperaturowa

80⁰C

Wytrzymałość
temperaturowa

50⁰C

Wytrzymałość
temperaturowa

90⁰C

Wytrzymałość
temperaturowa

70⁰C

Grubość
po złączeniu

6,1 mm

Grubość
po złączeniu

5-6 mm

Grubość
po złączeniu

3,6 mm

Grubość
po złączeniu

3,6 mm

Ilość grzybków

250/in2

Ilość grzybków

250/in2

Pasuje do 3M SJ-3571 pętelka

Pasuje do 3M™ SJ-3571 pętelka
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Notatnik

Dział PSD Bezpieczeństwo pracownika

Ochrona spawacza 3M™ Speedglas™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183-191
Ochrona twarzy i głowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192-197
Ochrona zintegrowana 3M™ Versaflo™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198-201
Ochrona wzroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202-205
Ochrona słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206-213
Ochrona dróg oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-227
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Dział BHP / środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) mają chronić zdrowie i życie pracowników. Składają się na nie elementy przewidziane do noszenia lub
trzymania przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. ŚOI stosuje się, gdy istnieje ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych nabytych w godzinach pracy, którym nie
można zapobiec za pomocą innych środków technicznych lub organizacyjnych. W zależności od środowiska pracy poszczególne elementy
osobistego wyposażenia BHP mogą chronić: głowę i twarz, narządy oddechowe, słuch i wzrok, kończąc na zintegrowanej ochronie całego
ciała, czy ochronie indywidualnej dla spawaczy.
Żaden pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia BHP oraz wyposażenia go w niezbędne na danym stanowisku pracy środki ochrony. Akcesoria ochronne stanowią własność pracodawcy i dostarczane są pracownikowi
nieodpłatnie. Pracownik zobowiązany jest używać przekazane środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast pracodawca jest uprawniony do kontroli przestrzegania tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do jego wyegzekwowania.
Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej stanowi jeden z najważniejszych obowiązków, jakie
nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy!
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3M™ Speedglas™ przyłbica spawalnicza G5-02
z zakrzywionym filtrem spawalniczym
Przedstawiamy pierwszy na świecie, zakrzywiony automatyczny filtr spawalniczy do 3M™ Speedglas™
przyłbicy spawalniczej G5-02. Wyposażony w najnowszą innowację 3M™ Speedglas™ - Curved Glass
Technology. Filtr spawalniczy jest dopasowany do kształtu głowy użytkownika i zgodny z zasięgiem
widzenia peryferyjnego.

3M™ Speedglas™ Natural Colour

Technologia

Cechy i zalety:
◆ Zakrzywiony automatyczny filtr spawalniczy (ADF).
◆ Tryb rozjaśniony: stopień zaciemnienia 2,5.
◆ Tryb zaciemniony: stopień zaciemnienia 8-12.
◆ Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour.
◆ Szerokie pole widzenia 150x76 mm.
◆ Blokowane zaciemnienie 8-12.
◆ Cztery czujniki światła.
◆ Funkcja Bluetooth™ filtrów ADF.
◆ Automatyczna funkcja ON/OFF.
◆ Wąska przyłbica spawalnicza.

Pierwszy na świecie
zakrzywiony automatyczny
filtr spawalniczy
o unikalnym polu widzenia
150x76 mm.

150mm

cz
y

ee
Sp

G5

-02

™
3M

dg
la
s™
Zak
rzyw

s
iony filtr

p

ni
al
aw

100%
szersze pole widzenia filtra

 Dlaczego zakrzywiony filtr?
Profesjonalni spawacze pracujący metodą TIG przetestowali prototypy przyłbic
o różnych rozmiarach. Najlepiej ocenionym rozmiarem była zakrzywiona przesłona o wydłużeniu 2 do 1 i właśnie taki rozmiar został zastosowany do zaprojektowania filtra G5-02.
Szerszy kąt widzenia został lepiej oceniony, niż węższe pole widzenia filtra. Jedyną możliwością na zapewnienie szerszego kąta widzenia, bez poszerzania profilu przyłbicy spawalniczej, było zastosowanie zakrzywionego filtra.
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3M™ Speedglas™ przyłbica spawalnicza G5-01 z systemem Adflo™
Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01 została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach.
Możliwość unoszenia wizjera pozwala płynnie przechodzić pomiędzy spawaniem, a szlifowaniem przy
jednoczesnym zachowaniu ochrony dróg oddechowych. Technologia zakrzywionego szkła 3M™ Speedglas™ wprowadza precyzyjne spawanie TIG na nowy wyższy poziom, czerpiąc jednocześnie z najlepszych
technologii 3M™ odwzorowania obrazu (Natural Colour). Przyłbica została maksymalnie zoptymalizowana do spawania metodą TIG (w szczególności w zakresie niskich prądów już od 1 A). Jest również niezastąpiona w profesjonalnym spawaniu popularnymi metodami: MMA oraz MIG/MAG.
Technologia

3M™ Speedglas™ Natural Colour

Cechy i zalety:
◆ Unoszony automatyczny filtr spawalniczy połączony z szerokim
przezroczystym wizjerem (170x104 mm).
◆ Speedglas™ Natural Colour Technology. Technologia zmiennych
kolorów Speedglas™ (G5-01VC).
◆ Funkcjnalność spawania punktowego (G5-01TW).
◆ Regulacja przepływu powietrza.
◆ Lampka zaprojektowana specjalnie dla spawaczy (opcjonalnie).
◆ Nowa ergonomiczna konstrukcja więźby.
◆ Sterowanie ADF za pomocą aplikacji 3M™ Connected
Equipment App.

 Akcesoria do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ G5-01

Część nr

Opis

16 90 20

Osłona głowy z trudnopalnego materiału

16 90 21

Osłona głowy Hi-Viz

16 90 22

Skórzana osłona głowy

16 90 23

Osłona głowy, materiałowa (duża)

16 90 24

Osłona głowy przed odpryskami

16 90 30

Kołnierz ochronny

16 90 35

Zestaw osłon tekstylnych

16 90 41

Tekstylna osłona szyi (mała)

16 90 42

Tekstylna osłona szyi (duża)

16 90 43

Skórzana osłona szyi

16 92 00

Lampka włącznie z elementami
mocującymi i kablami

16 92 05

Szybka ochronna do lampki, opak. 5 sztuk

16 92 10

Długi kabel zasilający do lampki

16 92 11

Krótki kabel zasilający do lampki

16 92 23

Woreczek na akumulator (brak na
schemacie)

83 40 18

Trudnopalna osłona węża oddechowego
(zalecana przy stosowaniu lampki)

83 50 20

Szelki do aparatu oddechowego

83 71 10

Filtr zapachów Adflo

83 71 20

Wkład do filtra zapachów

83 72 42

Pochłaniacz Adflo A1B1E1

83 75 42

Pochłaniacz Adflo A2

BPK-01

Plecak do Adflo

16 92 10

16 92 00

16 92 11

83 72 42
83 75 42

16 92 00

83 70 10

83 71 20

Aparaty wężowe sprężonego
powietrza 3M™ Versaflo™

83 40 18
BPK-01

83 50 20
V-100E

V-200E

16 90 35
V-500E
V-100E Aparat chłodzący powietrze
V-200E Aparat ocieplający powietrze
V-500E Aparat z kontrolą przepływu

16 90 21

16 90 22

16 90 23

16 90 30

16 90 43

16 91 00

16 90 20

Więcej informacji na temat dostępnych
kompletnych systemów ze sprężonym
powietrzem można znaleźć w katalogu
3M™ Bezpieczeństwo Spawacza.

16 90 41

16 90 42
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3M™ Speedglas™ przyłbica
spawalnicza 9100 MP /
9100 MP-Lite
Przyłbica płynnie integruje pięć
obszarów ochrony spawacza: głowa,
oczy, twarz, drogi oddechowe,
słuch w jeden wyjątkowo wygodny
i łatwy w obsłudze system. Przyłbica
spawalnicza 3M™ Speedglas™
9100 MP to: wszechstronna
ochrona spawacza podczas pracy
w szczególnie wymagających
środowiskach.

Cechy i zalety:
◆ Duży (17x10 cm), wyprofilowany wizjer ochronny, który zapewnia lepsze
widzenie w górę, dół i peryferyjne.
◆ Spełnia wymogi normy EN 166:BT dotyczącej uderzeń cząstek o wysokiej
prędkości.
◆ Ochrona dróg oddechowych - TH3.
◆ Dwa okienka boczne SideWindows o 5. stopniu zaciemnienia zapewniają
widzenie peryferyjne.
◆ Górna część skorupy została wykonana z termoodpornego poliwęglanu
i spełnia wymogi normy EN 397 dla przemysłowych hełmów ochronnych.
◆ Opcjonalny, aluminiowy materiał o wysokiej widoczności odbija światło
słoneczne oraz ciepło wytwarzane podczas spawania.

3M™ Speedglas™ przyłbica
spawalnicza 9100
Przyłbica 9100 to więcej niż tylko
ochrona podczas spawania, to jedno
z najważniejszych narzędzi spawalniczych.
Zapewnia skuteczną ochronę przed
promieniowaniem, wysoką temperaturą
oraz iskrami umożliwiając jednocześnie
precyzyjne widzenie spawu. Przyłbice
9100 AIR to połączenie powyższych cech
z systemem ochrony dróg oddechowych
z wymuszonym przepływem powietrza
lub zasilanym sprężonym powietrzem. Jeśli potrzebujesz ochrony głowy
wypróbuj przyłbicę 9100-QR z systemem szybkozłączki, którą można łatwo
połączyć z wieloma popularnie stosowanymi hełmami ochronnymi, w tym
z hełmem 3M™ H-701.

Cechy i zalety:
◆ Nowa srebrna ochrona czołowa wchodząca w skład zestawu filtra
spawalniczego 9100XXi jest wyposażona w zewnętrzne przyciski
kontrolne umożliwiające szybki dostęp do trybów szlifowania i pamięci.
◆ Wysoki komfort i lepsza ochrona uszu oraz bocznych części głowy.
◆ Szybki boczne poszerzają pole widzenia, filtr o stopniu zaciemnienia 5.
◆ Spełnia wymogi normy EN 175 klasa B dotyczące wytrzymałości
mechanicznej na uderzenia cząstek o dużej szybkości.
◆ W 100% kompatybilna ze wszystkimi filtrami 3M™ Speedglas™ 9100.
◆ Wydychane powietrze odprowadzane jest na zewnątrz przez kanały
boczne, zmniejszając prawdopodobieństwo zaparowania filtra (modele
9100 i 9100-QR).

3M™ Speedglas™ przyłbica
spawalnicza 9100 FX
Przyłbica wyposażona jest
zarówno w podnoszony moduł
automatycznego filtra, jak i wizjer
ochronny, który ma większe pole
widzenia we wszystkich kierunkach
niż wcześniejsze modele. Wizjer
ułatwia także precyzyjne szlifowanie
nawet w warunkach słabego
oświetlenia. Przyłbica 9100 FX-Air to
nie tylko szerokie pole widzenia, ale
także ochrona układu oddechowego
przez całą zmianę.

Cechy i zalety:
◆ Nowy rodzaj adaptera do hełmu ochronnego (akcesoria), umożliwia
łatwe dopasowanie popularnych hełmów ochronnych do przyłbic
spawalniczych 9100.
◆ Duży wizjer ochronny (17x10 cm) co zwiększa peryferyjne pole widzenia.
◆ Nagłowie Speedglas™ 9100 zapewnia wysoki komfort noszenia.
◆ Spełnia wymogi normy EN 175 klasa B dotyczące wytrzymałości
mechanicznej na uderzenia cząstek o dużej szybkości zgodnie z normą
EN 166:BT.
◆ Są one w 100% kompatybilne z naszymi najlepszymi filtrami
spawalniczymi 3M™ Speedglas™ 9100.

3M™ Speedglas™
przyłbica spawalnicza
9100 AIR
Można teraz korzystać
ze wszystkich przyłbic
spawalniczych Speedglas™
9100 w połączeniu z systemami
ochrony układu oddechowego
z wymuszonym przepływem
powietrza lub zasilanych sprężonym
powietrzem.

Cechy i zalety:
◆ Filtry spawalnicze Speedglas™ 9100 o znakomitych parametrach
optycznych, zapewniają doskonałą widoczność przez cały czas.
◆ Nagłowie spełnia wymogi normy EN 175 klasa B dotyczące wytrzymałości
mechanicznej na uderzenia cząstek o dużej szybkości.
◆ Całkowicie nowe uszczelnienie twarzy dopasowuje się zarówno do
kształtu przyłbicy, jak i do twarzy użytkownika.
◆ Przewód powietrzny, który stanowi integralną część przyłbicy,
rozprowadza orzeźwiający strumień powietrza w całym obszarze
oddychania wewnątrz przyłbicy.
◆ Boczne okienka Side Windows: filtry o 5 stopniu zaciemnienia, które
zwiekszają pole widzenia.
◆ Innowacyjne obrotowe szybkozłącze 3M™ (Quick Release Swivel - QRS)
umożliwia podłączenie i odłączenie węża oddechowego jedną ręką.
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3M™ Speedglas™ przyłbica spawalnicza SL
Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ SL z automatycznym filtrem spawalniczym waży zaledwie 370 gramów, jest więc 25% lżejsza niż inne modele przyłbic Speedglas™. Waga automatycznego filtra spawalniczego została znacznie zredukowana dzięki zastosowaniu specjalistycznych
technik produkcji. W odróżnieniu od innych lekkich przyłbic, które pochłaniają wilgoć i mogą stać
się ciężkie, przyłbica 3M™ Speedglas™ SL jest wykonana z mocnego, nienasiąkliwego materiału.
Jest on specjalnie przeznaczony do szybkich prac spawalniczych. Czujnik ruchu automatycznie
włącza filtr spawalniczy, gdy tylko spawacz podniesie przyłbicę.

Cechy i zalety:
◆ Nasza najwęższa przyłbica: idealna do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
◆ Pięć regulowanych stopni zaciemnienia 8-12 oraz 3. stopień zaciemnienia w stanie jasnym.
◆ Cztery ustawienia czułości.
◆ Nadaje się do większości procesów spawania łukowego - takich, jak MMA, MIG/MAG, TIG oraz
spawanie plazmowe.
◆ Funkcja Grab & Go - dzięki zastosowaniu czujnika ruchu filtr spawalniczy włącza się, jak tylko
spawacz chwyci przyłbicę.
◆ Kompatybilny z większością jednorazowych filtrów przeciwpyłowych 3M™.

NAJPOPULARNIEJSZY WYBÓR
W KLASIE PRZYŁBIC SPEEDGLAS™

3M™ Speedglas™ przyłbica spawalnicza 100
Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 100 pozwalają na korzystanie z doskonałej optycznej
jakości oraz niezawodnego przełączania ze stanu jasnego na ciemny, a przy tym można je kupić
w przystępnej cenie. Oprócz modelu w kolorze czarnym, dostępne są również inne wersje kolorystyczne z ekspresyjnymi motywami graficznymi.

Cechy i zalety:
◆ Posiada pięć regulowanych stopni zaciemnienia 8-12 oraz 3. stopień zaciemnienia w stanie jasnym.
◆ Filtry spawalnicze Speedglas™ 100S-10 oraz 100S-11 posiadają (odpowiednio) 10. oraz 11. stopień
zaciemnienia oraz 3 stopień zaciemnienia w stanie jasnym.
◆ Możliwość blokady filtra w stanie jasnym o stopniu zaciemnienia 3 np. podczas szlifowania.
◆ Spełniają wymogi europejskiej normy EN 175:B dla uderzeń o wysokiej energii.
◆ Przeznaczone są do większości procesów spawania łukowego - takich jak MMA, MIG/MAG oraz
spawania TIG prądem o wysokim natężeniu.
◆ Kompatybilna z większością półmasek filtrujących 3M™.
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3M™ Adflo™ - system z wymuszonym przepływem powietrza
3M™ Adflo™ został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby spawacza nawet w najcięższych warunkach pracy. System zapewnia stały nawiew przefiltrowanego powietrza, który w dużym stopniu eliminuje pocenie oraz zmniejsza uczucie gorąca podczas prac spawalniczych. System ochronny Adflo™ zapewnia
zwiększony komfort pracy oraz poziom ochrony niezbędny przy pracy spawacza.

◆ Wąż z szybkozłączem QRS
dla systemu Speeedglas™
daje możliwość podłączenia
do wszystkich dostępnych na
rynku modeli nagłowia, a także
zastosowania wraz z kapturami
Versaflo™ do których podłączenia
niezbędne będą węże BT.

◆ Nabiodrowy pas o zwiększonej wytrzymałości do
montażu jednostki 3M™ Adflo™ w sposób nieobciążający
kregosłupa i dający pełną mobilność ruchu.

◆ Wskaźnik mocy
baterii i wskaźnik
przepływu powietrza.

◆ Standardowa bateria starcza
na 8 godzin pracy. Istnieje także
możliwość wydłużenia tego czasu
do 12h poprzez montaż większej
baterii.

◆ Wymienny moduł filtracyjno oczyszczający,
w skład którego wchodzi filtr wstępny
(prefiltr), filtr cząstek stałych, opcjonalnie
filtr przeciw przykrym zapachom.

 Wskaźnik statusu filtra
Jeden zielony wskaźnik: nowy filtr cząstek.
Dwa zielone wskaźniki: jeśli zainstalowano
również nowy filtr gazu.

Trzy zielone i jedno czerwone światło: należy
spodziewać się krótszego czasu pracy baterii.
Zalecana jest wymiana filtra cząstek stałych.

W miarę dalszego zapychania
się filtra zapali się więcej
wskaźników.

Trzy zielone i dwa czerwone światła: filtr
cząstek jest zatkany i wymaga wymiany.

 System filtracji świeżego powietrza z ADFLO™
Natężenie przepływu powietrza jest zawsze stałe i wynosi 170 l/min bez względu na stopień naładowania baterii oraz zapchanie filtra. W przypadku trudnych
warunków pracy natężenie przepływu powietrza można zwiększyć do 200 l/min. Z odpowiednim rodzajem filtra system Adflo™ zapewnia skuteczną ochronę
zarówno przed pyłami, jak i gazami – podwójna ochrona w jednym systemie. Filtr cząstek stałych bądź pochłaniacz gazowy może być wymieniany oddzielnie
w zależności od sytuacji: nie ma potrzeby wymiany obu filtrów w tym samym czasie.

Przyłbica Sppedglas™ 100
w wariantach kolorystycznych

Jednostka Adflo™
oraz wąż BT

Filtr przeciw
przykrym
zapachom

FIltr cząstek
stałych
Prefiltr (filtr wstępny)
Pokrywa filtra
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Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9002NC
Lekka i wąska przyłbica do szybkich prac. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów. Wielu spawaczy uważa, że klasyczny model przyłbicy 3M™ Speedglas™ 9000 stanowi doskonałe połączenie ergonomicznego kształtu, kompaktowych wymiarów i niskiej wagi, przez co doskonale nadaje się do ich
zastosowań. Dlatego też zdecydowaliśmy się wznowić produkcję przyłbicy o dokładnie takim profilu
skorupy, jaki przypadł do gustu wielu spawaczom. Dodaliśmy jednak nowe, wysokiej jakości filtry oraz
nagłowie, by zwiększyć komfort użytkowania. Przedstawiamy przyłbicę 3M™ Speedglas™ i filtr automatyczny 9002NC.
Technologia

3M™ Speedglas™ Natural Colour

Cechy i zalety
◆ Lepsza kontrola
Udoskonalone właściwości optyczne, jaśniejszy filtr umożliwia
ostrzejsze i bardziej realistyczne widzenie. Korzystanie z nowej
technologii 3M™ Speedglas™ Natural Colour umożliwia lepszą
kontrolę wykonywanych prac spawalniczych.
◆ Wydychanie
Kanały odprowadzające wydychane powietrze wbudowane
w przyłbicę skuteczniej odprowadzają nagromadzony
dwutlenek węgla w porównaniu do tradycyjnych przyłbic
spawalniczych.
◆ Swoboda ruchów
Smukły kształt przyłbicy ułatwia swobodę ruchów a kanały
odprowadzające wydychane powietrze pozwalają na
maksymalne przybliżenie przyłbicy do twarzy.
◆ Przystępna cena
Technologia 3M™ Speedglas™ i najnowsze automatyczne
filtry spawalnicze są teraz dostępne zarówno dla amatorów
jak i profesjonalnych spawaczy.

Filtr spawalniczy

Większy komfort
Wyreguluj nagłowie tak,
by przyłbica znajdowała się
dokładnie tam, gdzie chcesz.
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Tabela doboru

Jest kilka czynników wpływających na pracę filtrów automatycznych jak typ
spawarki, środowisko spawania itd. Poniższa tabela pomaga dobrać model
filtra ze względu na działania detektorów łuku spawalniczego w zależności
od wykonywanych prac.

Zanim wybierzesz filtr spawalniczy odpowiedz na 2 pytania:
◆ Do jakich prac będę używał filtra spawalniczego?
◆ Jak często zmieniam metodę spawania/stopień zaciemnienia?

Najlepszy*

Lepszy*

Dobry*

Niezalecany*

G5 01TW

G5 01VC

G5 02

9100XXi

9100XX

9100X

9100V

SL

100V

9002NC

73 x 109
mm

73 x 109
mm

76 x 150
mm

73 x 107
mm

73 x 107
mm

55 x 107
mm

45 x 93
mm

42 x 93
mm

44 x 93
mm

55 x 107
mm

1500h

1500h

1500h

1800h

2000h

2500h

2800h

1500h

1500h

2000h

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Klasyfikacja

1/1/1/1

1/1/1/2

3/8-12

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/2

1/2/2/2

1/1/1/2

Stan ciemny

8-13

8-14

8-12

5,8,9-13

5,8,9-13

5,8,9-13

5,8,9-13

8-12

8-12

8-12

Stan jasny

3

3

2,5

3

3

3

3

3

3

3

Ochrona UV/IR

13

14

12

13

13

13

13

12

12

12

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

Specyfikacja techniczna
MMAW (Elektroda)
MIG/MAG
TIG (>20A)
TIG (1A-20A)
Spawanie i cięcie plazmowe
Ryzyko ukrytego łuku
Spawanie punktowe
Szlifowanie (filtr spawalniczy)
Pole widzenia (filtr spawalniczy)
Żywotność baterii
Ogniwo fotowoltaiczne

Automatyczne włączenie
(Auto ON)
Czas przełączenia ze stanu
jasnego na ciemny
Tryb pamięci
Czas przełączenia ze stanu
ciemnego na jasny
Liczba sensorów
(wykrywanie łuku)

0,1 ms (+23⁰C)

(aplikacja BT)

(aplikacja BT)

(aplikacja BT)

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

50-1300
ms

50-1300
ms

50-1000
ms

40-800
ms

40-1300
ms

40-1300
ms

40-1300
ms

60-250
ms

40-250
ms

60-400
ms

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

TAK

TAK

EN 379

Dopuszczenie (filtr spawalniczy)
Technologia 3MTM SpeedglasTM
Natural Color
Technologia zmiennych kolorów

TAK
NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

*Ocena (najlepszy - lepszy - dobry - niezalecany) odnosi się do produktów podanych w tabeli i powinna być postrzegana jako ogólne zalecenia
sformułowane na podstawie własności produktów i dostępnych możliwości i konfiguracji przy używaniu wybranych przyłbic Speedglas.
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Rodzaje filtrów
spawalniczych

G5-01

G5-02

9100

9100 AIR

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:F,
EN 379,
EN 166:FT

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

N/A

N/A

N/A

N/A

Ochrona dróg oddechowych

System z wymuszonym
przepływem powietrza

Półmaski 3M™ jedno
lub wielorazowego użytku

Półmaski 3M™ jedno
lub wielorazowego użytku

System
z wymuszonym przepływem
powietrza

Ochrona słuchu (opcjonalna)

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Ochrona oczu i twarzy

Ochrona głowy

1

Kanały odprowadzające
wydychane powietrze

N/A

TAK

TAK

N/A

2

Okienka boczne

NIE

NIE

Opcjonalnie

TAK

3

Komfortowa więźba

TAK

TAK

TAK

TAK

4

Unoszony moduł filtra
i przezroczysty wizjer

TAK

NIE

NIE

NIE

◆ Osłona głowy
◆ Osłona odbijająca ciepło

#169023

#169005

#169005

NIE

#169021

NIE

NIE

NIE

◆ Osłona szyi
◆ Kaptur czarny/szary

#169041

#169001

#169001

NIE

#169100

#169100

#169100

#169100

◆ Skórzana osłona uszu i szyi

#169042

#164005

#164005

#164005

ADF: G5-01VC,
G5-01TW

ADF: G5-02

ADF: 9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi

ADF: 9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi

Akcesoria i części zamienne:

Dostępne filtry spawalnicze

*z hełmem ochronnym 3MTM G-3001 (z adapterem 197139).

1
Kanały boczne odprowadzające
wydychane powietrze.

2
Szybki boczne - filtry
o poziomie zaciemnienia 5
poszerzają pole widzenia.
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9100 MP

9100 FX

9002 NC

SL

100

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 175:F,
EN 379,
EN 166:FT

EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

EN 379

EN 812

N/A

N/A

N/A

System z wymuszonym
przepływem powietrza

System z wymuszonym
przepływem powietrza

Półmaski 3M™ jedno
lub wielorazowego użytku

Półmaski 3M™ jedno
lub wielorazowego użytku

Półmaski 3M™ jedno
lub wielorazowego użytku

TAK

TAK

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

N/A

N/A

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

N/A

N/A

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

#164009

#169014

#169014

NIE

NIE

#169015

#169015

#169001

#169001

#169100

#169100

#169100

#169100

#164005

#164005

#164005

#164005

ADF: 9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi pasywny

ADF: 9100V, 9100X,
9100XX, 9100XXi pasywny

ADF: 9002NC

ADF: SL

3
Komfortowa więźba 9100
o gładkiej powierzchni pozwala
na precyzyjne dopasowanie
nagłowia.

NIE

ADF: 100-V pasywny

4
Duży, panoramiczny wizjer
ochronny o wymiarach 17x10
zwiększa widzenie peryferyjne.
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3M™ SecureFit™ hełm orchronny serii X5000 / X5500
Konstrukcja naszego nowego hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ została zainspirowana kaskami dla alpinistów, dzięki czemu hełmy zapewniają wyjątkowy
komfort użytkowania i wysoki poziom ochrony. Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ został opracowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa, wykorzystujących
innowacyjne technologie. Rezultatem jest hełm o rewolucyjnej konstrukcji, który zapewnia dokładnie to, czego potrzebują pracownicy: bezpieczeństwa i komfortu bez żadnych kompromisów.

Cechy i zalety:
◆ Więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion.
◆ 4-punktowa lub 6-punktowa więźba z regulacją śrubową pozwala
w łatwy sposób dopasować hełm do głowy użytkownika.
◆ Wskaźnik 3M™ Uvicator pomaga określić zużycie hełmu pod wpływem
działania promieni UV i wskazuje kiedy należy go wymienić z tego
powodu.
◆ Hełm spełnia wymagnia normy EN 12492 lub EN 397, a umożliwia to
przełącznik między normami EN (w pasku podbródkowym), w który jest
wyposażony nasz hełm.
◆ Konstrukcja hełmu została zainspirowana kaskami dla alpinistów.
◆ Możliwość lepszego dopasowania, dzięki wielopoziomowej regulacji
pionowej.
◆ Kompatybilny z osłonami twarzy, ochronnikiami słuchu i innymi
akcesoriami 3M™. Opcjonalnie wersja wentylowana (dla modelu X5500).

Hełmy ochronne serii 3M™ SecureFit™ serii X5000
◆ Z wentylacją, opcjonalnie dostępne z paskami odblaskowymi.
◆ 4-punktowy pasek podbródkowy z unikalnym przełącznikiem
między normami EN 12492 i EN 397. Spełnia wymagania normy
EN 12492 lub EN 397 oraz EN 50365 (1000Vac)*, LD.
◆ Dostępne w 8 kolorach.

 Krótka osłona twarzy 3M™
Krótka, poliwęglanowa osłona twarzy posiada powłokę zabezpieczającą przed
zarysowaniem i zaparowaniem.
Dostępne w kolorach:
◆ X5-SV01-CE - przezroczystym
◆ X5-SV02-CE - szarym
◆ X5-SV03-CE - żółtym

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™ serii X5500
◆ Opcjonalna wersja z wentylacją po bokach i z tyłu hełmu.
◆ Spełniają wymagania normy EN 397 i EN 50365 (1000Vac)**
(wersja bez wentylacji), MM (wersja bez wentylacji), L.
◆ Dostępne w 8 kolorach.

Akcesoria:
◆ U5B-CE - Uchwyt do osłony twarzy.
◆ X5-S4PTCS1 - 4 pkt. pasek
podbródkowy, standardowy,
plastikowe zapięcie.
◆ X5-S4PTCS2 - 4 pkt. pasek
podbródkowy, standardowy
z przełącznikiem między normami.
◆ EN X5-P4PTCS1 - 4 pkt. pasek
podbródkowy z magnetycznym
zapięciem.
◆ X5-P4PTCS2 - 4 pkt. pasek
podbródkowy z magnetycznym
zapięciem i przełącznikiem między
normami.

◆ EN X5-SWBD01 - Opaska
przeciwpotna.
◆ X5-4PTSUS - 4 pkt. więźba
wymienna.
◆ X5-6PTSUS - 6 pkt. więźba
wymienna.
◆ X5- 6PTSTRAP - Pasek do więźby
6-cio punktowej.
◆ X5-LAMPHLDR - Uchwyt na lampę
do hełmów SecureFit™ i G3000.
◆ X5- REFKIT Zestaw pasków
odblaskowych.

* Norma zależy od konfiguracji paska podbródkowego. Jeżeli 1000V, to model bez pasków odblaskowych i nie może być paska z zapięciem magnetycznym.
** Jeżeli 1000V nie może być pasków odblaskowych i magnetycznego zapięcia w pasku magnetycznym.
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Hełm ochronny 3M™ G3000
Hełm G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Seria hełmów 3M™ G3000 dostępna jest w 7 kolorach, z więźbą standardową lub regulacją
śrubową.

Lekka konstrukcja

Wskaźnik 3M™ Univator™

Wykonany z tworzywa ABS hełm
to jedynie 310 g wagi.
Jest stosowany do ochrony głowy
przed urazami mechanicznymi.
Hełm jest odporny na niskie
temperatury oraz na kontakt
z odpryskami stopionego metalu.

System wentylacji
Zwiększona liczba otworów
wentylacyjnych poprawiająca
możliwości oddychania skóry głowy
bez wpływu na wytrzymałość produktu.

Innowacyjny wskaźnik zużycia
hełmu, mierzący narażenie na
promienie UV. W przypadku
jego wyblaknięcia pojawia się
informacja o potrzebie wymiany
sprzętu na nowy.
Technologia 3M™ Uvicator™,
zapewniająca bezpieczniejsze
warunki pracy.
Działanie słońca wpływa
w sposób niekorzystny na
stabilność plastikowej powłoki
hełmów. Często zdarza się, że
uszkodzeń powłoki hełmu nie
da się dostrzec gołym okiem,
a powodują one osłabienie
hełmu i zmniejszenie poziomu
bezpieczeństwa.

-30⁰C

Przestrzeń na logo
oraz krótki daszek
Szersza widoczność oraz
możliwość prezentacji
marki Twojej firmy.

Uchwyt
nausznikowy

Obracana więźba nośna z regulacją

System do
szybkiego montażu
nauszników.

Możliwość dostosowania hełmu do każdego rozmiaru głowy (od 54 do
62 cm) szybsza i łatwiejsza regulacja dzięki wygodnej śrubie regulacyjnej.
Więźba obracana o 180 stopni, pozwalająca na noszenie hełmu także
w pozycji odwróconej (do tyłu). Rozwiązanie idealne w momencie pracy
w ograniczonej powierzchni.

 Hełmy 3M™ G3000 są dostępne także w wersji dielektrycznej
w każdym z kolorów

Hełm G3000 Hi-Viz
w odblaskowym kolorze
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Przemysłowy hełm ochronny 3M™ G3501
Zadaniem przemysłowego hełmu ochronnego 3M™ G3501 jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w najtrudniejszych warunkach pracy. 3M™
G3501 jest czymś więcej niż zwykłym hełmem ochronnym. To także platforma do mocowania różnorodnego sprzętu chroniącego słuch, wzrok i twarz, wytrzymującego wysokie temperatury występujące w zakładach metalurgicznych, bez uszczerbku dla wygody i łatwości użytkowania.

◆ Kompatybilny
z szeroką gamą
akcesoriów.

◆ Trwały i lekki hełm
dla wymagających
środowisk pracy.

 Przemysłowy hełm ochronny
3M™ G3501 jest dostępny w 6
kolorach, z więźbą standardową
lub regulacją śrubową.

-30⁰C
+150⁰C

◆ Dopuszczone
do stosowania
w temperaturach
od -30° C do
+ 150° C.

◆ Regulacja śrubowa
dla szybszego
i łatwiejszego
dopasowania.

◆ Elektroizolacyjny zgodnie
z normą EN 50365 do
pracy przy instalacjach
o niskim napięciu.

◆ Krótki daszek
zapewnia
znakomite pole
widzenia.

 Akcesoria

3M™ Zintegrowana ochrona
wzroku serii V9
5XG-IR5

5F-11

5E-11

Osłona twarzy, złocona,
zaciemnienie 4-5, uderzenie
o średniej energii (B), rozbryzgi
stopionego metalu (9).

Przezroczysta osłona twarzy
2C-1.2, uderzenie o średniej energii
(B), odporna na rozbryzgi (3), łuk
elektryczny (8).

Zielona osłona twarzy,
zaciemnienie 5, uderzenia
średniej energii (B), odporna
na rozbryzgi (3).

Zaprojektowane do hełmów 3M™. Ich
budowa pozwala na łatwe schowanie
okularów między hełmem, a opaską
przeciwpotną. Dostępne z soczewkami
w trzech wersjach: żółte, szare,
przezroczyste.

 Akcesoria do pracy w wysokich temperaturach
NC1-GR

NC1-AL

Osłona szyi wykonana z bawełny/
para-aramidu przeznaczona
do ochrony przed płomieniem
i odpryskami stopionych metali.

Osłona szyi wykonana z tkaniny
pokrytej warstwą aluminium,
odbijającej promieniowanie cieplne
i odpornej na płomień i odpryski
stopionych metali.

FC1-GR
Osłona hełmu wykonana
z bawełny/para-aramidu
przeznaczona do ochrony
przed płomieniem i odpryskami
stopionych metali.

FCI-AL
Osłona hełmu wykonana z tkaniny
pokrytej warstwą aluminium,
odbijającej promieniowanie cieplne
i odpornej na płomień i odpryski
stopionych metali.

Ochrona słuchu
i rozwiązania komunikacyjne
Hełm ochronny jest kompatybilny
ze wszystkimi ochronnikami słuchu
(aktywnymi i pasywnymi) 3M™ Peltor™
posiadającymi adapter P3E. Adapter
P3E umożliwia mocowanie ochronników
z system łączenia osłony z hełmem
ochronnym V5.
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System 3M™ V5 i akcesoria
System modułowy V5, dedykowany jest do montażu na przemysłowych hełmach ochronnych 3M™ G3000 lub 3M™ H-700. Przeznaczony do stosowania
w przemyśle i leśnictwie celem zintegrowanej modułowej ochrony indywidualnej. Pozwala na łatwe i szybkie łączenie osłony twarzy z hełmem ochronnym.
Funkcjonalność tą umożliwia funkcja „na klik”. System został zaprojektowany, aby umożliwić połączenie nahełmowych ochronników słuchu 3M™ Peltor™ z hełmami ochronnymi 3M™.
Zestaw nagłowny wyprodukowany jest z wysokiej jakości poliamidu, co zapewnia lekkość oraz wytrzymałość całości. Gwarantuje skuteczną ochronę głowy,
twarzy i słuchu. Składa się z osłony twarzy, wizjera z systemem zapadkowym, nauszników, a także wygodnej opaski nagłownej, umożliwiającej indywidualne
dopasowanie.

System łączenia osłony z hełmem
ochronnym V5
Hełm klasy G3000

System 3M™ V5 został zaprojektowany,
aby umożliwić łączenie szerokiej gamy
dodatków, w tym także osłon twarzy na
tzw. “klik”.

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom
3M™ V9 Okulary ochronne

3M™ PELTOR™ LiteCom należy do gamy
produktów z wbudowanym modułem
komunikacji 2-kierunkowej. Produkt zapewnia
doskonałą i niezawodną komunikację na
dystansie do 2 km, w zależności od
otoczenia. Zastosowanie technologii
38 podkanałów pozwala kilku
użytkownikom korzystającym
z tego samego kanału na
komunikowanie się w indywidualny
sposób. Głosowe menu ułatwia
użytkowanie sprzętu, bez potrzeby
użycia rąk.

Zintegrowane okulary ochronne
3M™ V9B posiadają przezroczyste
soczewki i można je łatwo zamontować
do więźby hełmów ochronnych
3MTM. Unikalna konstrukcja pozwala
z łatwością wsunąć okulary pomiędzy
skorupę i więźbę hełmu.

lub

lub

Szybka ochronna 3M™ 5F-11

 Osłony i dodatki
Szukasz dodatkowej ochrony? Skorzystaj
z pełnej gamy ochronników termicznych
oraz iskrowych oferowanych przez markę
3MTM. Zastosowanie takiego ochronnika
pozwala używać zestaw V5 w przedziale
temperatur do +150°C.

Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy 3MTM 5F-11 znajduje
się w pierwszej klasie optycznej, przepuszcza maksymalną ilość
światła widzialnego i może być stosowana przez cały dzień.
Chroni użytkownika od cząstek stałych o dużej prędkości
(do 120 m/s) i średniej energii kinetycznej, wyróżnia ją niska
waga - jedyne 138 g.

 3M™ Zestaw hełmowy 1000V (Zestaw hełmowy dielektryczny)
Dielektryczny zestaw marki 3MTM został zaprojektowany do pracy w naładowanych elektrycznie pomieszczeniach. Wszystkie metalowe części są izolowane w celu ochrony przed zwarciem łuku elektrycznego. Użyty
w zestawie hełm wykonany został z tworzywa ABS stabilizowanego UV, a wszystkie jego metalowe części
mają izolację elektryczną 1000Vac zgodną z EN50365 w celu ochrony przed zwarciem łuku elektrycznego.
Oprócz hełmu wyposażony jest także w nauszniki oraz specjalny wizjer 3MTM V4KK, dzięki czemu jego używanie
w żaden sposób nie ogranicza pola widzenia oraz umożliwia komfortową pracę. Polecany podczas wykonywania prac produkcyjnych.
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Zestaw nagłowny 3M™ G500
Nagłowie 3M™ G500 to nie tylko najwyższa jakość, ale też kompleksowa ochrona twarzy i słuchu, gdy ochrona głowy nie jest wymagana. Nagłowie 3M™ G500
to solidny i łatwy w obsłudze, indywidualny system ochrony dostępny z szerokim asortymentem osłon.

Zintegrowana ochrona wzroku
3M™ serii V9

Daszek ochronny

Regulowana więźba

◆ Dobra wentylacja zwiększa
komfort pracy.
◆ Daszek ochronny jest również
wykorzystywany jako uchwyt na
przewody, w przypadku korzystania
z aktywnych ochronników słuchu.

◆ Więźba z ergonomicznym
podparciem szyi i karku daje
unikany komfort, nawet
podczas długotrwałego
użytkowania.
◆ 3 pozycje regulacji wysokości.

◆ By poprawić ochronę wzroku, nagłowie G500
można połączyć z okularami ochronnymi
z serii V9. Dostępne w wersjach: przezroczystej,
szarej i żółtej.

◆ 8 pozycji regulacji obwodu
więźby.

Trwałe i wytrzymałe
materiały

Zintegrowana ochrona
wzroku

◆ Zmniejszenie liczby elastycznych
elementów minimlizuje ryzyko
odkształceń, spowodowane
nieostrożnym obchodzeniem się
z produktem.
◆ Zapewnia odpowiednie tłumienie
hałasu, gdy jest używany
z ochronnikami słuchu lub
rozwiązaniami z aktywną
komunikacją.

◆ W celu zwiększenia ochrony
wzroku, nagłowie G500
można połączyć z okularami
ochronnymi serii V9.
◆ Dostępne z soczewkami
w trzech wersjach:
przezroczystej, żółtej i szarej.

Ochrona słuchu
◆ Nagłowie G500 może
być stosowane zarówno
z nausznikami, jak i bez nich.
◆ 30-milimetrowe wejście
pozwala zamocować uchwyt
do nauszników PELTOR™ P3E.

Siatkowe osłony twarzy
serii 5 5B/5C/5J
◆ Szeroka gama osłon pozwala na
wiele kombinacji do zastosowań
przemysłowych. Osłony mogą
być wykonane z poliamidu, stali
siatkowej lub stali nierdzewnej.

Osłona twarzy
Poliwęglanowe osłony twarzy
serii 5 5F-11/5E-11
◆ Szeroka gama osłon pozwala na
wiele kombinacji do zastosowań
przemysłowych. Dostępne
z przezroczystego poliwęglanu oraz
osłona 5E-11 z poliwęglanu 5 stopień
zaciemnienia.

 Zestaw nagłowny 3M™ G500 do zastosowań przemysłowych
Połączenie 3M™ G500 z osłoną siatkową 5C ze stali nierdzewnej i ochronnikami słuchu
3M™ Peltor™ Optime™ I.

◆ Szeroka gama osłon sprawia, że zestaw
jest odpowiedni do wielu zastosowań
przemysłowych.
◆ Zapewnia szerokie pole widzenia.
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Ochrona twarzy i głowy

System montażu P3E

Okulary dedykowane dla systemu
3M™ G500

Szybki i niezwykle wygodny
oraz bezpieczny system
przyłączenia ochronników
słuchu do G500.

V9E

V9C

Elementy wymienne nauszników
V9B

Model nauszników

Zestaw higieniczny wymienny do nauszników
3M™. W jego skład wchodzą wymienne
pierścienie uszczelniające oraz poduszki
wygłuszające, które mogą być wymienione
w kilku prostych krokach. Wymiana zapewni
doskonałą funkcjonalność i wysoki poziom
higieny oraz wydłużenie żywotności
nauszników.

Kod produktu

Model nauszników

Kod produktu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III
do hełmu Peltor™ G3000

H540P3E-413-SV

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III
do Schubert

H540P3EA-413-SV

X4P3E-EU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III
do Schubert

H540P3EB-413-SV

X5P3E-EU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III
Hi-Viz (SNR 28 dB)

H540P3E-475-GB

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X1 (SNR 27 dB)

X1P3E-EU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X2 (SNR 31 dB)

X2P3E-EU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X3 (SNR 33 dB)

X3P3E-EU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4 (SNR 33 dB)
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X5 (SNR 37 dB)
Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I
do hełmu Peltor™ G3000 (SNR 26 dB)

H510P3E-405-GU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I
Schubert (SNR 26 dB)

H510P3EA-405-GU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H31
do Romer (SNR 28 dB)

H31P3EB 300

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I
do Schubert (SNR 26 dB)

H510P3EB-405-GU

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H31
do hełmu Peltor™ G3000 (SNR 28 dB)

H31P3E 300

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H31
do Schuberth BER80/WPC80 (SNR 28 dB)

H31P3EA 300

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I Hi-Viz
H510P3E-469-GB
(SNR 26 dB)

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ Push
To Listen (PTL)

MT155H530P3E
380

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
do hełmu Peltor™ G3000 (SNR 30 dB)

H520P3E-410-GQ

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
dielektryczne SNR 30 dB)

H520P3E-410GQ-01

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
do Schubert (SNR 30 dB)

H520P3EA-410-GQ

Ochronniki 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim (rozwiązanie
komunikacyjne)

MT13H220P3E

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
do Schubert (SNR 30 dB)

H520P3EB-410-GQ

Ochronniki 3M™ PELTOR™ ProTac™ III (rozwiązanie
komunikacyjne)

MT13H221P3E

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
HI-Viz (SNR 30 dB)

H520P3E-467-GB

Ochronniki 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro z radiem FM
(rozwiązanie komunikacyjne)

HRXS220P3E

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H31 Hi-Viz 300GB, do hełmu Peltor™ G3000 (SNR 28 dB)

H31P3E 300-GB

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H31 do 300-GU,
do hełmu Peltor™ G3000 (SNR 28 dB)

H31P3E 300-GU
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Ochrona zintegrowana Versaflo™

Nagłowia 3M™ Versaflo™
Nagłowia 3M™ Versaflo™ to lekkie, kompaktowe i dobrze wyważone osłony twarzy, które zapewniają zintegrowaną ochronę dróg oddechowych, oczu, twarzy
i słuchu. Oferują ochronę przed określonymi zagrożeniami z jakimi spotykamy się na stanowisku pracy. Dodatkowo produkty tej klasy niezależnie od serii gwarantują równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza wewnątrz nagłowia, co zapewnia niezwykły komfort.

3M™ Versaflo™ nagłowie
serii M200

3M™ Versaflo™ nagłowie
serii M300

Cechy i zalety:

Cechy i zalety:

◆ Ochrona przed określonymi
zagrożeniami dróg oddechowych,
głowy i oczu.
◆ Nagłowie spełniające standardy
normy EN812.
◆ Lekka, z doskonałym wyważeniem.
W pełni regulowana więźba.
◆ Regulacja rozprowadzania
strumienia powietrza pozwala
kierować powietrze wewnątrz nagłowia, co zapewnia większą kontrolę
oraz komfort.
◆ Wizjer zapewnia doskonałą ostrość oraz pole widzenia zarówno w dół, jak
i na boki.
◆ Wizjery zapewniają odporność na substancje chemiczne i zarysowania.

◆ Ochrona głowy zgodna z normą
EN397.
◆ Zintegrowana ochrona przed
licznymi zagrożeniami (np. ochrona
dróg oddechowych, uderzenia,
niebezpieczne rozbryzgi).
◆ Lekka, z doskonałym wyważeniem.
W pełni regulowana więźba.
◆ Regulacja rozprowadzania strumienia
powietrza pozwala kierować powietrze wewnątrz nagłowia, co zapewnia
większą kontrolę oraz komfort.
◆ Doskonałe pole widzenia zarówno w dół, jak i na boki, z dobrą ostrością
widzenia. Wizjery zapewniają odporność na substancje chemiczne
i zarysowania.
◆ Opcjonalna ochrona słuchu – nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™
(nahełmowe).
◆ Nagłowia Versaflo™ z serii M mają wiele części wspólnych, co wiąże się
z łatwiejszą ich inwentaryzacją oraz pozwala uniknąć przestojów w pracy.
Wymiana części zamiennych jest szybka, łatwa i intuicyjna.

◆ Nagłowia Versaflo z serii M mają wiele części wspólnych, co wiąże się
z łatwiejszą ich inwentaryzacją oraz pozwala uniknąć przestojów w pracy.
Wymiana części zamiennych jest szybka, łatwa i intuicyjna.

Zastosowania:
◆ Obróbka drewna, malowanie, obróbka powierzchni.
◆ Rolnictwo, szlifowanie, polerowanie.

3M™ Versaflo™ kaptury
ochronne seria S
Cechy i zalety:
◆ Smukła konstrukcja, która dopasowuje
się do głowy użytkownika.
◆ Lekkie i luźno dopasowane. Osłona
głowy, włosów, szyi i ramion.
◆ Doskonały przepływ powietrza wpływa
na większy komfort, mniejszy hałas
i zredukowane parowanie.
◆ Gotowe do użycia zaraz po wyjęciu
z opakowania.
◆ Doskonałe pole widzenia, zwłaszcza
w dół, ze zmniejszoną krzywizną szyby
redukującą możliwośći wystąpienia
refleksów świetlnych.
◆ Wygoda noszenia z okularami korekcyjnymi, ochronnymi.
◆ Spełniają najwyższe wymagania dotyczące ochrony dróg oddechowych
(TH3) dla tego typu produktów używanych razem z jednostkami
napędowymi 3M™.
◆ Ochrona oczu i twarzy zgodna z normą EN166 – rozbryzgi cieczy
i uderzenia cząstek o niskiej energii.

Zastosowania:
◆ Przygotowanie powierzchni, malowanie i powlekanie.
◆ Przemysł farmaceutyczny, chemiczny, papierniczy, medycyna i opieka
zdrowotna.
◆ Środki spożywcze, rolnictwo, obróbka drewna.

Zastosowania:
◆ Wytapianie i odlewnictwo, szlifowanie.
◆ Przemysł chemiczny, rolnictwo, budownictwo i renowacje,
wyburzanie i rozbiórki.

3MTM VersafloTM M-200, M-300, seria S
Jednostka napędowa 3M™

Normy

NWO2

3M™ Versaflo™ TR-300

EN12941 TH3

500

3M™ Versaflo™ TR-600

EN12941 TH3

500

3M™ Versaflo™ TR-800

EN12941 TH3

500

3M™ PF-600

EN12941 TH3

500

3M™ Versaflo™ V-100E/ V-200E/V-500E

EN14594 3A

200

Dodatkowa ochrona
3MTM VersafloTM M-200
3MTM VersafloTM M-300

3MTM VersafloTM seria S

Ochrona wzroku:
EN166 1:BT:3* EN166 1:BT:3:9**

Ochrona wzroku:
EN166 2:F:3

Ochrona głowy EN812
*M-927 Wizjer z powłoką ochronną**
M-925 Wizjer bez powłoki ochronnej

1 Kaptury z serii S spełniają wymagania dotyczące niższej wytrzymałości (A) normy
EN14594. Zostały zatwierdzone dla zastosowań z szeregiem przewodów sprężonego
powietrza, spełniających zarówno wymagania niższej, jak i wyższej wytrzymałości (A i B).
2 NWO – nominalny współczynnik ochronny, liczba obliczana jako maksymalny procent
wewnętrznego dopuszczanego przez normy europejskie dla danej klasy środków
ochrony dróg oddechowych.
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Jednostka napędowa z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300+
Jednostka napędowa z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300+ łączy doskonałe wykonanie, ochronę i funkcjonalność z nowoczesną
i smukłą konstrukcją oraz komfortem. To klucz do wszechstronnych, łatwych w użyciu systemów chroniących drogi oddechowe w środowiskach zanieczyszczonych pyłami.

Bezpieczeństwo

Komfort

◆ Zgodny z normą EN 12941,
klasa TH2 lub TH3 w zależności
od nagłowia.

◆ Dwie prędkości przepływu powietrza 185 l/min
i 205 l/min dla większego komfortu użytkownika.
◆ Lekki i mały – wyjątkowo smukła, lekka i wyważona
konstrukcja zapewniająca komfort noszenia.

Łatwość użytkowania
◆ Świetlny i dźwiękowy alarm przepływu powietrza
i niskiego poziomu naładowania akumulatora.
◆ Akumulator litowo-jonowy charakteryzuje się
krótkim czasem ładowania, gdzie nie występuje
efekt pamięci ogniw.
◆ Stan naładowania akumulatora wskazuje
wskaźnik LED.

Różnorodne zastosowania
◆ Wysoce wydajny filtr pochłania niebezpieczne pyły, mgły i dymy
z dodatkową opcją ochrony przed drażniącymi gazami i parami.
◆ Klasa IP53. Odpowiednie do stosowania podczas dekontaminacji.
◆ Skórzany pas.
◆ Osłona przeciwiskrowa.

Pasy

Skórzany pas
TR-326

Osłona
przeciwiskrowa
TR-362

Standardowy TR-325

Z powłoką ułatwiającą czyszczenie
TR-327

Skórzany TR-326

Akcesoria i części zamienne
Filtry
Filtr przeciwpyłowy 3M™ Versaflo™ TR-3712E P3 do jednostki napędowej
TR-300 Turbo
Filtr przeciwpyłowy TR-3800E P + chroniący przed drażniącymi parami
organicznymi*
Filtr przeciwpyłowy TR-3802E P + chroniący przed kwaśnymi gazami (fluorowodór
w zakresie do 10 × Największego Dopuszczalnego Stężenia)
*„Poziom drażniący” oznacza stężenie poniżej dopuszczalnego poziomu narażenia.

Filtr wstępny TR-3600 (zestaw po 10)

Wskaźnik przepływu
powietrza (rotametr)
TR-970

Plecak BPK-01

Osłona przeciwiskrowa
TR-362

Szelki TR-329

Uszczelka filtra TR-380

Ładowarki
Ładowarka pojedyncza TR-341E

Ładowarka 4-stanowiskowa TR-344E
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System z wymuszonym
przepływem powietrza
3M™ Versaflo™ TR-800
Cechy i zalety:
◆ Trzy prędkości przepływu powietrza do
wyboru przez użytkownika dla poprawy
komfortu.
◆ Kontrolowany przepływ powietrza
utrzymywany na stałym nominalnym
poziomie nawet kiedy akumulator ulega
rozładowaniu lub filtr wypełnia się cząstkami stałymi.
◆ Wyświetlacz pokazuje status naładowania baterii oraz poziom zapełnienia filtra
w trakcie użycia.
◆ Wskaźnik zużycia baterii.
◆ Nie jest wymagana kalibracja jednostki przez użytkownika.
◆ Alarm dźwiękowy i wizualny sygnalizują niski stopień naładowania akumulatora
i niskie natężenie przepływu powietrza.
◆ Jasnożółte elementy pozwalają łatwo odróżnić tę jednostke od pozostałych
jednostek z serii 3M™ Versaflo™.
◆ Zgodny z EN 12941 Klasy TH2 lub TH3 w zależności od nagłowia.
◆ Mechaniczne mocowanie akumulatora pomaga zapobiegać odłączeniu się
akumulatora i powstaniu iskier podczas użycia zgodnie z EN 60079-11.
◆ Akumulator wyposażono w osłony zabezpieczające na wypadek uderzeń.

Pokrywy
filtrów

Filtry
TR-6710E P

TR-6700FC

Filtr przeciwpyłowy TR-6820E P+ chroniący przed drażniącymi
parami organicznymi oraz kwaśnymi gazami (fluorowodór
w zakresie do 10 x Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia)*

TR-6800FC

TR-6110E A1P, TR-6130E ABE1P

X3P3E-EU

TR-6310E A2P

TR-6300FC

TR-6580E ABE2K1HgP

TR-6500FC

*„poziom drażniący" oznacza stężenie poniżej dopuszczalnego poziomu narażenia

Akcesoria i części zamienne
TR-838 Narzędzie do mocowania akumulatora

BPK-01 Plecak

TR-971 Wskaźnik przepływu powietrza

TR-6600 Filtr wstępny

Zastosowania:

TR-653 Zestaw do czyszczenia i przechowywania

TR-662 Osłona
przeciwiskrowa

◆ Produkcyjne zakłady farmaceutyczne, petrochemiczne, lakiernicze, chemiczne
◆ Przemysł transportowy, produkcja żywności.

TR-329 Szelki

System z wymuszonym
przepływem powietrza
3M™ Versaflo™ TR-600
Cechy i zalety:
◆ Trzy prędkości przepływu powietrza
do wyboru w celu zwiększenia
komfortu użytkowania.
◆ Kontrolowany przepływ powietrza
zapewnia stałe natężenie przepływu
wraz z rozładowywaniem się
akumulatora lub zapełnianiem filtra
cząstkami.
◆ Wyświetlacz jednostki napędowej TR-600 pokazuje stopień naładowania
akumulatora oraz poziom zapełnienia filtra cząstkami w trakcie użycia.
◆ Poziom naładowania akumulatora jest także widoczny na wskaźniku LED na
samej baterii.
◆ Nie ma potrzeby przeprowadzania kalibracji jednostki napędowej.
◆ W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora i/lub niskiego
przepływu powietrza włącza się dźwiękowy i wizualny alarm elektroniczny, który
emituje także wibracje.
◆ Łatwy do czyszczenia pas o gładkiej powierzchni, który można zanurzać w celu
łatwego i dokładnego oczyszczenia.
◆ Wysoce trwały pas do pracy w wysokiej temperaturze lub wymagającym
środowisku zapewnia większą trwałość i odporność na iskry/płomienie. Nadaje
się do odkażania pod natryskiem oraz tymczasowego zanurzania w celu
łatwiejszego czyszczenia.
◆ Zgodny z EN 12941 Klasy TH2 lub TH3 w zależności od nagłowia.

Zastosowania:
◆ Produkcyjne zakłady farmaceutyczne, petrochemiczne, lakiernicze, chemiczne.
◆ Przemysł transportowy, produkcja żywności.

Pokrywy
filtrów

Filtry
TR-6710E P

TR-6700FC

Filtr przeciwpyłowy TR-6820E P+ chroniący przed drażniącymi
parami organicznymi oraz kwaśnymi gazami (fluorowodór
w zakresie do 10 x Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia)*

TR-6800FC

TR-6110E A1P, TR-6130E ABE1P

TR-6100FC

TR-6310E A2P

TR-6300FC

TR-6580E ABE2K1HgP

TR-6500FC

*„poziom drażniący" oznacza stężenie poniżej dopuszczalnego poziomu narażenia

Akcesoria i części zamienne
TR-6600 Filtr wstępny

TR-971 Rotametr

TR-662 Osłona przeciwiskrowa

BPK-01 Plecak

TR-653 Zestaw czyszczący

TR-655 Adapter do
plecaka

TR-651 Zatrzask do filtra

TR-329 Szelki

TR-627X 3M™ Versaflo™ Pas łatwy w czyszczeniu
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System ochrony dróg oddechowych 3M™ Versaflo™

Kaptury z serii S 3M™ Versaflo™

Nagłowia z serii M 3M™ Versaflo™

Przyłbice spawalnicze
3M™ Speedglas™

M-406
M-407

S-433 S/L
S-533 S/L

M-206
M-207

S-655
S-657
S-757

M-306
M-307

S-855E

Węże oddechowe

Akcesoria
BT-922: jednorazowa
osłona węża oddechowego
BT-926: trudnopalna
osłona węża oddechowego

BT-20 S/L: lekki wąż oddechowy (2 rozmiary)
BT-30: wąż oddechwy o samoregulacji długości
BT-40: wąż oddechowy o wysokiej wytrzymałości
BT-30*

BT-20 S/L

BT-40
BT-922

* BT-30 nie został zatwierdzony do użytku z nagłowiem M-400 / 3M™ Versaflo™ TR-600. Powinny być stosowane BT-20S / L lub BT-40.

Jednostki napędowe

3M™ Versaflo™ TR-300+
Jednostka napędowa

Aparaty wężowe sprężonego powietrza

Pyły + gazy i pary

Wyłącznie pyły (dostępne opcje
ochrony przed drażniącymi parami
organicznymi i kwaśnymi gazami)

3M™ Versaflo™ TR-600
Jednostka napędowa

Pyły + gazy i pary

3M™ Versaflo™ TR-800
Iskrobezpieczna jednostka
napędowa

Opcja
ogrzewania

Opcja
chłodzenia

Aparat wężowy
sprężonego powietrza
3M™ Versaflo™
V-100E

Kontrolowany
przepływ

Aparat wężowy
sprężonego powietrza
3M™ Versaflo™
V-200E

Aparat wężowy
sprężonego powietrza
3M™ Versaflo™
V-500E

Wtyczka łącząca
Elementy
oczyszczające
Iskrobezpieczny
Filtr wstępny
Filtr przeciwpyłowy
Chroniący przed drażniącymi parami
organicznymi
◆ Chroniący przed kwaśnymi gazami (ochrona
przed fluorowodorem do 10 × Największego
Dopuszczalnego Stężenia [NDS])
◆
◆
◆
◆

Akumulatory
◆ Akumulator o zwiększonej pojemności
wystarczający na 9–12 godzin

Ładowarki
akumulatorów
◆ Ładowarka pojedyncza
◆ Ładowarka 4-stanowiskowa

Elementy oczyszczające
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Iskrobezpieczny
Filtr wstępny
Filtr przeciwpyłowy P
Chroniący przed drażniącymi parami
organicznymi
Chroniący przed kwaśnymi gazami
A1P
A2P
ABE1P
ABE2K1HgP
ABE1P

Przewody
sprężonego
powietrza

Akumulatory
◆ Akumulator standardowy
◆ Akumulator o zwiększonej pojemności

Ładowarki
akumulatorów
◆ Ładowarka pojedyncza

Złączki do przewodów doprowadzających
sprężone powietrze
◆ Stacje filtrujące 3M™ Aircare™ (wolnostojące lub mocowane
na ścianie)
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3M™ SecureFit™ okulary ochronne nakładkowe serii 3700
Zapewnij ochronę swoim okularom korekcyjnym i odkryj komfort, jaki zapewnia nowa seria okularów ochronnych nakładkowych 3M™ SecureFit™ 3700, nawet
podczas całodziennego używania. Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) pomaga równomiernie rozłożyć nacisk nad uchem, by zwiększyć komfort
użytkowania, a regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym umożliwiają dopasowanie soczewek do twarzy i wyregulowanie pozycji okularów.

Idealne dla osób
noszących okulary
◆ Uniwersalna konstrukcja pozwala
na stosowanie z szeroką gamą
okularów korekcyjnych.

◆ ASP: Powłoka odporna na zarysowania, posiada
oznaczenie „K”, spełnia wymagania normy EN 166.

◆ Poliwęglanowe
soczewki
pochłaniają 99.9%
promieniowania UVA
i UVB oraz spełniają
wymagania normy
EN 166:2001.

◆ Klasa
optyczna 1.

◆ Powłoka 3M™ Scotchgard™ AF/AS jest bardziej
odporna na zaparowanie (N) niż tradycyjne tego
typu powłoki, nawet po wielokrotnym umyciu wodą.
Zapewnia ochronę przed zarysowaniem (K), zgodnie
z wymaganiami normy EN 166: 2001.

◆ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT)
pomaga równomiernie rozłożyć nacisk nad uchem,
by zwiększyć komfort użytkowania.

 Okulary 3M™ SecureFit™ dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych

SF3701ASP-BLU

SF3702SGAF-BLU

SF3707SGAF-BLU

SF3701SGAF-ORG

SF3701SGAF-GRN

SF3703SGAF-GRN

S3717ASP-BLK

S3730ASP-BLK

S3750ASP-BLK

SF3707XSGAF-BLU

SF3702XSGAF-BLU

SF3701XSGAF-BLU
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Nowość
Styl
◆ Dzięki dużemu profilowi można je używać z większością okularów korekcyjnych.
◆ Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Zaawansowana ochrona
◆ Pośrednia wentylacja pomaga ograniczyć zaparowanie.
◆ Szybka, klasa optyczna 1, odpowiednia do długotrwałego stosowania.

3M™ GoggleGear™ gogle ochronne serii 6000
Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ 6000 posiadają konstrukcję o dużym profilu. Powłoka 3M™ Scotchgard™ AF zapewnia wyższą odporność na zaparowanie i zarysowanie w porównaniu do tradycyjnych tego
typu powłok. Wszystkie modele posiadają pośrednią wentylację, która
zmniejsza zaparowanie. Modele z regulowanymi paskami nagłownymi
z tkaniny nylonowej, jak i paskami z neoprenu, zapewniają wyjątkowy
komfort użytkowania oraz posiadają nowoczesne wzornictwo.

◆ Szybka z poliwęglanu pochłania 99.9% promieniowania UVA i UVB oraz spełnia
wymagania normy EN 166: 2001, (3) - ochrona przed cieczami (w postaci kropel
lub rozbryzgów), (4) - ochrona przed dużymi cząstkami pyłu (większymi niż 5 μm).
◆ Powłoka 3M™ Scotchgard™ AF/AS zapewnia lepszą ochronę przed
zaparowaniem niż tradycyjne tego typu powłoki, nawet po wielokrotnym
umyciu wodą. Szybka odporna na zaparowanie, (N) - i zarysowanie (K) zgodnie
z wymaganiami normy EN 166.

Komfort
◆ Miękkie uszczelnienie gogli zapewnia prawidłowe i szczelne dopasowanie do
twarzy.
◆ Komfortowy pasek – wybierz model z paskiem nylonowym lub neoprenowym.
◆ Pasek neoprenowy znajduje się w modelu gogli GG6001NSGAF-BLU, więc model
ten może być sterylizowany w autoklawie.

Styl
◆ Nowoczesna, lekka konstrukcja o smukłej linii dla doskonałego dopasowania.

Ochrona najwyższej jakości

3M™ GoggleGear™ gogle ochronne serii 2890
Gogle ochronne 3M™ serii 2890 mają nowoczesną, smukłą konstrukcję
i są dostępne w 7 różnych wersjach: z szybkami wykonanymi z poliwęglanu lub z octanu, bez wentylacji lub z pośrednią wentylacją. Nowe,
ulepszone warianty gogli (2891-SGAF i 2891S-SGAF) posiadają szybki
z powłoką 3M™ Scotchgard™, która zapewnia ochronę przed zarysowaniem powierzchni i zaparowaniem.

◆ 1. klasa optyczna, zapewniająca wysoką optyczną przejrzystość, pozwalającą na
długotrwałe, wygodne noszenie.
◆ Ochrona przed zarysowaniem dzięki zastosowaniu wyjątkowo odpornej
powłoki, co zwiększa trwałość.
◆ Konstrukcja z pośrednią wentylacją, zapewnia zwiększoną cyrkulację powietrza,
wygodę i zmniejszone parowanie w warunkach wysokiej temperatury/
wilgotności.
◆ Wersja szybek wykonana z poliwęglanu, chroni przed cząsteczkami o średniej
energii uderzenia, zgodnie z normą EN166 1 BT i ciekłym metalem.

Komfort
◆ Szeroka regulowana opaska na głowę umożliwiająca wygodne dopasowanie.
◆ Obrotowy mechanizm mocowania opaski umożliwiający indywidualną
regulację i dopasowanie.
◆ Idealnie łączą się z półmaskami z serii 3M™ 9300+ i serii 3M™ 4000 oraz
półmaskami wielkokrotnego użytku z serii 3M™ 6000 i 7500.

Styl
◆ Nowoczesna, lekka konstrukcja o smukłej linii dla doskonałego dopasowania.

Ochrona najwyższej jakości
◆ Soczewki klasy optycznej 1 przeznaczone do długotrwałego użytkowania.
◆ Zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV.
◆ Możliwość zastosowania wkładki korekcyjnej 3M™ GogleGear™.

Powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog

3M™ GoggleGear™ gogle ochronne serii 500
Gogle 3M™ GoggleGear™ 500 charakteryzuje niskoprofilowy kształt, co
zapewnia pełną kompatybilność z innymi ochronami i mogą być stosowane z wkładką do szkieł korekcyjnych. Zapewniają doskonałą ochronę
przed promieniowaniem UV. Pokryte są odporną na zaparowanie powłoką 3M™ Scotchgard™, która zapobiega zaparowaniu dłużej od gogli
z tradycyjnymi powłokami.

◆ Najwyższej jakości powłoka chroniąca przed zaparowaniem.
◆ Doskonale chroni soczewki przed zaparowaniem i zarysowaniem.
◆ Spełnia wymagania normy EN 166 w zakresie oznaczeń K i N.
◆ Zachowują swoje właściwości nawet po wielokrotnym myciu.

Komfort
◆ Szeroki, nylonowy, elastyczny pasek, który jest łatwo regulowany dzięki
systemowi sprzączek.
◆ Model z paskiem neoprenowym GG501NSGAF można sterylizować
w autoklawie.
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3M™ SecureFit™ okulary ochronne seria 100
Okulary posiadają eleganckie, nowoczesne wzornictwo. Charakteryzują się bezoprawkową konstrukcją, opartą na opatentowanej technologii 3M™ Pressure
Diffusion Temple (PDT), dzięki czemu doskonale dopasowują się do kształtu i wielkości niemal każdej twarzy. Są to okulary, które oferują innowacyjne rozwiązanie, w przystępnej cenie.

◆ Bezpieczne, ścisłe
dopasowanie, z zachowaniem
wysokiego poziomu komfortu.

◆ Kolory zauszników w kolorze
czarnym lub niebieskim dla wersji
z przezroczystymi soczewkami,
niebieskie zauszniki dla innych
odcieni soczewek.

◆ Rozproszone punkty nacisku
na skroniach dzięki technologii
3M™ Pressure Diffusion Temple.

◆ Stylowe, nowoczesne wzornictwo.
Smukła i bezoprawkowa konstrukcja.
◆ Wszystkie dostępne modele posiadają
soczewki odporne na zarysowanie
i zaparowanie. Dostępne wersje soczewek:
przezroczysta, szara, żółta, I/O szara.
Poliwęglanowe soczewki pochłaniają 99,9%
promieniowania UVA i UVB.

◆ Klasa optyczna 1. Posiadają
oznaczenie FT, spełniają
wymagania normy EN 166.
Waga: 20g.

3M™ SecureFit™ okulary ochronne seria 200
Okulary charakteryzują bezoprawkowe soczewki i zauszniki o stałej długości, które stworzono w oparciu o Technologię 3M™ Pressure Diffusion Temple. Dzięki
temu doskonale dopasowują się do kształtu i wielkości niemal każdej twarzy. Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ to nie tylko nowoczesny design, ale również
innowacyjne technologie.

◆ Doskonała ergonomia
i dopasowanie dzięki technologii
3M™ Pressure Diffusion Temple.

◆ Unikalana technologia 3M™
Pressure Diffusion Temple.
◆ Nowoczesny, opływowy design.

◆ Okulary spełniające wymogi
normy EN166:2001. Wyjątkowa
lekkość, tylko 18 g.

◆ Poliwęglanowe soczewki
pochłaniające 99,9% promieniowania
UVA i UVB.

◆ Doskonała wentylacja
i ochrona boczna.

◆ Bezpieczne, ścisłe dopasowanie
przy jednoczesnym wysokim
poziomie komfortu.

◆ Zmniejszone zjawisko
ześlizgiwania się oprawek
podczas ruchów głową.

 Dopasowanie okularów 3M™

0
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Pracownik powinien mieć możliwość dopasowania środków ochrony oczu do własnych wymagań,
tak aby zapewnić sobie najwyższy komfort pracy.
Szczególne znaczenie ma to przy doborze okularów
ochronnych i gogli. Zakup środków ochrony oczu
przez pracodawców dotyczy zazwyczaj większej
liczby pracowników, co uniemożliwia indywidualny
dobór modelu do konkretnej osoby. Dlatego warto
zakupić okulary ochronne, które można indywidualnie dopasować do twarzy użytkownika, poprzez
regulowaną długość zauszników i możliwość ustawienia kąta pochylenia zauszników.

H

H

6 mm

8 mm

0

H

10 mm

12 mm

0

0

H

Bezpieczeństwo pracownika

www.redosystem.com.pl

205

Ochrona wzroku
3M™ SecureFit™ okulary ochronne seria 400 jest
dostępna w wersji z soczewkami korekcyjnymi,
z powłoką Anti-Fog oraz niezwykle wygodne 400X.

Styl
◆ Nowoczesny, opływowy kształt.
◆ Doskonała ergonomia i dopasowanie dzięki technologii 3M™ Pressure
Diffusion Temple.
◆ Inspirowane ruchem, wyprofilowane lamówki dostępne w nowoczesnej
palecie kolorów dla podkreślenia stylu.

Ochrona najwyższej jakości

3M™ SecureFit™ okulary ochronne seria 400 / 400X
Okulary posiadają soczewki bezoprawkowe i zauszniki o stałej długości. Innowacyjny kształt okularów zapewnia większy komfort noszenia
i bezpieczne dopasowanie. Zauszniki oferują technologię 3M™ Pressure Diffusion Temple, która pomaga równomiernie rozłożyć nacisk na
skroniach, by zwiększyć wygodę noszenia okularów w różnych środowiskach pracy. Dodatkowe funkcje zapewniają lepszą wygodę, atrakcyjniejszy styl oraz wydajność użytkowania.

◆ Poliwęglanowe soczewki pochłaniające 99,9% promieniowania UVA i UVB.
◆ Okulary spełniające wymogi normy EN166:2001 oraz EN170:2002 (bezbarwne
i żółte soczewki).
◆ Doskonała wentylacja i zintegrowana osłona boczna.
◆ Wyjątkowa lekkość, tylko 19 g.

Komfort
◆ Rozproszone punkty nacisku na skroniach dzięki technologii 3M™ Pressure
Diffusion Temple.
◆ Bezpieczne, ścisłe dopasowanie przy jednoczesnym wysokim poziomie
komfortu.
◆ Regulowany mostek nosowy oraz miękka powłoka zauszników.

Styl
◆ Smukła, bezoprawkowa konstrukcja.
◆ Jednoczęściowa soczewka.

Ochrona najwyższej jakości

3M™ SecureFit™ okulary ochronne seria 500
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się nowoczesną konstrukcją opartą na technologii 3M™ Pressure Diffusion
Temple (PDT). Posiadają wielopoziomową, zapadkową regulację zauszników, dzięki czemu zapewniają bardziej spersonalizowane dopasowanie do twarzy użytkownika. Powłoka 3M™ Scotchgard™ zapewnia
zwiększoną odporność na zaparowanie i zarysowanie.

◆ Klasa optyczna 1.
◆ Poliwęglanowe soczewki pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB,
posiadają oznaczenie FT, spełniają wymagania normy EN 166: 2001.
◆ Powłoka 3M™ Scotchgard™ zapewnia ochronę przed zaparowaniem (N)
i zarysowaniem (K).
◆ Powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog została dodana do niektórych modeli
SF500. Ta powłoka zapewnia dłuższą odporność na zaparowanie, niż
tradycyjne tego typu powłoki, nawet do 25 umyć wodą.
◆ Powłoka Anti-Scratch Plus (ASP) zapewnia zaawansowaną ochronę przed
zarysowaniem (K).
◆ Opcjonalna, piankowa wkładka uszczelniająca.

Komfort
◆ Waga: 22 g lub 27 g (z piankową wkładką).
◆ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple. Małe otwory wentylacyjne
w celu ograniczenia zaparowywania.

Styl
◆ Wiele typów soczewek, włącznie z polaryzacyjnymi.

Ochrona najwyższej jakości
◆ Poliwęglanowe soczewki pochłaniają 99,9% promieniowania UVA i UVB,
spełniające wymogi normy EN166:2001.
◆ Klasa optyczna: 1.
◆ Najwyższej jakości powłoka 3M™ Scotchgard™ chroniąca przed zaparowaniem
nawet po wielokrotnym myciu soczewek.

3M™ SecureFit™ okulary ochronne seria SF600
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600 są dostępne w wielu
opcjach. Pracownicy mogą wybrać spośród wielu różnych powłok
ochronnych, m.in. 3M™ Scotchgard™, chroniącej przed zaparowaniem.
Dostępnych jest także wiele typów soczewek oraz akcesoriów, takich
jak np. demontowalna wkładka uszczelniająca.

Dostępne z powłokami zabezpieczającymi:
◆ 3M™ Rugged Anti-Scratch (RAS) 5 razy wyższa odporność na zarysowania
w odróżnieniu od standardowej powłoki AS. Wydłuża trwałość i pomaga
przedłużyć żywotność soczewki, chroniąc ją przed silnym otarciem.

Komfort
◆ Technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple sprawia, że okulary ochronne
3M™ SecureFit™ doskonale dopasowują się do różnych kształtów i wielkości
twarzy.
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Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II
Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ II zostały opracowane do użytku w wymagających, hałaśliwych środowiskach i skutecznie wyciszają nawet dźwięki o wyjątkowo
niskiej częstotliwości. Pierścienie uszczelniające zostały wypełnione wyjątkowym połączeniem płynu i pianki. W wyniku tego osiągnięto optymalne uszczelnienie
i jednocześnie niski nacisk podczas kontaktu, co zapewnia przyjemny komfort nawet podczas długich okresów użytkowania. Pierścienie uszczelniające są wyposażone w kanały wentylacyjne, pokryte miękką, wzorzystą, higieniczną folią. Doskonale chronią w środowiskach, które cechują się znacznym poziomem hałasu
przemysłowego lub odgłosów pracy maszyn budowlanych, jak również na lotniskach i podczas prac rolniczych. Produkt ten jest również dostępny w wersji dielektrycznej bez widocznych części metalowych, a także w wersji o wysokiej widzialności w kolorze zielonym – dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu,
a zarazem muszą być wyraźnie widoczni (na drodze czy na placu budowy, na lotniskach lub w innych miejscach pracy cechujących się wysokim ryzykiem).

Cechy i zalety:
◆ Znaczna przestrzeń w czaszach ochronnika pomaga uszom
oddychać, co zwiększa wygodę.
◆ Miękkie i szerokie pierścienie uszczelniające wypełnione
wyjątkowym połączeniem płynu i pianki, co zapewnia
optymalne uszczelnienie i mały nacisk.
◆ Pierścienie uszczelniające wyposażone w kanały
wentylacyjne pokryte miękką, wzorzystą i higieniczną folią.
◆ Średnie stłumienie pomimo lekkości i niskoprofilowej
konstrukcji: SNR = 31 dB.
◆ Unikatowa konstrukcja pałąka, wykonanego z drutu ze stali
nierdzewnej, co zapewnia stały nacisk podczas długich
okresów użytkowania.
◆ Dostępne w kilku wersjach, co pozwala dopasować je
niemal do każdej sytuacji: z pałąkiem nagłownym lub
składanym,z pałąkiem nakarkowym i w wersji nahełmowej.
Wszystkie wersje są dostępne w kolorach o znacznej
widoczności.

Nauszniki przeciwhałasowe
3M™ PELTOR™ Optime™ I
Niskoprofilowa i lekka konstrukcja
(180 g) pomaga poprawić kompatybilność
z innym sprzętem ochrony indywidualnej.
Umiarkowany poziom tłumienia:
SNR: 27dB.

Nauszniki przeciwhałasowe
3M™ PELTOR™ Optime™ III
Szerokie pierścienie uszczelniające.
Bardzo wysoki współpczynnik tłumienia:
SNR: 35dB. Konstrukcja minimalizuje
rezonans, zapewniając doskonałe
tłumienie wysokich częstotliwości.

 Klasyfikacja oznaczeń Systemy 3M™ Optime™ Alert
ZIELONY
RNR* < 85 dB (A)

CZERWONY 1
87 dB (A) – 98 dB (A)

CZERWONY 3
95 dB (A) – 110 dB (A)

Ochrona słuchu nie jest wymagana,
ale ochronniki słuchu powinny być
udostępnione pracownikom dla ich
komfortu i bezpieczeństwa.

Konieczne jest używanie ochronników
słuchu. Poziom ochrony najbadziej
odpowiedni dla dźwięków o wysokich
częstotliwościach.

Konieczne jest używanie ochronników
słuchu. Poziom ochrony najbadziej
odpowiedni dla wszystkich
częstotliwości.

ŻÓŁTY
83 dB (A) – 93 dB (A)

CZERWONY 2
94 dB (A) – 105 dB (A)

CZERWONY 3
95 dB (A) – 110 dB (A)

Konieczne jest używanie
ochronników słuchu.

Konieczne jest używanie ochronników
słuchu. Poziom ochrony najbardziej
odpowiedni dla dźwięków o wysokich
i średnich częstotliwościach.

Wymagane jest używanie
ochronników słuchu. Poziom ochrony
najbadziej odpowiedni dla wszystkich
częstotliwości.
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Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X1 / X2 / X3
W nausznikach 3M™ PELTOR ™ serii X połączono uniwersalne wzornictwo, komfort i najnowocześniejsze technologie, tworząc najwygodniejsze i najtrwalsze
modele. Pałąk nagłowny ze znajdującym się wewnątrz drutem ze stali nierdzewnej zaprojektowany jest tak, aby utrzymywał stały nacisk przez 8 godzin i dawał
stabilne i wygodne dopasowanie. Szeroki zakres dostępnych poziomów ochrony ułatwia znalezienie odpowiedniego ochronnika słuchu. Modele X1–X5 posiadają unikalny system kodowania kolorami umożliwiający wizualną identyfikację zastosowanego poziomu ochrony.

X3

◆ Łatwe w dopasowaniu,
ekstramalnie lekkie i płaskie.

X2

X1

◆ Smukłe nauszniki, które dobrze
tłumią większość hałasów powstałych
w środowisku przemysłowym.
◆ Nowa konstrukcja wkładek tłumiących
oraz innowacyjna pianka zawarta
w poduszkach uszczelniających zapewniają
doskonałą ochronę akustyczną, szczególnie
przed dźwiękiem niskiej częstotliwości.
◆ Lekka konstrukcja zmniejsza
kumulowanie się ciepła i potu.

◆ Łatwe
w czyszczeniu.
◆ Kodowanie kolorami
ułatwia identyfikację.

◆ Kompatybilne z ochroną wzroku 3M™.

◆ Dostępne
również
w wersji
nahełmowej.

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4 / X5
Nauszniki 3M™ PELTOR ™ X4 są ekstremalnie smukłe i zapewniają bardzo wysoki współczynnik tłumienia. W przeszłości nauszniki o wysokich właściwościach
tłumiących wymagały zastosowania dużej i masywnej obudowy – dziś to już przeszłość.

◆ Łatwe w dopasowaniu.
◆ Smukłe nauszniki, które dobrze
tłumią większość hałasów powstałych
w środowisku przemysłowym.

X4

X5

◆ Ekstramalnie lekkie i płaskie
w porównaniu do produktów
konkurencji.
◆ Nowa konstrukcja oraz innowacyjna
pianka zawarta w poduszkach
uszczelniających zapewniają doskonałą
ochronę akustyczną, szczególnie przed
dźwiękiem o niskiej częstotliwości.
◆ Lekka konstrukcja zmniejsza
kumulowanie się ciepła i potu.

◆ Łatwe w czyszczeniu.
◆ Kodowanie kolorami
ułatwia identyfikację.

◆ Dostępne
również w wersji
nahełmowej.

Zestawy higieniczne do nauszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™
Zestaw higieniczny PELTOR™ pomaga zadbać o utrzymanie nauszników przeciwhałasowych
PELTOR™ w czystości. Zestaw zawiera zamienne pierścienie uszczelniające oraz podkładki tłumiące,
które można wymienić w kilku prostych krokach.
◆ Wydłuża żywotność nauszników.
◆ Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ to prosty sposób na utrzymanie ochronników słuchu
w czystości. Zestaw zawiera nowe pierścienie uszczelniające oraz wkładki, które mogą być
wymienione w kilku prostych krokach.
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Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ przeznaczone dla spawaczy 3M™ H505B
Spawalnicze nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ H505B zaprojektowano pod kątem użytkowania z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100. Nowoczesna, smukła konstrukcja czaszy oraz mocny, szeroki pałąk na karkowy zapewniają niski nacisk oraz dobre dopasowanie. Konstrukcja pałąka zapewnia lepszą
kompatybilność z innymi środkami ochrony osobistej.

◆ Miękkie szerokie pierścienie
uszczelniające pomagają
ograniczyć nacisk w okolicach
uszu oraz podnoszą komfort.

◆ Produkt z wymiennymi
wkładkami higienicznymi.

◆ Produkt dedykowany
dla spawaczy
gwarantuje
bezpieczeństwo
w środowisku pracy
o poziomie hałasu
nie przekraczającym
105 dB.

◆ Nauszniki zapewniają
optymalne tłumienie
wszystkich częstotliwości
bez zwiększonego
rozmiaru i wagi.

◆ Pałąk na karkowy
z dwupunktowym
mocowaniem
zapewnia niski
poziom nacisku.

◆ Smukła konstrukcja
umożliwia
użytkowanie wraz
z przyłbicami 9100
3M™ Speedglas™.

SNR* = 24 dB
* Single Number Rating (SNR) – uproszczony współczynnik redukcji szumu.
Pojedyncza liczba określająca tłumienie, jakie może zapewnić ochronnik słuchu.

 Produkt dedykowany dla przyłbic Speedglas™ 9100 oraz G5-01

9100 Air

G5-01

9100 FX
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Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom
Nauszniki z wbudowanym modułem komunikacji dwukierunkowej 3M™ PELTOR™ LiteCom należą do gamy produktów z wbudowanym radiotelefonem. System
zapewnia doskonałą i niezawodną komunikację na dystansie do 2 km w zależności od otoczenia. 38 podkanałów pozwala kilku użytkownikom korzystającym
z tego samego kanału na komunikowanie się w indywidualny sposób. Głosowe menu ułatwia użytkowanie sprzętu.

◆ Komunikacja za
pośrednictwem 8
kanałów w paśmie
PMR 446 MHz.

◆ Czasze nauszników
zapewniające wysokie
tłumienie.
◆ Dostępny z pałąkiem nagłownym,
nakarkowym i nahełmowym.

◆ Zasięg do 2 km
w zależności od
warunków.

◆ SNR: 32 dB.

◆ Łatwo dostępne
przyciski kontrolne.

◆ Menu głosowe.

Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Bluetooth

EEP-100 EU
Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Średnie
tłumienie

Odchylenie
standardowe
(dB)

125

18,1

2,4

15,6

250

24,3

1,7

22,6

Częstotliwość
(Hz) Średnie
tłumienie (dB)

Zakładana
ochrona
(dB)

500

32,1

2,2

29,9

1000

36,2

2,6

33,6

2000

34,7

3,6

31,1

4000

39,2

3,3

35,9

8000

36,0

2,4

33,6

*SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB

Regulowane tłumienie
(otoczenie)

FM

Bluetooth

ProTac™ III
Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Wbudowane
radio FM

Wbudowany
radiotelefon
dwukierunkowy

WS™ ProTac
XPI

WorkTunes™
Pro

Wbudowane
radio FM

Zewnętrzne
wejście
audio

Wbudowany radiotelefon
dwukierunkowy

WS™ Alert™
XPI

Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Radiotelefon
zewnętrzny

LiteCom

Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Bluetooth

Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Bluetooth

FM

Wbudowane
radio FM

FM

Zewnętrzne
wejście
audio

Radiotelefon
zewnętrzny

WS™ LiteCom
Plus
Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Bluetooth

WS LiteCom
Pro III
Regulowane
tłumienie
(otoczenie)

Bluetooth

Wbudowane
radio FM

Wbudowany
radiotelefon
dwukierunkowy

Zewnętrzne
wejście
audio

LiteCom Plus
GB

Zewnętrzne
wejście audio

Zewnętrzne
wejście
audio

Wbudowany
radiotelefon
dwukierunkowy

Wbudowany
radiotelefon
dwukierunkowy

Wbudowany
radiotelefon
dwukierunkowy

Zewnętrzne
wejście
audio

Zewnętrzne
wejście
audio

Zewnętrzne
wejście
audio

Radiotelefon
zewnętrzny

Radiotelefon
zewnętrzny

Radiotelefon
zewnętrzny
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Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit zostały wykonane z pianki o opatentowanym składzie, który sprawia, że można je myć i nadają się do
wielokrotnego użytku (do dwóch tygodni). Miękka, piankowa końcówka i elastyczny pokryty pianką trzpień wkładki umożliwiają łatwe wkładanie do kanału
słuchowego jedną ręką lub dwoma rękoma.

Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA

Komfortowe

Dostępne w wersji:

◆ Kształt końcówki wkładki
przeciwhałasowej wraz z miękką
dopasowującą się pianką zapewniają
dokładne, a jednocześnie
wygodne dopasowanie, które
pomaga zmniejszyć narażenie na
niebezpieczny poziom hałasu.
◆ Opatentowana konstrukcja
i innowacyjny piankowy materiał.
◆ Idealne rozwiązanie dla pracowników
używających rękawic lub
wykonujących pracę, która powoduje
zabrudzenie dłoni.

◆ ze sznurkiem (model 328-1001)

Nowość

◆ bez sznurka (model 328-1000)
SNR 35 dB – przy metodzie wkładania
dwoma rękoma
SNR 30 dB – przy metodzie wkładania
jedną ręką

Wygodne w zastosowaniu
◆ Dostępne w wersji ze sznurkiem
i bez sznurka.
◆ Brak konieczności rolowania wkładki
przeciwhałasowej pomaga utrzymać ją
w czystości podczas dopasowywania.
◆ Pierwsza pianka 3M™, którą można myć.
◆ Pierwsza wkładka przeciwhałasowa
z określonym poziomem tłumienia
metodą dopasowania jedną ręką
(SNR 30 dB), jak i dwoma rękoma
(SNR 35 dB).

Kompatybilne
◆ Kompatybilne z systemem weryfikacji 3M™ E-A-Rfit™.
◆ Kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej.

Tłumienie

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA

Metoda wkładania dwoma rękoma:

Metoda wkładania jedną ręką: Częstotliwość (Hz) 63

Częstotliwość
(Hz)

Średnie
tłumienie
(dB)

Odchylenie
standardowe
(dB)

Zakładana
ochrona
(dB)

Częstotliwość
(Hz)

Średnie
tłumienie

Odchylenie
standardowe
(dB)

Zakładana
ochrona
(dB)

125

31,0

3,7

27,3

125

18,1

2,4

15,6

250

29,0

4,2

25,7

250

24,3

1,7

22,6

500

34,1

3,3

30,8

500

32,1

2,2

29,9

1000

34,7

3,8

30,9

1000

36,2

2,6

33,6

2000

38,3

3,1

35,2

2000

34,7

3,6

31,1

4000

40,4

3,4

37,0

4000

39,2

3,3

35,9

8000

43,5

2,6

40,9

8000

36,0

2,4

33,6

*SNR = 35 dB, H = 36 dB, M = 32 dB, L = 29 dB

*SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB
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Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™
Cechy i zalety
◆ Widoczna struktura komórkowa powierzchni jest odporna na
przemieszczanie się i pomaga utrzymać skuteczne uszczelnienie.
◆ Dostosowują się do przewodu słuchowego dzięki czemu zapewniają
skuteczną ochronę.
◆ Zgodne z normą EN352-2:1993.
◆ Kompatybilne z systemem weryfikacji 3M™ E-A-Rfit™.
◆ Miękka pianka pochłaniająca energię zapewnia niewielki,
zrównoważony nacisk.
◆ Odporne na wchłanianie wilgoci, co zmniejsza problemy
związane z przemieszczaniem się i zmianą pozycji podczas pracy
w wilgotnych warunkach.
◆ Zaprojektowane, by dopasować się i chronić bez powodowania
podrażnień.

Tłumienie

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™
Odchylenie
Średnie
Częstotliwość
tłumienie standardowe
(Hz)
(dB)
(dB)

Zakładana
ochrona
(dB)

63

22,3

5,4

16,9

125

23,3

5,3

18,1

250

24,6

3,6

20,9

500

26,9

5,4

21,5

1000

27,4

4,8

22,6

2000

34,1

3,1

30,9

4000

41,6

3,5

38,1

8000

40,4

6,4

34,0

*SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Wkładki przeciwhałasowe z uchwytami

Tłumienie

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™

Cechy i zalety
◆ Unikatowa, podłużna struktura, ułatwiająca sprężenie pianki.
◆ Wkładka delikatnie wślizguje się do ucha i powoli się rozszerza.
◆ Opatentowana końcówka z pianki E-A-Rform, dostosowana
kształtem i rozmiarem, aby wygodnie dopasować się do każdego
rozmiaru przewodu słuchowego.
◆ Dostępne w wersji ze sznurkiem lub bez sznurka.
◆ Nie wymagają rolowania.
◆ Można je myć i wielokrotnie stosować. Uchwyt wyklucza potrzebę
dotykania końcówki: nie ma potrzeby mycia rąk przed zakładaniem.
◆ Zaprojektowane pod kątem kompatybilności z innymi rodzajami
sprzętu ochrony osobistej.

Odchylenie
Średnie
Częstotliwość
tłumienie standardowe
(Hz)
(dB)
(dB)

Zakładana
ochrona
(dB)

63

27,8

5,4

22,4

125

26,0

4,5

21,5

250

24,9

3,3

21,5

500

25,2

5,0

20,2

1000

29,4

4,2

25,2

2000

34,9

4,1

30,8

4000

37,0

5,2

31,8

8000

35,9

3,7

32,2

*SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Wstępnie formowane wkładki przeciwhałasowe

Tłumienie

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Ultrafit™

Cechy i zalety
◆ Unikatowa, opatentowana konstrukcja z potrójnym
kołnierzem, zapewniająca doskonałe dopasowanie
i komfort.
◆ Łatwo dopasowują się do ucha, zapewniając stałą
i komfortową ochronę.
◆ Wysoki współczynnik tłumienia (SNR) (SNR: 32 dB).
◆ Dostępne w wersji ze sznurkiem, co zapobiega ich zgubieniu.
◆ Można je myć i wielokrotnie stosować.
◆ Kompatybilne z systemem weryfikacji 3M™ E-A-Rfit™.
◆ Różne wersje dostosowane do różnych zastosowań: wykrywalne,
o wysokim i niskim tłumieniu.
◆ Zaprojektowane pod kątem kompatybilności z innymi rodzajami
sprzętu ochrony indywidualnej.

Odchylenie
Średnie
Częstotliwość
tłumienie standardowe
(Hz)
(dB)
(dB)
63

29,2

Zakładana
ochrona
(dB)

6,0

23,2

125

29,4

7,4

22,0

250

29,4

6,6

22,7

500

32,2

5,3

26,9

1000

32,3

5,0

27,3

2000

36,1

3,2

32,8

4000

44,3

6,0

38,3

8000

44,8

6,4

38,4

SNR = 32 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB, APVf = Mf-sf
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Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Classic™

Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Ultrafit™

◆ Są odporne na wchłanianie potu i wilgoci,
co pomaga poprawić komfort, doskonale
dostosowane do użytkowania w miejscach
o wysokiej temperaturze i wilgotności.

◆ Są idealne do
pracy przy średnim
natężeniu dźwięku
od 83dB(A) do
93dB(A).

◆ Produkt w wersji ze sznurkiem i bez
sznurka, oraz w formie wymiennych butli do
użytkowania wraz z dozownikiem.

◆ Mogą być myte
łagodnym mydłem
co pozwala na ich
użytkowanie przez więcej
niż 1 dzień roboczy.

◆ Rolowane wkładki
przeciwhałasowe wykonane są
z miękkiej pianki polimerowej
pochłaniającej energię.

◆ Wkładki są odporne na
wilgoć i kompatybilne
z innymi środkami ochrony
osobistej, nadają się do
wielokrotnego użytku i nie
wymagają rolowania.

◆ Ich stosowanie pozwala
na prowadzenie rozmów
lub słuchanie muzyki,
równolegle zapewniając
ochronę przed utratą
słuchu.

Wkładki przeciwhałasowe
3M™ 1100
◆ Zapewniają bardzo
wysoką wartość
ochrony przed hałasem
i przeznaczone są do
długotrwałego używania
na stanowiskach
zagrożonych hałasem.

Wkładki
przeciwhałasowe
3M™ 1261/1271
◆ Mogą być myte
łagodnym mydłem
co pozwala na ich
użytkowanie przez
więcej niż 1 dzień
roboczy.

◆ Miękka,
hipoalergiczna
pianka poliuretanowa
zapewnia długotrwały
komfort i pewne
działanie.

◆ Wkładki są dostępne
w atrakcyjnym pudełku
ze zintegrowanym
zaczepem do paska,
dzięki któremu są zawsze
w zasięgu, chronione przed
zabrudzeniem.

◆ Dostępne również w wersji
z poliestrowym sznurkiem, który
zapobiega ich zgubieniu i daje
pewność, że produkt jest w zasięgu
w razie potrzeby, przez co jest
wygodniejszy do sporadycznych
zastosowań.

Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ FX
◆ Wkładki
przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™
Flexicap FX-01-000
są wyposażone
w innowacyjny,
opatentowany
ruchomy pałąk,
który umożliwia
noszenie w wielu
pozycjach bez
rezygnacji z innych
środków ochrony
osobistej.

◆ Idealne do stosowania w warunkach, gdzie hałas
może być problemem zarówno w pracy jak i w czasie
wolnym, zapewniają doskonałą ochronę słuchu
i wygodę przez cały dzień.

◆ Stożkowy kształt
zapewnia dopasowanie
do większości kształtów
kanału usznego i ułatwia
wkładanie.

◆ Produkt dostępny
także w wersji ze
sznurkiem.

◆ Obecnie zatyczki
mają najwyższy
wskaźnik ochrony
- wskaźnik SNR
wynosi 39.
◆ Okrągłe wkładki
uszczelniają wejście
kanału słuchowego i tym
samym są wygodniejsze
dla użytkownika.

◆ Opatentowany element
tłumiący posiada miękkie,
gładkie poliuretanowe
końcówki identyczne jak
w 3M™ E-A-RCaps™.

◆ Pomarańczowy, jaskrawy
kolor zapewnia dobrą
widoczność, ułatwia prostą
i szybką inspekcję pracowników
czy stosują się do zasad BHP.

◆ Najpopularniejsze
z wkładek marki
3MTM obecnych na
rynku.

Wkładki przeciwhałasowe
na pałąku 3M™ 1310/1311
◆ Sprężyna dociskowa
może być umieszczona
pod brodą lub z tyłu
głowy, umożliwiając
jednoczesne stosowanie
z innymi ochronami
indywidualnymi.
◆ Wkładki ze sprężyną
dociskową (pałąkiem)
typu 3MTM 1310 stanowią
wygodną ochronę
przeciwhałasową nie
ingerującą w kanał
słuchowy.
◆ Wkładki przeznaczone są dla
pracowników narażonych na
zagrożenie hałasem o niskim
i średnim poziomie.

◆ Wkładki 3M™ 1310 ważą
zaledwie 13g i są wyposażone
w łatwo wymienialne elementy
tłumiące (3M™ 1311).
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Użytkowanie i pielęgnacja środków ochrony słuchu

Wstępnie formowane wkładki
przeciwhałasowe 3M™

Rolowane piankowe wkładki
przeciwhałasowe 3M™
Sposób użycia

Sposób użycia

Powoli zrolować i ścisnąć piankowe wkładki
tak, aby tworzyły bardzo cienki walec. Ściśniętą
wkładkę włożyć głęboko do przewodu słuchowego. Poprawne założenie wkładki ułatwia pociągnięcie ucha drugą ręką na zewnątrz i w górę.

Wprowadzając wkładkę, sięgnąć drugą ręką do
ucha i pociągnąć je na zewnątrz do momentu, gdy
zamknięcie przewodu słuchowego wkładką stanie
się odczuwalne. Wkładka może początkowo wydawać się ciasno dopasowana, zwłaszcza osobom, które jeszcze nie nosiły wkładek przeciwhałasowych.

Pielęgnacja i czyszczenie

Pielęgnacja i czyszczenie

Wkładki przeciwhałasowe należy utrzymywać
w czystości, z dala od substancji mogących podrażnić przewód słuchowy. Można je myć w ciepłej wodzie z użyciem łagodnego detergentu lub
mydła. Nadmiar wody należy odcisnąć z wkładek,
a następnie je wysuszyć. Wkładki można myć
wiele razy. Należy wyrzucić wkładki przeciwhałasowe, jeśli zauważalnie zmienią one twardość lub
przestaną się rozprężać do pierwotnego rozmiaru i kształtu.

Wstępnie formowane wkładki przeciwhałasowe
mogą być używane przez kilka miesięcy, w zależności
od ich rodzaju, środowiska pracy, higieny oraz właściwości chemicznych. Należy je wymienić w razie
ich skurczenia, stwardnienia, naderwania, pęknięcia
lub trwałej deformacji. Wkładki myć w ciepłej wodzie
z mydłem i starannie płukać. Po wyschnięciu należy
je przechowywać w pudełku lub dołączonym opakowaniu.

Rolowane piankowe wkładki
przeciwhałasowe 3M™

Wstępnie formowane wkładki
przeciwhałasowe 3M™

Sposób użycia

Sposób użycia

Chwycić za szersze końce wkładek i przekręcić
je tak, aby skierować końcówki w wejście do
przewodu słuchowego. Zdecydowanym ruchem
wcisnąć wkładki do ucha, przekręcając je tak,
aby uzyskać ścisłe dopasowanie. W większości
przypadków pomocne będzie pociągnięcie za
małżowinę uszną podczas wciskania wkładek.

Nauszniki przeciwhałasowe muszą w pełni obejmować uszy i szczelnie przylegać do głowy. Pałąk należy wyregulować tak, aby poduszki wywierały równy
nacisk wokół uszu, co zapewni lepszą redukcję hałasu. Pod czaszą ochronnika nie powinno być włosów
– przed założeniem należy je odgarnąć. Nie należy
nosić czapek, trzymać ołówków za uchem ani robić
niczego, co mogłoby zakłócić ścisłe dopasowanie.

Pielęgnacja i czyszczenie

Pielęgnacja i czyszczenie

Większość dousznych ochronników słuchu
można czyścić w taki sam sposób, jak wstępnie formowane wkładki przeciwhałasowe. Pałąk utrzymuje końcówki na miejscu i zapewnia
szczelność akustyczną. Nie należy zatem w niego ingerować – w przeciwnym razie ochrona zapewniana przez wkładki może być pogorszona.

Nausznki przeciwhałasowe można czyścić ciepłą wodą z mydłem następnie dokładnie wypłukć.
Nie używaj alkoholu lub rozpuszczalników. Nauszniki zwykle wymagają wymiany co najmniej dwa razy
w roku lub więcej. Należy je wymienić gdy stają się
sztywne, pękną lub ulegną rozszczelnieniu. Nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować nauszników,
w szczególności rozciągać nadmiernie pałąka, ponieważ zmniejszy to ochronę słuchu.

Nakładki higieniczne na pierścienie uszczelniające PELTOR™
Jednorazowe nakładki higieniczne na poduszki uszczelniające PELTOR™ ułatwiają utrzymanie
higieny i zwiększają wygodę użytkowania. Łatwo je przymocować do poduszki uszczelniającej, nie wpływają w istotny sposób na tłumienie. Skuteczne i praktyczne w użyciu w środowisku zanieczyszczonym lub w wysokiej temperaturze, pozwalają utrzymać higienę poduszek
uszczelniających. Przydatne również wówczas, gdy wiele osób używa tego samego urządzenia,
na przykład gdy są to ochronniki słuchu przeznaczone dla gości.
Numer produktu

Opis

Ilość w opakowaniu

HY100A

Nakładki higieniczne na pierścienie uszczelniające PELTOR™ clean

100 par w rolce

HY100A-01

Nakładki higieniczne na pierścienie uszczelniające PELTOR™ clean

20 x 5 par
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Ochrona dróg oddechowych

Dobór właściwej półmaski filtrującej
Po ustaleniu wymaganego stopnia ochrony można zdecydować, czy będzie potrzebna półmaska o kształcie kopułkowym, czy też składana; czy ma mieć regulowane taśmy nagłowia i czy ma być wyposażona w zawór wydechowy.

Półmaski kopułkowe 3M™
◆ Doskonałe dopasowanie dzięki wypukłej
formie, podwójnej taśmie nagłowia, piance
uszczelniającej oraz stalowej blaszce
w części nosowej.
◆ Łatwe w zakładaniu.
◆ Wytrzymała, odporna na wgniatanie
powłoka wewnętrzna.

Półmaski 3M™ z regulowanymi
taśmami
◆ Solidna i wytrzymała konstrukcja zapewnia
możliwość eksploatacji dłużej niż przez jedną
zmianę.
◆ Regulowane, plecione taśmy nagłowia.
◆ Pianka uszczelniająca zwiększająca komfort.

Półmaski składane 3M™

Zawór 3M™ Cool Flow™ Comfort

◆ Wyjątkowo miękkie i elastyczne.
◆ Indywidualnie pakowane, aby
uniknąć zanieczyszczenia podczas
przechowywania.

◆ Redukuje poziom ciepła i wilgoci pod półmaską.
◆ Umożliwia dłuższe noszenie półmaski
bez przerw.
◆ Zmniejsza ryzyko zaparowania okularów i gogli.

Komfort użytkowania
Skuteczną ochronę zapewnia jedynie nieprzerwane stosowanie półmaski przez cały czas, gdy użykownik przebywa na terenie zagrożonym ryzykiem. Półmaska powinna zapewniać komfort użytkowania przez całą zmianę.

Kompatybilność z innym sprzętem
ochrony osobistej

Wygoda dla twarzy i głowy

Wygoda dla skóry

Krawędź półmaski powinna być elastyczna, a jej
kształt i rozmiar powinny pozwalać na zakrycie
nosa, ust i podbródka bez wywierania zbytniego
nacisku. Materiał taśm, zapewniający właściwe
i równomierne naprężenie na przestrzeni głowy,
umożliwia wygodne i bezpieczne dopasowanie
niezależnie od wielkości głowy.

Gładkość i miękkość wewnętrznego materiału,
zapewnia komfort użytkowania, szczególnie
w długim okresie. Gładkie wykończenie półmaski
od wewnątrz pozwala uniknąć podrażnień
skóry, a pianka pochłaniająca pot w okolicy nosa
zapewni większą wygodę.

Komfortowa temperatura

Łatwość oddychania

Lekkość

Wydajny zawór wydechowy ułatwia
odprowadzanie ciepła i wilgoci, szczególnie
polecany podczas intensywnego wysiłku
fizycznego.

Wydajny zawór wydechowy oraz wysoce
wydajna włóknina filtrująca o niskich oporach
oddychania zwiększają wygodę użytkowania.

Skorzystaj z innowacji technologicznych
i wybierz lekki ochronnik dla optymalnego
komfortu.

Należy upewnić się, że wybrana ochrona jest
kompatybilna z innymi środkami ochrony
indywidualnej, wymaganymi na danym
stanowisku, takich jak okulary ochronne
i nauszniki przeciwhałasowe, co pozwoli na
zapewnienie maksymalnego komfortu.
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Ochrona dróg oddechowych

3M™ Półmaska Filtrująca serii 9400+
Wyprofilowany panel nosowy

Widoczne dla wykrywaczy metali

◆ Zakrzywiony, niskoprofilowy kształt zwiększa
pole widzenia i minimalizuje ryzyko zaparowania
środków ochrony oczu oraz dobrze dopasowuje
się do nosa i konturów oczu.

◆ Wtopiona metalowa blaszka nosowa szczelnie umieszczona
pomiędzy warstwami materiału filtrującego zapewnia
bezpieczeństwo Twojej produkcji.

Tłoczony panel górny
◆ Pomaga zmniejszyć zaparowanie okularów.

Zawór 3M™ Cool Flow™
◆ Odprowadza wydychane powietrze
i zmniejsza ryzyko parowania okularów.

Wyróżniający się kolor
◆ Pozwala na szybkie odnalezienie i usunięcie maski.

Innowacyjna patka podbródkowa
◆ Ułatwia składanie i dopasowanie do twarzy,
pomagając osiągnąć optymalne dopasowanie.

Pozbawione zszywek
◆ Pomaga zredukować ryzyko skażenia podczas
procesu produkcji.

Składana 3-panelowa konstrukcja
◆ Unikalna 3-panelowa konstrukcja dopasowuje się
do wszelkiego rodzaju rozmiarów, kształtów oraz
ruchów twarzy. Jest odporna na zapadanie się:
idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku.

Technologia 3MTM zapewniająca niskie
opory oddychania
◆ Wysoce wydajny materiał filtrujący o niskich oporach
oddychania. Zwiększa łatwość oddychania i komfort.

3M™ Półmaska Filtrująca chroniąca przed dymami spawalniczymi
Mocna konstrukcja powłoki i kopułki

Kodowanie kolorystyczne

◆ Zewnętrzna trudnopalna powierzchnia
zmniejsza ryzyko uszkodzenia półmaski
przez odpryski spawalnicze.
◆ Dobrze dostosowuje się do większości
kształtów i wielkości twarzy oraz jest
odporna na zapadanie się.

◆ Kodowanie kolorystyczne ułatwia rozpoznanie
poziomu ochrony (FFP2).

Miękki wewnętrzny pierścień
uszczelniający (jedynie w modelu 9928)

Zawór 3M™ Cool Flow™

◆ Zwiększa komfort użytkowania. Można go
czyścić w higieniczny sposób (za pomocą środka
czyszczącego do uszczelniaczy twarzy 105 3M™).

◆ Odprowadza wydychane powietrze i zmniejsza
ryzyko parowania okularów.

Regulowane, plecione taśmy nagłowia

Kompatybilna

◆ Pomagają zapewnić komfort w okolicy twarzy,
głowy i szyi.

◆ Ze środkami ochrony oczu 3M™.
◆ Ze środkami ochrony słuchu 3M™.

Warstwa węgla

◆ Z przyłbicami 3M™ Speedglas™.
◆ Z osłonami spawalniczymi.

◆ Zapewnia ochronę przed gazem ozonowym
i uwalnia od drażniących zapachów (poniżej NDS).

3M™ specjalistyczne półmaski serii 9900
Mocna konstrukcja powłoki i kopułki
◆ Dobrze dostosowuje się do większości
kształtów i wielkości twarzy.
◆ Dobrze zachowuje kształt podczas
użytkowania oraz jest odporna na
zapadanie się.

Elektretowy materiał filtrujący
z zaawansowaną technologią 3M™
◆ Skuteczna filtracja połączona z niskimi
oporami podczas oddychania.
◆ Stała, wysoka jakość zapewnianej ochrony.

Zawór 3M™ Cool Flow™
◆ Odprowadza wydychane powietrze i zmniejsza
ryzyko parowania okularów.

Taśmy nagłowia z kodowaniem
kolorystycznym
◆ Kolorystyczne kodowanie taśm nagłowia
ułatwia rozpoznanie poziomu ochrony.

Warstwa węgla
◆ Zapewnia ochronę przed drażniącym
poziomem par organicznych (poniżej NDS).

Kompatybilna
◆ Ze środkami ochrony oczu 3M™.
◆ Ze środkami ochrony słuchu 3M™.
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3M™ Półmaska Filtrująca serii 9300+
Wyprofilowana blaszka nosowa
◆ Zakrzywiony, niskoprofilowy kształt dobrze
dopasowuje się do nosa i konturów twarzy
zapewniając dobre pole widzenia oraz
wspomagając kompatybilność z okularami.

Tłoczony panel górny
◆ Pomaga zmniejszyć zaparowanie okularów.

Zawór 3M™ Cool Flow™
◆ Odprowadza wydychane powietrze
i zmniejsza ryzyko parowania okularów.

Technologia 3M™ zapewniająca
niskie opory oddychania
◆ Technologia zastosowana w elektretowym materiale
filtrującym 3M™ zapewnia niskie opory oddychania oraz
łatwiejsze oddychanie i zwiększony komfort.

Składana 3-panelowa konstrukcja
◆ Unikalna 3-panelowa konstrukcja dopasowuje się do wszelkiego
rodzaju rozmiarów, kształtów oraz ruchów twarzy. Jest odporna na
zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku.

Kompatybilna
◆ Z okularami i goglami ochronnymi 3M™ oraz
środkami ochrony słuchu 3M™.

Komfort dla głowy i twarzy
◆ Duża i miękka pianka nosowa oraz gładka,
wewnętrzna wyściółka są wyjątkowo
delikatne dla skóry i zapewniają komfort.

Innowacyjna patka podbródkowa
◆ Ułatwia składanie i dopasowanie do twarzy,
pomagając osiągnąć optymalne dopasowanie.

3M™ Półmaska Filtrująca serii VFlex™ 9100
Regulowana blaszka nosowa

Listwy dopasowujące

◆ Wtopiona, widoczna dla wykrywaczy metali.
Pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie
i solidne uszczelnienie.

◆ Specjalnie zaprojektowane dla dopasowania
półmaski do twarzy.

Tłoczony przedni panel

◆ Wygodne przechowywanie przed użyciem.

◆ Pomaga masce zachować swój kształt
i utrzymać ją z dala od ust. Zapewnia
poczucie przestrzeni pod półmaską.

Zakładki w kształcie litery V
◆ Wyginają i rozciągają się wraz z ruchem
ust, ułatwiając mówienie i oddychanie.

Opatentowany filtr 3M™
◆ Materiał filtracyjny 3M™ o wysokiej
wydajności zapewnia efektywne filtrowanie
połączone z niskimi oporami oddychania.

Wygodne składanie

Dodatkowe cechy
◆ Elastyczne taśmy nagłowia nie zawierają
elementów gumowych ani lateksowych.
◆ Poczucie przestrzeni bez ograniczania pola
widzenia.
◆ Kompatybilne z różnymi środkami ochrony
słuchu i wzroku 3M™.
◆ Dostępne w 2 rozmiarach, aby dopasować
produkt do różnych wielkości twarzy.

Komfortowa warstwa wewnętrzna

3M™ Półmaska Filtrująca serii 8000
Komfort

Bezpieczeństwo

◆ Tradycyjny wypukły kształt ze stalową
blaszką w części nosowej i 2 taśmami
nagłowia.
◆ Wygodna, lekka konstrukcja.

◆ Niezawodna, skuteczna ochrona przed
drobnymi cząstkami. Wytrzymała, odporna
na wgniatanie powłoka wewnętrzna.

Kampatybilna
Zawór 3M™ Cool Flow™
◆ Skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć
spod półmaski, zapewniając bardziej
komfortowe użytkowanie. Odprowadza
wydychane powietrze i minimalizuje
ryzyko zaparowania okularów lub gogli.

◆ Z okularami i goglami 3M™.
◆ Z ochronnikami słuchu 3M™.

Bezpieczeństwo pracownika
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Dobór jednorazowej półmaski filtrującej
Zastosowanie

Klasa ochrony

Ważne informacje
Jeżeli wysoka koncentracja kwarcu

Rdza, cząstki metalu, spoiwo
Beton, kamień
Cement, drewno, stal
Farby, lakiery, powłoki antykorozyjne
Stal, stal nierdzewna
Lakier przeciwporostowy

Szlifowanie,
cięcie,
wcieranie

W obecności chromianów
Może wymagać specjalistycznej półmaski filtrującej

Rozpylony olej o niskiej temperaturze
Spawanie

Stal miękka, cynk
Stal nierdzewna (elektrody)
Lutowanie

Praca z azbestem

kontakt z małymi ilościami

3M™ 9928 lub 3M™ 9925 dla ochrony przed ozonem
9928 lub 9925 dla ochrony przed ozonem
Dla zwiększonej ochrony

Praca ze szkłem i włóknami mineralnymi
Sortowanie odpadów

Może wymagać ochrony przed gazami i parami
Malowanie natryskowe
Pestycydy (wodne)

Rozpylanie

Może wymagać ochrony przed gazami i parami

Utrzymanie mediów (np. wymiana filtrów)
Alergie

Pyłki, łupież zwierzęcy
Pyły ziaren

Styczność z:

Pleśń/grzyby
Bakterie
Spaliny silników, dym

Dla ochrony osób chorych na gruźlicę

* Uwaga: Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być stosowane jako jedyne kryterium doboru półmaski filtrującej.

Nominalny współczynnik ochrony
Półmaski filtrujące
EN149 FFP1

Półmaski filtrujące
EN149 FFP2

Półmaski filtrujące
EN149 FFP3

Półmaski filtrujące
spawalnicze EN149

Niskie stężenia drobnych pyłów
(do 4 × NDS), mgły olejowe oraz
wodne występujące zwykle podczas
ręcznego szlifowania, wiercenia
i cięcia.

Średnie stężenia drobnych pyłów
(do 12 × NDS), mgły olejowe
oraz wodne występujące zwykle
podczas gipsowania, cementowania
i szlifowania, a także pył drzewny.

Wysokie stężenia drobnych pyłów
(do 50 × NDS), mgły olejowe
oraz wodne występujące zwykle
podczas pracy z niebezpiecznymi
substancjami.

Średnie stężenia drobnych pyłów
(do 12 × NDS), mgły olejowe oraz
wodne, dymy metali i ozon (12 ×
NDS) oraz pary organiczne poniżej
NDS, występujące zwykle podczas
spawania i lutowania.

NPF 12

NPF 12

NPF 12

NPF 12

Dopasowanie półmasek jednorazowych 3M™
Półmaski filtrujące najskuteczniejsze są wówczas, gdy zapewnione jest idealne uszczelnienie
pomiędzy ich krawędziami, a twarzą. W momencie, gdy uszczelnienie to zostaje przerwane, poziom ochrony ulega osłabieniu.
Przed każdym użyciem jakiejkolwiek półmaski
należy sprawdzić jej dopasowanie. Aby to zrobić
należy zakryć powierzchnię półmaski obiema
dłońmi, dbając o to, aby nie zmieniać jej ułożenia. W przypadku półmaski bez zaworu należy
wykonać gwałtowny wydech celem sprawdzenia jej szczelności. W momencie gdy mamy do
czynienia z półmaską wyposażoną w zawór należy wykonać tę samą czynność zakrywając przy
tym kanał Cool Flow™. Jeżeli powietrze uchodzi
w którąś ze stron docisku do twarzy, należy poprawić dopasowanie maski w niniejszym miejscu,
a następnie dokonać ponownej weryfikacji dopasowania.
W przypadku niemożliwości dopasowania kategorycznie zabrania się wkraczać do obszaru potencjalnego zagrożenia.

◆ Górna taśma powinna być
umieszczona na górze głowy.
Taśma nie powinna być skręcona.
◆ Blaszka nosowa powinna być
dostosowana kształtem do nosa
i policzków, aby zapewnić dobre
uszczelnienie.
◆ Dolna taśma powinna być
umieszczona poniżej uszu.
Taśma nie powinna być skręcona.

1 Twoja twarz powinna być gładko ogolona
2 Długie włosy należy związać z tyłu, tak aby nie przeszkadzały

Pamiętaj
obowiązkowo!

3 Dopasuj blaszkę nosową do kształtu swojej twarzy
4 Wykonaj sprawdzian szczelności
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Półmaski i maski pełne

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800.
Wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji, półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800, stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni pracowników przed cząstkami stałymi oraz przed wieloma rodzajami gazów i par.

Nowość

Nowość

Membrana komunikacyjna

Opatentowana, silikonowa,
elastyczna część nosowa

◆ Zaprojektowana w taki sposób, aby
ułatwiać komunikowanie się podczas
pracy.

◆ Zapewnia uczucie miękkości na
styku z twarzą, zwiększając komfort
noszenia.

Nowość

Nowość

Unikatowy system złączy
filtrów i pochłaniaczy

Łatwa regulacja taśm w dwóch
kierunkach:

◆ Dopasuj i wciśnij, a gdy
usłyszysz kliknięcie złącza, masz
pewność, że filtry są prawidłowo
zamontowane.

◆ Pociągnij taśmy, aby je zablokować.
Aby poluzować taśmy, ściśnij
klamrę z dwóch stron.

Nowość

Przycisk sprawdzania
szczelności

Nowość

Niższe opory oddychania

◆ Daje pracownikowi większą
pewność, że maska jest
prawidłowo dopasowana.

◆ Dwa pochłaniacze z podwójnym
przepływem powietrza
zamontowane na każdej masce,
zapewniają cztery strumienie
przepływu ułatwiając oddychanie.

Zawór wydechowy
◆ Kieruje wydychane
powietrze i wilgoć
ku dołowi.

Specjalna konstrukcja i ustawienie
elementów oczyszczających
◆ Umożliwiają stosowanie półmaski
serii HF-800 z niektórymi typami osłon
spawalniczych i szlifierskich.

8055

8051

8059

Półmaska wielokrotnego użytku
HF-801 - mała

HF-802 - średnia

8094

8095

Półmaska wielokrotnego użytku z membraną komunikacyjną
HF-803 - duża

HF-801SD - mała

HF-802SD - średnia

HF-803SD - duża
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Półmaska wielokrotnego użytku

Pochłaniacze 3M™ Secure Click™

3M™ Secure Click™ serii HF-800.
Jest to pierwszy na świecie system pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza zapewnia komfort i obniża opory oddychania. Dwa
pochłaniacze z podwójnym przepływem powietrza zamontowane na
każdej masce, zapewniają cztery strumienie przepływu ułatwiając oddychanie. 3M™ Secure Click™ to pewność, że filtry i pochłaniacze są
prawidłowo zamontowane.
Filtropochłaniacze
3M™ Secure Click™

Ochrona przed gazami i parami. Możliwość połączenia z filtrami przeciwpyłowymi.

Pochłaniacze
3M™ Secure Click™

Filtr

Klasa
ochrony

Zagrożenia

Filtr

Klasa
ochrony

Zagrożenia

D8051

A1

Gazy i pary organiczne
o temp. wrzenia >65°C.

D8095

A2P3 R

Gazy i pary organiczne
o temp. wrzenia >65°C
i pyły.

D8055

A2

Gazy i pary organiczne
o temp. wrzenia >65°C.

ABEK1a

Gazy i pary organiczne
o temp. wrzenia
>65°C, gazy i pary
nieorganiczne, gazy
kwasne i pochodne.

D8094

ABEKP3 R

Gazy i pary organiczne
o temp. wrzenia >65°C,
gazy nieorganiczne i
kwaśne, amoniak oraz
pyły.

D8059

Filtry przeciwpyłowe 3M™ Secure Click™
Ochrona przed cząstkami stałymi takimi jak pyły, mgły, aerozole, dymy, pleśń bakterie i inne.
Niektóre z elementów oczyszczających zabezpieczają także przed przykrymi zapachami.

Filtry
przeciwpyłowe
3M™ Secure Click™
Filtr
Klasa ochrony

Zagrożenia

D3125

D3128

D3135

D3138

D7915

P2 R

P2 R

P3 R

P3 R

P1 R

Cząstki stałe i ciekłe

Cząstki stałe i ciekłe,
dodatkowa ochrona przed
ozonem do 10 × NDS i parami
organicznymi / kwaśnymi
gazami poniżej NDS

Cząstki stałe i ciekłe

Cząstki stałe i ciekłe,
dodatkowa ochrona przed
ozonem do 10 × NDS i parami
organicznymi / kwaśnymi
gazami poniżej NDS

Cząstki stałe i ciekłe

D7925

D7935

D701

P2 R

P3 R

Filtry
przeciwpyłowe
3M™ Secure Click™
Filtr
Klasa ochrony

Zagrożenia

Cząstki stałe i ciekłe

Cząstki stałe i ciekłe

Pokrywa filtra

D9035 P3 R

D9038 P3 R

P3 R

P3 R

Cząstki stałe i ciekłe

Cząstki stałe i ciekłe,
dodatkowa ochrona przed
ozonem do 10 × NDS i parami
organicznymi / kwaśnymi
gazami poniżej NDS
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Maski pełne wielokrotnego użytku serii 3M™ 6000
Maski pełne wielokrotnego użytku z serii 6000 są proste w obsłudze i wygodne w noszeniu. Nowy zawór wydechowy zwiększa wytrzymałość i jest łatwy do
utrzymania w czystości. Wszystkie maski dostępne są w trzech rozmiarach i zostały wyposażone w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączanie szerokiego asortymentu lekkich, podwójnych elementów oczyszczających chroniących przed gazami, parami i pyłami, w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Część twarzowa
osłaniająca całą twarz
◆ Miękka, wykonana
z nieuczulającego
elastomeru część twarzowa.
◆ Wyjątkowo lekka (400 g),
co zapewnia wysoki komfort
użytkowania.

Szyba osłaniająca
całą twarz
◆ Niezakłócone pole
widzenia.
◆ Szyba z poliwęglanu
odporna na zarysowania
i uderzenia zgodnie z EN
166:2001 B.

Nagłowie
z 4 taśmami
◆ Łatwe do zakładania
i zdejmowania.
◆ Umiejscowienie taśm
i ich regulacja zapewniają
optymalne dopasowanie
i wygodę użytkowania.

Symetrycznie mocowane
elementy oczyszczające

Opatentowany zawór wydechowy
3M™ Cool Flow™

◆ Konstrukcja z dwoma elementami
oczyszczającymi zapewnia niższy opór podczas
oddychania.
◆ Lepsze wyważenie.

◆ Mniejsze opory podczas wydechu.
◆ Łatwiejsze oddychanie.

◆ Zapewnione boczne pole widzenia.
◆ Bezpieczne i pewne dopasowanie.

◆ Wydychane powietrze jest kierowane w dół.
◆ Minimalna liczba miejsc, w których gromadzi
się brud.
◆ Elegancki wygląd i wrażenie.

◆ Szeroki wybór elementów oczyszczających
stosowanych w przypadku gazów, par i pyłów.
◆ Opcjonalne podłączenie aparatu wężowego
sprężonego powietrza S-200+.

◆ Skuteczne odprowadzanie ciepła i wilgoci.
◆ Eliminuje wibracje zaworu.

 Zwróć uwagę na...
Utrzymanie ochrony dróg oddechowych w dobrym stanie wymaga regularnej pielęgnacji i konserwacji, czyli kontroli przed użyciem i skutecznego czyszczenia po użyciu. Jest to ważne, aby zachować niezawodność działania produktów ochrony dróg oddechowych i pomaga
zminimalizować potencjalne narażenie podczas ponownego użycia.

Bezpieczeństwo pracownika

www.redosystem.com.pl

221

Półmaski i maski pełne

Półmaska wielokrotnego użytku serii 3M™ 7500
Półmaski oddechowe wielokrotnego użytku serii 3M™ 7500 odznaczają się wyjątkowym komfortem. Zmniejszone opory oddychania minimalizują temperaturę
wewnątrz półmaski i tym samym zwiększają komfort użytkowania. Półmaski dostępne są w 3 rozmiarach. Wyposażone zostały w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączenie, zależnie od potrzeb indywidualnych, szerokiego asortymentu podwójnych filtrów chroniących przed gazami, parami
i pyłami. Mogą być stosowane z systemami zaopatrywania w powietrze 3M™.

Nagłowie
◆ Dobre wyważenie, pewne
dopasowanie.
◆ Zmniejszony nacisk na głowę.

Niski profil
◆ Niezakłócone pole widzenia.
◆ Zmniejszona liczba miejsc,
w których gromadzi się brud.
◆ Zmniejszone ryzyko zaparowania
okularów lub gogli.

◆ Punkty naprężeń zredukowane
do minimum.

Część twarzowa
◆ Część twarzowa wykonana z miękkiego
silikonu zapewniającego dobre dopasowanie
do twarzy, trwałość i komfort użytkowania.
◆ Łatwa w utrzymaniu.
◆ Wąski obszar noska dla zwiększonego
komfortu.
◆ Funkcja Drop Down umożliwiająca
opuszczenie półmaski w łatwy sposób
w chwili gdy ochrona nie jest wymagana.
◆ Kompatybilna z środkami ochrony
wzroku i głowy firmy 3M™.
◆ Mały ciężar (136 g).

Symetrycznie mocowane
elementy oczyszczające
◆ Podwójne filtry zapewniają zmniejszenie oporów
oddychania.
◆ Lepsze wyważenie dla jeszcze większego komfortu
użytkowania.
◆ Niezakłócona widoczność peryferyjna.
◆ Bezpieczne dopasowanie.
◆ Oznakowane punkty mocowania elementów
oczyszczających.
◆ Możliwość podłączenia pochłaniaczy chroniących
przed gazami, parami oraz filtrów przeciwpyłowych.
◆ Opcjonalne podłączenie aparatu wężowego
sprężonego powietrza S-200+.

Dodatkowo

Zawór wydechowy 3M™ Cool Flow™

◆ Dostępność pełnego asortymentu
części zamiennych.
◆ 3 rozmiary oznaczone kolorami.

◆ Zmniejszone opory oddychania.
◆ Zmniejszone kumulowanie się ciepła i wilgoci.
◆ Pozbawiony wibracji zawór.
◆ Wydychane powietrze kierowane jest w dół.
◆ Ochrona zaworu przed zabrudzeniem.

Rozmiary
7501

mały

7502

średni

7503

duży

222

Bezpieczeństwo pracownika

www.redosystem.com.pl

Półmaski i maski pełne

Półmaska wielokrotnego użytku serii 3M™ 6500 / 6500QL
Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ 6500 zostały zaprojektowane z myślą o trudnych i brudnych warunkach, zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy. Seria 6500 zapewnia wysoki poziom wygody, trwałości i stabilności, dzięki miękkiemu, ale też pewnemu dopasowaniu półmaski do twarzy.
Półmaski serii 6500 dostępne są w dwóch wersjach: wersja 6500QL wyposażona w mechanizm szybkiego opuszczania Quick Latch oraz standardowa wersja
6500. Obie wersje są dostępne w trzech rozmiarach.

Regulowane taśmy nagłowia

Ergonomiczny kształt,
niski profil

◆ Optymalne dopasowanie
i wygoda dzięki regulowanym
taśmom.
◆ Trwałe taśmy z poliestru oraz
nagłowie ze spandeksu.

◆ Proste czyszczenie i konserwacja
dzięki mniejszej liczbie części
i zagłębień.
◆ Udoskonalony kształt półmaski
zapewniający niezakłócone pole
widzenia.
◆ Kompatybilność z przyłbicami
spawalniczymi / szlifierskimi.

Specjalna obudowa zaworu
wydechowego
◆ Kieruje wydychane powietrze
i wilgoć w dół.
◆ Łatwe sprawdzenie szczelności.

Połączenie
bagnetowe 3M™
◆ Kompatybilna
ze wszystkimi
mocowanymi
bagnetowo filtrami
i pochłaniaczami 3M™.

Mechanizm szybkiego
opuszczania półmaski Quick Latch*
◆ Szybkie i wygodne wypinanie półmaski
kiedy musimy często przemieszczać się
z i do strefy zagrożenia.
◆ Opuszczanie i podnoszenie półmaski bez
potrzeby zdejmowania hełmu lub przyłbicy.

Zawór wydechowy
3M™ Cool Flow™
◆ Większy komfort dzięki
skutecznemu odprowadzaniu
ciepła i wilgoci.
◆ Zmniejszone opory oddychania.

Silikonowe uszczelnienie twarzy
◆ Zapewnienie wysokiego poziomu komfortu
i stabilności, dzięki miękkiemu, ale też
pewnemu zabezpieczeniu.
◆ Przedłużona żywotność produktu dzięki
wytrzymałemu, silikonowemu materiałowi.
◆ Nasza najlżejsza półmaska silikonowa.
◆ Zachowuje kształt nawet w warunkach
wysokiej temperatury.
◆ Dostępna w 3 rozmiarach (S, M oraz L).

*tylko w opcji z QL

 Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ 6500
Półmaski 6500 3M™ Standard

Półmaski 6500 3M™ Quick Latch

◆ 3M™ Półmaska 6501 - mała
◆ 3M™ Półmaska 6502 - średnia

◆ 3M™ Półmaska 6501QL - mała
◆ 3M™ Półmaska 6502QL - średnia

◆ 3M™ Półmaska 6503 - duża

◆ 3M™ Półmaska 6503QL - duża
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Półmaski wielokrotnego użytku serii 3M™ 6000
Półmaski wielokrotnego użytku z serii 6000 są ekonomiczne, wymagają zaledwie niewielkiej konserwacji, proste w obsłudze i wyjątkowo lekkie. Dostępne
w 3 rozmiarach, wyposażone w system złącza bagnetowego 3M™ pozwalający na podłączanie do szerokiego asortymentu podwójnych elementów oczyszczających chroniących przed gazami, parami i pyłami, w zależności od indywidualnych potrzeb. Półmaski 3M™ z serii 6000 mogą też być używane z aparatami
wężowymi sprężonego powietrza 3M™ dla większej wygody i elastyczności zastosowań.

Taśmy nagłowia

Niskoprofilowa
konstrukcja

◆ Dobrze dostosowuje się
do większości kształtów
i wielkości twarzy.
◆ Dobrze zachowuje kształt
podczas użytkowania oraz
jest odporna na zapadanie się.

◆ Niezakłócone pole widzenia.
◆ Uproszczona konstrukcja
zapewnia niekłopotliwą
obsługę i konserwację.

Lekka część twarzowa
z elastomeru
◆ 3 rozmiary kodowane
kolorami dla łatwiejszej
identyfikacji.
◆ Lekki materiał
elastomerowy zapewnia
komfort podczas
długotrwałych prac.
◆ Wyjątkowo niewielki ciężar:
82 g.
◆ Zminimalizowane koszty
utrzymania.

Dodatkowe zalety
◆ Półmaska dostępna
w 3 rozmiarach
o różnych kolorach.

Symetrycznie mocowane
elementy oczyszczające
◆ Konstrukcja z 2 elementami
oczyszczającymi zapewniająca
niższe opory oddychania.
◆ Lepsze wyważenie.
◆ Zapewnione boczne pole widzenia.
◆ Bezpieczne i pewne dopasowanie.
◆ Oznakowane punkty mocowania
elementów oczyszczających.
◆ Szeroki wybór elementów
oczyszczających stosowanych
w przypadku gazów, par i pyłów.
◆ Opcjonalne podłączenie aparatu
wężowego sprężonego powietrza
S-200+.

Rozmiary
6100

mały

6200

średni

6300

duży
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Filtry przeciwpyłowe 3M™ z serii 6035/6038 z EN143: 2000

 Filtry przeciwpyłowe 3M™ 6038

Filtr

Klasa ochrony

Zagrożenia

6035

P3 R

Cząstki stałe i ciekłe – w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego do
zastosowań w trudniejszych warunkach

6038

P3 R

Cząstki stałe i ciekłe, gazowy fluorowodór o stężeniu do 10 x NDS przy
zastosowaniu półmaski lub stężeniu do 30 ppm przy zastosowaniu maski
pełnej oraz ozon, pary organiczne i gazy kwaśne poniżej NDS

Filtry przeciwpyłowe 3M™ z serii 5000 zgodne z normą EN143: 2000

 Filtry przeciwpyłowe 3M™ 5911

Filtr

Klasa ochrony

Zagrożenia

5911

P1 R

Cząstki stałe i ciekłe

5925

P2 R

Cząstki stałe i ciekłe

5935

P3 R

Cząstki stałe i ciekłe

Filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 2000 zgodne z normą EN143: 2000
Filtr

Klasa ochrony

Zagrożenia

2125

P2 R

Cząstki stałe i ciekłe

2128

P2 R

Cząstki stałe i ciekłe. Dodatkowa ochrona przed ozonem do 12 × NDS
i parami organicznymi/kwaśnymi gazami poniżej NDS

2135

P3 R

Cząstki stałe i ciekłe

 Filtry przeciwpyłowe 3M™ serii 2000

Pochłaniacze chroniące przed gazami i parami 3M™ z serii 6000

 Pochłaniacz 3M™ 6055

Filtr

Klasa ochrony

Zagrożenia

6051

A1

Pary i gazy organiczne

6054

K1

Amoniak i pochodne amoniaku

6055

A2

Pary organiczne

6057

ABE1

Pary organiczne, pary nieorganiczne i kwaśne gazy

6059

ABEK1

Pary organiczne, nieorganiczne i kwaśne gazy, amoniak i pochodne
amoniaku

6075

A1+ formaldehyd

Organiczne pary i formaldehyd

Filtropochłaniacze chroniące przed gazami i parami oraz cząstkami stałymi
3M™ z serii 6000.
Filtr

 Filtropochłaniacz 3M™ 6098

Klasa ochrony

Zagrożenia

6091

A1P3 R

Przeciw parom organicznym o temp. wrzenia >65°C i pyłom

6092

A1B1E1K1P3 R +
formaldehyd

Przeciw parom organicznym o temp. wrzenia >65°C, gazom
nieorganicznym i kwaśnym, formaldehydowi i amoniakowi oraz pyłom

6095

A2P3 R

Przeciw parom organicznym o temp. wrzenia >65°C i pyłom

6096

A1E1HgP3 R

Przeciw parom organicznym o temp. wrzenia >65°C, gazom kwaśnym,
parom rtęci oraz pyłom

6098*

AXP3 NR

Przeciw pyłom i parom organicznym o temp. wrzenia <65ºC

6099*

A2B2E2K2HgP3 R
+ formaldehyd

Przeciw parom organicznym o temp. wrzenia >65°C, gazom
nieorganicznym i kwaśnym, formaldehydowi, amoniakowi i parom rtęci
oraz pyłom
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 Wybór właściwego elementu czyszczącego ze złączem bagnetowym
lub

Ochrona tylko
przed pyłami

lub

6035 P3 R

2125 P2 R

6038 P3 R (HF)

2135 P3 R
Półmaska 7500

Ochrona tylko przed
gazami i parami

Łączna ochrona
przed pyłami
oraz drażniącymi
zapachami

6051 A1

6055i A2

6051i A1

6054 K1

6075A+

6055 A2

6057 ABE1

formaldehyd 6059 ABEK1

lub

lub

6038 P3 R(HF)

2128 P2 R

oraz

lub

Łączna ochrona
przed pyłami
gazami i parami

2138 P3 R

Półmaska 6500

oraz

6091 A1P3 R

6091 A1P3 R

6054 K1

6092 A1B1E1K1 P3 R

6092 A1B1E1K1 P3 R

6057 ABE1

5911 P1 R

6095 A2P3 R

6095 A2P3 R

6059 ABEK1

5925 P2 R

6096 A1E1HGP3

6096 A1E1HGP3

6075 A1+Form

5935 P3 R

Opcjonalny aparat wężowy
sprężonego powietrza 3M™
S-200+, kompatybilny z serią
oddechowych części twarzowych
3M™ wielokrotnego użytku.

501

Półmaska 6000

6098 AXP3 R
6099 A2B2E2K2HGP3

Maska pełna 6000

 Seria 3M™ Secure Click™
Ochrona tylko
przed pyłami

D9035 P3 R
w twardej obudowie
D3125 P2 R

D3135 P3 R

Ochrona tylko przed
gazami i parami

Łączna ochrona
przed pyłami
oraz drażniącymi
zapachami

D8051 A1

D8055

D8059 ABEK1 A2

D9035 P3 R
w twardej obudowie
D3128 P2 R

Łączna ochrona
przed pyłami
gazami i parami

D3138 P3 R

oraz

lub

oraz

D8094 ABEKP3 R

D8051 A1

D7915 P1 R

D8095 A2P3 R

D8055 A2

D7925 P2 R

D8059 ABEK1

D7935 P3 R

D701

Półmaska HF800
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Dobór maski wielokrotnego użytku
Zastosowanie

Zagrożenie

Zalecana klasa ochrony A2P3 R

Farby rozpuszczalnikowe**
Rozpylanie/szlifowanie farb przeciwporostowych
Malowanie, natryskiwanie, lakierowanie,
nakładanie powłok

Farby rozpuszczalne w wodzie
Rozpuszczalniki, żywice, żywice syntetyczne**
Farby lateksowe, rozpuszczalniki osadów
Środki do konserwacji drewna

Zalecana klasa ochrony A2P3 R
A2P3 R
A1P2 R
A2P3 R
A2P3 R
A1P2 R

Konserwacja

Dezynfekcja, czyszczenie*

ABEK1P2 R

Dekorowanie

Natryskiwany klej, pianka, lakier, lepiszcze

A1P2 R

Usuwanie odpadów

Bakterie, zarodniki, zapachy

A1P2 R

Rolnictwo

Pestycydy, środki owadobójcze

ABEK1P2 R

Impregnacja drewna

Spajanie, natryskiwany klej

A2P3 R

Smołowanie

A2P3 R

Klamrowanie, uszczelnianie

A1P2 R

Natryskiwanie pianki izolacyjnej

A1P2 R

Budownictwo, szlifowanie,
cięcie, wiercenie

Powlekanie

Klejenie

Kontakt z materiałami

Rozpuszczalniki organiczne/punkt wrzenia poniżej 65°C

AXP3 R

Amoniakowy zmywacz farby

ABEK

Powłoki poliuretanowe**

ABEK1P3 R

Lakiery rozpuszczalnikowe

A2

Lakiery wodne

A1

Kleje zawierające rozpuszczalniki

A1

Dwutlenek siarki

ABE

Kwas solny

ABE

Gnojówka

ABEK

Amoniak

K

Formaldehyd

A1 + Form

Składowanie i transport materiałów niebezpiecznych

ABEK1P3 R

Ostrzeżenie:
Poradnik ten ma jedynie charakter orientacyjny i nie powinien być wykorzystywany jako jedyne kryterium doboru maski. Szczegóły dotyczące poziomu bezpieczeństwa i ograniczeń są
podane na opakowaniu i w instrukcjach użytkowania. Przed zastosowaniem którejkolwiek z masek osoba, która będzie ją nosić, musi przeczytać i zrozumieć instrukcje użytkowania dla
każdego z produktów. Należy również przestrzegać przepisów prawnych właściwych dla każdego z krajów.
* Z wyjątkiem formaldehydu.
** W przypadku obecności izocyjanianów proszę skontaktować się z lokalnym biurem 3M™.

Oznaczenie elementu oczyszczającego
Typ elementu
oczyszczajacego

Kolor

Rodzaj zanieczyszczeń

A

Pary organiczne o dobrych cechach rozpoznawczych, określonych przez
producenta, temperaturach wrzenia powyżej 65°C

B

Gazy nieorganiczne o dobrych cechach rozpoznawczych, określonych
przez producenta

E

Gazy kwaśne o dobrych cechach rozpoznawczych, określonych przez
producenta

K

Zielony

Amoniak i organiczne pochodne amoniaku o dobrych cechach
rozpoznawczych, określonych przez producenta

Formaldehyd

Pary formaldehydu

AX

Pary organiczne o dobrych cechach rozpoznawczych, określonych przez
producenta, temperaturach wrzenia poniżej 65°C

Hg

Pary rtęci

P

Aerozole cząstek stałych i ciekłych

Bezpieczeństwo pracownika
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Półmaski i maski pełne

Wybór właściwej maski wielokrotnego użytku ze złączem bagnetowym

Seria masek
wielokrotnego użytku 3MTM

6000

6500

7500

6000

Półmaski

Półmaski

Półmaski

Maski pełne

TAK

TAK

Trwałość
Bezobsługowość
Zdatność do natychmiastowego użytku
Komfort
Mały ciężar
Łatwość zakładania
Regulowane taśmy na głowę
Funkcja Drop Down
(ściąganie z twarzy w dół)

QL

Konstrukcja łatwa w czyszczeniu
Łatwy demontaż w celu konserwacji
Zawór 3M™ Cool Flow™
Kompatybilność z systemami zasilania
powietrzem sprężonym 3M™
Modułowy system wymiennych filtrów
Szeroki asortyment filtrów
Ochrona oczu
Części zamienne
Akcesoria
Dostępne w kilku rozmiarach
Rozmiar kodowany kolorami

TAK

TAK
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Kombinezony ochronne

Kombinezon ochronny 3M™ 4530

◆ Trójpanelowy kaptur dla lepszej kompatybilności
z innymi środkami ochrony indywidualnej.
◆ Wyjątkowa ochrona przed pyłami oraz
ograniczonym rozbryzgami płynnych substancji
chemicznych (typ 5/6).

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+

◆ Specjalne powłoki sprawiają, że produkt ten może
być stosowany w wielu aplikacjach, gdzie nie
znajdują zastosowania kombinezony z SMS.
◆ Oddychający materiał SSMMS.

◆ Dobrze przepuszczający powietrze
materiał SMMS (54g/m²).

◆ 3-panelowy kaptur dla lepszej kompatybilności
z innym sprzętem ochrony indywidualnej.
Mankiety z dzianiny oraz elastyczny pas
i nogawki zapewniają lepsze dopasowanie
i swobodę ruchów.

◆ 2-stronny zamek błyskawiczny
z zakładką sztormową dla dodatkowej
wygody i ochrony.

◆ 2-stronny zamek błyskawiczny z zakładką
sztormową dla dodatkowej wygody
i ochrony.

◆ Niskopylący materiał.
◆ Właściwości antystatyczne (EN 1149).

◆ Wzmocniony i ulepszony trójkątny panel
zwiększający wytrzymałość kombinezonu.

◆ Dostępny w kolorze niebieskim
z białym, tylnym panelem.

◆ Powłoka antystatyczna zgodnie
z EN 1149 zmniejszająca gromadzenie się ładunku.

◆ Mankiety z dzianiny.

◆ Spełnia wymagania EN 1073-2 dotyczącej
ochrony przed skażeniem radioaktywnymi
pyłami.

◆ Wzmocniony trójkątny klin.

◆ Spełnia wymagania EN 1073-2 dotyczącej ochrony
przed skażeniem radioaktywnymi pyłami.
◆ Ograniczona odporność na rozprzestrzenianie się
płomienia, zgodnie z ISO 14116 Index 1/0
(materiał).

◆ Niskopylący materiał.
◆ Dostępny w kolorach: niebieskim (z błękitnym
trójkątem) i białym.

◆ Elastyczny pas i nogawki zapewniają lepsze
dopasowanie i swobodę ruchu.

 Materiał

 Materiał

Dzięki warstwom polipropylenu Meltblown
pomiędzy 2 warstwami polipropylenu typu
„spunbond”, kombinezon ochronny 3M™ 4530
umożliwia przepływ powietrza, zwiększa oddychalność, redukuje stres cieplny i poprawia
komfort użytkowania. Warstwy meltblown są
wkładane za pomocą gorącego powietrza i działają jak bariera, podczas gdy dwie zewnętrzne
warstwy wiążące powodują, że on jest miękki
i oddychający.

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ został wykonany
z bardzo lekkiego materiału SSMMS (52g/m2), który
składa się z dwóch zewnętrznych warstw polipropylenowych spunbond (SS) otaczających dwie warstwy
z polipropylenu wykonane technologią meltblown
(MM) i trzeciej warstwy włókniny (S) na spodzie. Materiał został zaprojektowany tak, aby zapewniać
trwałość jednocześnie umożliwiając przepływ powietrza, zmniejszając uczucie gorąca i zwiększając wygodę użytkowania. Dwie środkowe warstwy
działają jako filtr chroniący przed szkodliwy pyłem
i rozbryzgami podczas gdy warstwy zewnętrzne chronią
przed alkoholem i olejem utrzymując je na powierzchni,
nie powodując ich wsiąkania.

*Dodatkowa ognioodporna powłoka zapewniająca ograniczoną ochronę przed rozprzestrzenianiem płomienia (ISO 14116) przy połączeniu kombinezonu z odzieżą o indeksie 2 lub
3. W ten sposób można wydłużyć żywotność
droższej odzieży termicznej.

Olej skrapla się na powierzchni zamiast przesiąkać przez
materiał.

 Technologia szwów

 Technologia szwów

W kombinezonach 3M™ 4530, typu 5/6 szwy są wzmacniane,
aby zwiększyć poziom ochrony.

W kombinezonach 3M™ 4532+, Typu 5/6 szwy są
wzmacniane, aby zwiększyć poziom ochrony.

Bezpieczeństwo pracownika
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Ochrona pracownika to zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ale także komfortu oraz wydajności. Trudne warunki pracy wymuszają stosowanie specjalnych
środków ochronnych. Dla bezpieczeństwa stosujemy, więc odpowiednią odzież, która ochroni nas przed różnego rodzaju zagrożeniami. Dobrze dobrane
elementy z wysokiej jakości materiałów, nie tylko zapewnią podstawową ochronę rąk, przedramion czy innych elementów ciała, ale także wygodną
i efektywną pracę. Szeroki asortyment ubrań specjalistycznych z wysokiej jakości, z tkanin poddanych obróbce, odpornych na zużycie to główny trzon
naszej oferty.

Kombinezon ochronny 3M™ 4515

◆ Idealna ochrona przed pyłami i ograniczonym
rozbryzgiem cieczy (typ 5/6).
◆ Spełnia wymagania normy EN 1073-2
w zakresie zapewnienia ochrony przed
cząstkami materiałów radioaktywnych.
◆ Mocny, niskopylący, dobrze oddychający
(50 g/m2) materiał SMS.
◆ Dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką
sztormową dla dodatkowej wygody i ochrony.
◆ Elastyczne mankiety, pas i nogawki
zapewniające lepsze dopasowanie i swobodę
ruchu.
◆ Dostępny w kolorach: białym, niebieskim
i pomarańczowym.

 Materiał
Model 3M™ 4515 ma grubą pojedynczą warstwę polipropylenu, wykonanego w technologii meltblown, umieszczonego
pomiędzy 2 cienkimi warstwami polipropylenu wykonanego
w technologii spunbond, tworząc wysoce wytrzymały i oddychający materiał ochronny (50 g/m2), który zapewnia odpowiedni przepływ powietrza, zmniejszając uczucie gorąca
i zwiększając wygodę.

 Technologia szwów
W kombinezonach 3M™ 4515, typu 5/6 szwy są wzmacniane,
aby zwiększyć poziom ochrony.
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Odzież ochronna –
substancje chemiczne

Typ 6. – działanie
chroniące przed płynnymi
substancjami chemicznymi
(pełny kombinezon,
ograniczony natrysk)

Typ 5. – działanie chroniące
przed unoszącymi się
w powietrzu pyłami

Typ 4. – działanie
chroniące przed płynnymi
substancjami chemicznymi
(natrysk)

Numer normy

Numer normy

Numer normy

Numer normy

-

EN 13034 + A1

EN ISO 13982-1

EN 14605 + A1
EN 533
ISO 14116
index 1

Typ 3. – działanie
chroniące przed płynnymi
substancjami chemicznymi
(strumień)

Działanie chroniące przed
czynnikami zakaźnymi
EN 14126

Działanie chroniące przed
skażeniem radioaktywnymi
pyłami

Odzież ochronna –
właściwości antystatyczne
(EN 1149-5:2008)

Odzież ochronna – ciepło
i płomienie

Numer normy

Numer normy

Numer normy

Numer normy

Numer normy

EN 14605 + A1

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 533 / ISO 14116

Tabela doboru produktów*
Czy zanieczyszczenia są niebezpieczne?

Nie

Pyły

*Ostrzeżenie: niniejsza tabela doboru produktów ma za zadanie
przedstawić główne właściwości produktów z asortymentu 3M™.
Wyszczególnione w niej produkty mogą być odpowiednie dla
danego zastosowania, niemniej adekwatność wyboru danego
produktu będzie zawsze zależała od konkretnej sytuacji i aplikacji.
Doboru produktu należy dokonywać zawsze po przeprowadzenu
oceny ryzyka przez kompetentną osobę, posiadającą wiedzę na
temat rzeczywistych warunków pracy oraz ograniczeń dotyczących
środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

4500

Tak

Czy mamy do czynienia z pyłem
czy z cieczą?

Pyły
(Type 5)

Kontakt z iskrami
lub płomieniem?

Tak

4530**

Tak

4532**

Nie
Ciecze

Zwiększona wytrzymałość
na działanie cieczy na bazie
alkoholi i olejów

Nie

Rozbryzgi
(Type 6)

Rodzaj ekspozycji

Zaklejone
szwy?
Strumień
cieczy
(Type 3)

4570

4565

Czy
istotna jest
niskopylność?

Gorąco?

Strumień
cieczy
(Type 4)

Nie

Nie

Czy właściwości
antystatyczne są
wymagane?

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

4565

4535
4540+
4532+

4565

4510
4545

4515

4520

**Kombinezon musi być noszony na odzieży trudnopalnej (indeks 2 lub 3), jeżeli istnieje ryzyko kontaktu z ogniem.

Bezpieczeństwo pracownika
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Dopasowanie względem możliwych zagrożeń i czynności

3M™

4510

4515

4520

4530

4532+

4540+

4565

M-XXL

M-4XL

M-XXL

M-4XL

M-4XL

M-4XL

M-XXL

47 g/m2

50 g/m2

43 g/m2

55 g/m2

47 g/m2

49 g/m2

49 g/m2

Certyfikat*

Gramatura
Rozmiar
Kolor
Lekkie czyszczenie,
praca w magazynie,
sprzątanie
Inspekcja azbestu,
przygotowanie terenu,
układanie izolacji
Usuwanie azbestu
Produkcja cementu,
szlifowanie
i polerowanie metalu
Lekkie czyszczenie
przemysłowe,
konserwacja maszyn
Przetwarzanie
farmaceutyków,
kontakt z toksycznymi
proszkami
Malowanie
i lakierowanie,
nakładanie żywicy
Pomieszczenia typu
„cleanroom”
Rozpylanie środków
chwastobójczych
Mieszanie i praca
z chemikaliami
Wycieki chemiczne,
odkażanie, nagłe
reagowanie,
oczyszczanie
zbiorników

Wyłącznie kombinezony 3M™ 4570
O produkt pytaj Doradcę techniczno-handlowego

● Najczęstszy wybór

● Do rozważenia

*Oferujemy szeroki wybór wysokiej jakości kombinezonów ochronnych gwarantujących komfort oddychania oraz ochrony,
na której można polegać. Gama dostępnych produktów obejmuje kombinezony z wykończeniem zapewniającym właściwości
antystatyczne i odporność na rozprzestrzenianie się, a nawet odporność temperaturową. W ofercie dostępne są także różne opcje
kolorystyczne oraz szeroki wybór akcesoriów uzupełniających kombinezony dające możliwości jeszcze skuteczniejszej ochrony
pracownika. Zapraszamy także do kierowania zapytań w momencie poszukiwania innego rodzaju elementów ochronnych.
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Nazwy produktów REDO
Jak kreowane są nazwy wyrobów produkowanych przez REDO Systemy Przemysłowe?

Nazwa produktu

Otwór wewnętrzny

Wielkość podkładki

XL-RD 125mm T27

76mm

107mm

XL-RD 125mm T27 X

76mm

117mm

XL-RD 125mm T27 W

60mm

107mm

XL-RD 125mm T27 XW

60mm

117mm

XL-RD 125mm T29

76mm

107mm

XL-RD 125mm T29 X

76mm

117mm

XL-RD 125mm T29 XW

60mm

117mm

Type T29 (Conical)

Type T27 (Flat)

Opis techniczny narzędzia ściernego

"W" type

Standard

Standard

"X" type

RD

Dyski z włókniny zespolone
z podkładką znane
z dysków lamelkowych

UW

Produkty prasowane
w formie koła z otworem

DC

Koła włókninowe
z otworem

DCL

Koła włókninowe
z otworem usztywnione
termolaminacją

DH

Dyski z włókniny na rzep
oraz podklejane welurem

FD

Narzędzia oparte
o usztywnienie fibrowe
(Dyski fibrowe z włókniny)

QD

Narzędzia w systemie
szybkiej wymiany Q-disc

QW

Narzędzia w systemie
szybkiej wymiany Q-disc
(wewnętrzny)

DRL

Narzędzia w systemie
szybkiej wymiany Rolok
termolaminowane

DR

Narzędzia w systemie
szybkiej wymiany Rolok

MF

Narzędzia w formie wałków
z włókniny do stosowania
z satyniarką

MB

Wałki z włókniny (Mini
Brush) do stosowania na
szlifierce kątowej

M6

Narzędzia w systemie
szybkiej wymiany M6
(system trzpieniowy)

M14

Narzędzia zespolone
z systemem szybkiego
montażu M14 na szlifierkę

HP

Narzędzia w postaci
arkuszy do użytku ręcznego

FB

Duże sczotki (Flap Brush)
do zastosowania na
maszynach stacjonarnych

RL

Narzędzia w postaci rolek
do użytku ręcznego oraz
mechanicznego

FS

Szczotki z włókniny na
trzpieniu

DS

Produkty w formie narzędzi
zespolone z trzpieniem
6mm

BL

Pasy bezkońcowe (długie,
krótkie i pilniczkowe)

SM

Produkty w formie mini
narzędzi z trzpieniem
3mm i 6mm

combi

Narzędzia budowane
naprzemiennie z włókniny
i nasypu

BC

Pasy bezkońcowe
z podkładem BC

Dodatkowe oznaczenie typu dla dysków RD
W przypadku dysków RD tj. zespolonych z podkładką do użytku ze
standardową szlifierką kątową mogą pojawić się dodatkowe oznaczenia
określone poniżej:

T27
T29

– Dysk standardowy płaski
– Dysk standardowy stożkowy (ukośny)

– Dysk płaski z większa ilością materiału
T27W
T27XW – Dysk płaski z większa ilością materiału i pełnym
podparciem

T27X

– Dysk płaski standardowy z pełnym podparciem

– Dysk stożkowy z większą ilością materiału
T29W
T29XW – Dysk stożkowy z większą ilością materiału i pełnym
podparciem

T29X

– Dysk stożkowy standardowy z pełnym podparciem

+

22

Narzędzia w systemie
mocowania flanszowego
22mm
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Tabela doboru gradacji ściernych

FEPA Standard

Cubitron™ II

Trizact™

Scotch-brite®

EXL

Bristle

REDO PL™

P24

36+

P36

36+

P40

36+

P50

60+

P60

60+

A300

X CRS

P80

80+

A300

X CRS

CRS

P100

80+

A160

MED

CRS

P120

120+

A160

CRS

CRS

P150

120+

A100

MED

MED

P180

A100

MED

MED

P220

A80

MED

MED

P240

A80

FIN

MED

P280

A65

FIN

FIN

P320

A65

VFN

FIN

P360

A46

VFN

FIN

P400

A45

SFN

FIN

P500

A30

SFN

FIN

P600

A30

UFN

FIN

P36

X CRS

P800

P50

CRS
CRS

P80

CRS
CRS

P120

P220

CRS

MED
FIN

P400

UFN

P1000

A16

P1200

A16

UFN

P1500
P2000

A6

P2500

A5
6mic
1mic

Uwaga!
Wielkość ziarna ściernego znanego ze skali FEPA nie odzwierciedla rysy uzyskiwanej na metalu! Mechaniczne działanie włóknin sprasowanych jest inne niż
materiałów nasypowych, rysę możesz kontrolować poprzez redukcję obrotów lub pracę z mniejszym lub większym dociskiem.
Produkty wykonane z włóknin ściernych oraz Bristle pozwalają uzyskać lepszą gładkość w stosunku do ich odpowiedników z płótna ściernego. Ostateczny efekt
i chropowatość powierzchni zależy od innych czynników m.in. metodyki pracy, nacisku, prędkości obrotowej czy czasu styku narzędzia z powierzchnią obrabianą.
Żądana rysa powinna być porównywana na podstawie eksperymentu aplikacji wykonywanej przez tego samego pracownika.
Potrzebujesz pomocy w doborze gradacji do żądanej jakości wykończenia, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi celem umówienia
się na termin prezentacji produktowej w Państwa firmie.
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Firma REDO w internecie
Szukasz ekspresowych informacji (ekspertyzy)
odnośnie wybranego produktu ściernego z naszej
oferty? Skorzystaj z jednego z mobilnych kanałów
kontaktu z Klientem.
◆ Strona internetowa
◆ Kontakt email
◆ Kontakt telefoniczny
◆ Czat online
◆ Zamówienie rozmowy z konsultantem

Zostawiasz nam swój numer, oddzwaniamy
w dogodnym wybranym przez Ciebie terminie.
Możesz wybrać dzień oraz dokładną godzinę.
Całą procedurę wykonasz z pozycji naszej
strony WWW.

Masz jakiekolwiek pytania?
Znajdź nas w Internecie:

www.redosystem.com.pl

Już teraz skorzystaj z szybkiej
metody kontaktu

Chcesz złożyć zamówienie?
zamowienia@redosystem.com.pl

Internetowy katalog REDO to:
◆ Szybkie wyszukiwanie wyrobu

Masz pytanie odnośnie
faktury/płatności?
faktury@redosystem.com.pl

◆ Porównywanie produktu
◆ Możliwość szybkiego określenia minimum
zakupowego
◆ Możliwość sprawdzenia ceny katalogowej
◆ Możliwość szybkiego sprawdzenia
terminu realizacji
◆ Szybki kontakt z Doradcami

Szukasz informacji o dostępności?
kontakt@redosystem.com.pl

Odwiedź nas na stronie Facebook:

www.facebook.com/redosystem
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Warunki sprzedaży
Opisane na niniejszej stronie warunki dotyczą sprzedaży Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy towar wysłany ma być poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunki mogą
ulec zmianie.
Realizujemy wyłącznie zamówienia pisemne (e-mail) kierowane bezpośrednio na adres e-mail
zamowienia@redosystem.com.pl. Firma REDO może zaokrąglić ilości zamawianych towarów do pełnych
opakowań (MOQ). W przypadku pasów bezkońcowych zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia dostawy
w ilościach innych niż zamawiane w zakresie +/- 12%. Wszystkie zamówienia realizujemy w uzgodnionym
z Kupującym terminie.
REDO nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest
ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa).

Zamówienie od Kupującego powinno zawierać następujące dane:
◆ nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
◆ numer NIP firmy lub odpowiednik w przypadku podmiotów zagranicznych,
◆ numer oferty Sprzedającego,
◆ ilość zamówionego towaru,
◆ miejsce i warunki dostawy / odbioru towaru zgodnego z ustaleniami,
◆ dane kontaktowe dla kuriera (numer telefonu oraz email).

Korzyści
ze współpracy

Dostęp do najlepszych
rozwiązań szlifierskich

Najkrótszy czas realizacji
pasów bezkońcowych
w Polsce

Bezpłatne doradztwo
handlowo-techniczne

Pełne wsparcie
techniczne oraz
zaplecze informacyjne

Otwarta polityka
informacyjna

Dostęp do próbek
oraz materiałów
promocyjnych

Organizacja szkoleń
produktowych
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REDO od ponad 20 lat dostarcza technologie zaprojektowane
po to, aby twoja praca stała się wygodniejsza, a zarazem
prostsza. Stawiamy na bezpośrednie relacje z klientami. Dziś
marka REDO to profesjonalna obsługa twoich potrzeb, gotowe
rozwiązania problemów produktowych oraz wykwalifikowana
kadra konsultantów techniczno-handlowych.
Nasz przedstawiciel pomoże:
◆ Wybrać najlepszy produkt bazując na procesie produkcji

Dane fakturowe:

◆ Dobrać wydajniejszy zamiennik i ułatwić tym samym
proces produkcji

Os. Zachód B17/Ł4
73-110 Stargard

◆ Przygotować szkolenie produktowe czy wskazać błędy
obróbki
A ponad to …

NIP: 854-153-92-75
EURO TAX: PL8541539275

◆ Odpowie na wszystkie pytania związane z procesem
doboru produktów.
Zachęcamy do kontaktu.

Biuro handlowe:
Dyrektor

Produkcja, logistyka

Jakub Krauze

Dorota Krauze

+(48) 602 398 059

+(48) 694 429 750

Faktury, płatności, wysyłka

Obsługa internetowa i marketing

Marzena Stefanicka

Daniel Silski

+(48) 669 701 777

Godziny funkcjonowania biura:
Od poniedziałku do piątku: 800 - 1600
Sobota, niedziela: nieczynne

Nasi doradcy:
+(48) 667 941 000
+(48) 693 781 076
+(48) 693 380 999
+(48) 694 429 211

+(48) 667 033 777

ul. Towarowa 13A
73-110 Stargard
+(48) 91 834 88 28

ZASTRZEŻENIE: Informacje w tym przewodniku oparte są na doświadczeniu firmy REDO oraz doświadczeniu firmy 3M w zakresie podobnych procesów i zastosowań oraz
są zgodne z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji, ale nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z polegania
na oświadczeniach zawartych w tym przewodniku (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo). Ze względu na szeroką gamę procesów i warunków, w których
można stosować te produkty, ważne jest, aby klienci przeprowadzili własne testy w celu oceny produktów firmy REDO oraz firmy 3M przed ich użyciem i upewnili się co
do przydatności dowolnego produktu do własnych zamierzonych zastosowań. Dokument ten należy traktować wyłącznie jako wytyczne – nie zastępuje on pełnej oceny
ryzyka. Produkty profesjonalne i przemysłowe firmy REDO oraz firmy 3M są przeznaczone, oznakowane i pakowane do sprzedaży przeszkolonym klientom profesjonalnym
i przemysłowym do użytku w miejscu pracy. O ile wyraźnie nie określono inaczej na właściwych opakowaniach produktu lub w literaturze, produkty te nie są przeznaczone,
oznakowane ani pakowane do sprzedaży lub użytkowania przez konsumentów (np. do użytku domowego, osobistego, w szkołach, użycia rekreacyjnego/sportowego lub innych
zastosowań nieopisanych na odpowiednich opakowania produktu lub w literaturze) i należy je wybierać oraz stosować zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu BHP,
a także opisem produktu, instrukcjami dla użytkownika, ostrzeżeniami i ograniczeniami. Niewłaściwe użycie produktów może spowodować obrażenia, chorobę lub śmierć.
Więcej informacji dotyczących produktów firmy 3M można znaleźć na stronie www.3M.co.uk/
3M, Cubitron, Hookit, Roloc, VHB, Scotch-Weld, Dual Lock, Speedglas, Versaflo, SecureFit, Peltor, Secure Click są znakami towarowymi firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.

REDO Systemy Przemysłowe
ul. Towarowa 13 A, 73-110 Stargard
T: +48 91 834 88 28
Prosimy poddawać recyklingowi.
Wydrukowano w Polsce.
© Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.redosystem.com.pl

