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K tówki elektryczne

Produkt Moc (W) Obroty Waga w kg Ha as Moc/Waga

64864 1250 6 000 – 12 000 2 kg 85 dBA 0.63

64869 1010 12 000 2 kg 85 dBA 0.63

Polerka elektryczna
Nowa polerka elektryczna 3M to narz dzie pozwalaj ce na pe ne wykorzystanie wszystkich zalet 
znanych ju  materia ów polerskich 3M. W po czeniu z podk adkami i akcesoriami 3M stanowi 
doskona y system polerski. 
Ka de narz dzie jest od razu gotowe do u ytku, posiada innowacyjn  konstrukcj  zapobiegaj c  
brudzeniu si  podk adk . Du a moc i niska waga przek adaj  si  na szybk  i wydajn  prac .

Elektryczna szlifierka k towa z regulacj  obrotów
Elektryczna szlifierka k towa bez regulacji obrotów

NOWO

Produkt rednica (mm) Moc (W) Obroty /min

64332 200 1100 700  – 1 850

Kluczowe cechy
• Mocny, 1100-watowy silnik dla lepszej obs ugi 

i szybszej obróbki
• Specjalnie opracowany uchwyt i r koje  dla 

wi kszego komfortu operatora i zmniejszenia 
wibracji

• Przycisk blokady wrzeciona dla atwej i szybkiej 
zmiany tarczy i wi kszej wydajno ci

• Wi ksza g owica poleruj ca dla lepszej obs ugi

Polerka elektryczna 240V

NOWO

Kluczowe cechy
• Dobry stosunek mocy do masy urz dzenia
• Wysoka pr dko  obrotowa dla wydajniej-

szej pracy
• System atwego obracania i demonta u 

os ony 
• Ergonomiczny uchwyt antypo lizgowy 
• Solidna i trwa a przek adnia 
• Zwarta budowa „g ówki”/przek adni/szli  erki 

umo liwia wygodniejsz  prac  i lepsze 
wykorzystanie tarcz tn cych
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Elektryczna szlifierka oscylacyjna
Komfort i wydajno . Nowa szli  erka oscylacyjna 3M powsta a dla potrzeb wydajnej i komforto-
wej pracy. Dzi ki dopracowanym systemom odci gu py ów i redukcji wibracji jest przyjazna dla 
rodowiska i u ytkowników. 

Elektryczna szlifierka oscylacyjna 3/16” 240V
Elektryczna szlifierka oscylacyjna 3/32” 240V
Kluczowe cechy
• Ergonomiczny uchwyt dla lepszej obs ugi 

i komfortu operatora
• Gumowa os ona dla lepszego

odprowadzania py u
• Mocny, 400-watowy silnik, zapewniaj cy 

wydajn  prac
• Wytrzyma a konstrukcja, zapewniaj ca 

wyd u on  ywotno

Produkt rednica (mm) Moc (W) Obroty/min

64380 150 450 5 000 – 10 000

64384 150 450 5 000 – 10 000

NOWO

Akcesoria

Produkt rednica (mm) Ilo  otworów Max. obroty

64412 150 15 22 000

Produkt rednica (mm) Gwint

09552 125 M14

3M 64860, 3M 64861, 3M 64862

3M 64412

3M 09552

Podk adki do dysków fibrowych

Podk adka Roloc gwint M14

Przej ciówka ROLOC do zmiany gwintu

Sztywna
i ebrowana

Rozmiar (mm) Produkt Gwint

178 x 22 64862 M14

127 x 22 64861 M14

115 x 22 64860 M14
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Odkurzacze przemys owe
Odkurzacze przemys owe dzia aj  zarówno z narz dziami elektrycznymi,
jak i pneumatycznymi 3M.

Rewolucja w dziedzinie szlifowania – teraz mo esz po czy  wysok  wydajno  i wytrzyma o  
elektrycznych i pneumatycznych szli  erek oscylacyjnych 3M z innowacyjnym odkurzaczem prze-
mys owym 3M. Ka de urz dzenie jest od razu gotowe do u ytku w automatycznym  ltruj cym 
systemie czyszcz cym, w celu zapewnienia mocnego zasysania i niemal ca kowicie wolnegood 
py u i zdrowszego rodowiska pracy.

Klasa L 
• Poni ej 1 mg/m **
• Wydatek powietrza u yteczny (z przewodem ss cym): 2.3 m3/min 3 (standard)

Klasa M
• Poni ej 0.1 mg/m3

• Dedykowany do pracy z py ami szkodliwymi dla zdrowia***

Z szacunku dla rodowiska. Nowy odkurzacz przemys owy 3M zaprojektowany zosta  do pracy 
zarówno z pneumatycznymi jak i elektrycznymi szli  erkami 3M. Urz dzenie wyró nia si  wysok  si  
ssania i automatycznym systemem czyszczenia  ltrów – gwarantuje wy sz  ywotno  szli  erek 
i lepsz  wydajno  procesu szlifowania. Obj te systemem gwarancyjnym i serwisowym 3M.

Kluczowe cechy

• Automatyczna kontrola zape nienia worka 
i  ltrów – alarm akustyczny i kontrolka 
informuj ce gdy wydajno  odsysania spada

• Mo liwo  pracy z py ami suchymi, wilgotnymi 
oraz cieczami

• Mo liwo  pracy bez worka papierowego

• Zintegrowane przy cze elektryczne 
i pneumatyczne – automatyczny start 
po uruchomieniu narz dzia

• Automatyczne czyszczenie  ltra za pomoc  
impulsu elektromagnetycznego w celu 
zapewnienia sta ego przep ywu powietrza oraz 
tempa i jako ci pracy

• Kompaktowa konstrukcja i mobilno

NOWO

Produkt Pojemno  
zbiornika (L)

Moc znamionowa 
(w)

Napi cie 
elektryczne 

(v)

Przep yw 
powietrza 1 

(m3/h)

Przep yw 
powietrza 2 

(m3/h)

Podci nienie 
(hPa) Klasa

rednica w a
D ugo  
w a (m)

D . przewodu 
zasilaj cego 

(m)
zew. 
(mm)

wew. 
(mm)

64396 25 1,400 240 220* 140** 248* L 40 35 6 8

64404 50 1,400 240 220* 140** 248* L 40 35 6 8

64400 25 1,400 240 220* 140** 225** M 40 35 6 8

64408 50 1,400 240 220* 140** 225** M 40 35 6 8

* Maksymalny wydatek powietrza: 3,6 m3/min
** Wydatek powietrza u yteczny (z przewodem ss cym): 2,3 m3/min

*** Py y niebezpieczne dla zdrowia ludzi lub szkodliwe dla rodowiska: lakiernicze, z obróbki plastiku, 
ceramiki, drewna, metale ci kie: o ów, nikiel, kobalt, mied , kadm itp.; tak e py y zawieraj ce ple nie.
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Akcesoria do odkurzaczy przemys owych

Trójnik

3M 64418
• Umo liwia prac  dwóch narz dzi

Stopniowana tuleja gumowa

3M 64419
• Umo liwiaj ca dopasowanie ró nych 

rednic w a

Wk ady filtra

3M 64420
• Wk ady wykonane z materia u poliestrowego

Plastikowy worek

3M 64421

Papierowy worek filtracyjny
do zbiorników o pojemno ci 25L

3M 64422

Papierowy worek filtracyjny
do zbiorników o pojemno ci 50L

3M 64423

64418

64419

64420

64422

64423

7



Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne 3M
z w asnym odci giem
Wyposa one w zintegrowany z urz dzeniem system odsysania py u. Mog  by  równie  pod czo-
ne do centralnego odci gu py u.
Szli  erki wyposa one s  w podk adki na rzep 3M Hookit, które mog  wspó pracowa  z ka dym 
kr kiem ciernym z otworami oraz bez otworów zapewniaj c precyzj  pracy, komfort i bezpie-
cze stwo pracy operatora. Konstruktorzy nowoczesnych szli  erek oscylacyjnych zadbali tak e 
o ochron  rodowiska, gdy  wyposa yli je w specjalny cznik, dzi ki któremu mo liwe jest 
pod czenie ich do ka dego centralnego odci gu py u.

Produkt rednica Skok 
oscylacji

Max. ci nienie 
powetrza (bar)

Max. obroty 
na minut  

(RPM)

Moc silnika 
HP (W)

Wspó czynnik przep ywu
powietrza SCFM (LPM)

Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

PN63377 75 5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.59 127 78.61

PN20316 75 2.5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.59 127 78.61

PN63379 127 8 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.83 155.4 84.5

PN20319 127 5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.83 155.4 84.5

PN20322 127 2.5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.80 151.9 84.5

PN63372 152 8 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.89 164.4 84.5

PN20462 152 5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.89 164.4 84.5

PN20464 152 2.5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.86 163.2 84.5

PN20431
Stopa 

prostok tna 
3”x4”

3 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.72 142.3 83.5

3M Pneumatyczne szlifierki
oscylacyjne z w asnym odci giem

PN20464
PN20431

PN20322
PN63372
PN20462

PN63379
PN20319

PN63377
PN20316

Wykonanie
• Imponuj cy stosunek mocy do masy dla lepszej wydajno ci i rezultatów
• Ergonomiczna konstrukcja dla wi kszego komfortu operatora
• Precyzyjnie wywa ona podk adka pomaga redukowa  wibracje, umo liwiaj c p ynniejsz  prac  

i zwi kszaj c komfort operatora
• Du y rozmiar obr czy dla lepszego odprowadzania py u
• W celu uzyskania optymalnych wyników urz dzenie nale y stosowa  wraz z kr kami

ciernymi 3M Hookit
• Ró ne rozmiary uchwytów dla komfortu i kontroli
• Dost pne w wersji z w asnym i centralnym odci giem
• G adkie i matowe prze czniki dla szybkiej identy  kacji orbit
• Wybór rednicy orbity (5 mm, 2.5 mm)

NOWO
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Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne 3M
z centralnym odci giem
Wyposa one w przy cze dopasowane do ka dego typu centralnego odci gu py u.

NOWO

3M Pneumatyczne szlifierki
oscylacyjne z centralnym odci giem

PN20430

PN63373
PN20461
PN20463

PN63378
PN20318
PN20321

PN63376
PN20315

Produkt rednica Skok 
oscylacji

Max. ci nienie 
powetrza (bar)

Max. obroty 
na minut  

(RPM)

Moc silnika 
HP (W)

Wspó czynnik przep ywu
powietrza SCFM (LPM”

Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

PN63376 75 5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.57 124.33 78.61

PN20315 75 2,5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.57 124.33 78.61

PN63378 127 8 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.81 150.1 84.5

PN20318 127 5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.81 150.1 84.5

PN20321 127 2.5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.78 148.9 84.5

PN63373 152 8 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.86 161.4 84.5

PN20461 152 5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.86 161.4 84.5

PN20463 152 2.5 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.83 160.2 84.5

PN20430
Stopa 

prostok tna 
3”x4”

3 6 12 000 0.28 (209) 17 (481) 0.69 139.3 83.5

Wydajno
Pneumatyczne szli  erki oscylacyjne 3M doskonale sprawdzaj  si  przy wykonywaniu precyzyj-
nych prac szli  erskich oraz podczas obróbki wyko czeniowej du ych powierzchni materia ów 
takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno i pow oki lakiernicze.
Szli  erki s  lekkie, a przy tym mocne i wydajne, posiadaj  ergonomicznie zaprojektowane r koje ci, 
które doskonale dopasowuj  si  do d oni i zapewniaj  wygod  w u ytkowaniu.

Narz dzia pneumatyczneNNaarz ddzia ppppnnnneeeuuummmmmmaaaaaaaaattttyyyyyccczzzzzznnnnneeee
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Nowa seria narz dzi pneumatycznych 3M

Dwur czne szlifierki oscylacyjne

Polerka

Szlifierka oscylacyjna do usuwania wtr ce

Mini szlifierka oscylacyjna

Dwur czna szlifierka prosta

Zalety
• Szli  erki s  lekkie a przy tym niezwykle wydajne i trwa e
• Ergonomicznie zaprojektowane dla lepszej pracy operatora
• Dost pne w systemie: narz dzie 3M + akcesoria 3M + materia y cierne 3M
• Narz dzia pneumatyczne 3M posiadaj  gwarancje na 12 miesi cy

NOWO

3M Dwur czne szlifierki oscylacyjne

Produkt rednica Skok oscylacji Max. obroty
na minut  (RPM)

Moc silnika
HP (W)

Wspó czynnik przep ywu
powietrza SCFM (LPM)

Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

PN28337 152 10 12 000 0.45 HP (336 W) 21 SCFM (594 LPM) 1.32 328.3 112.6

PN28337

Produkt rednica Max. obroty
na minut  (RPM) Moc silnika HP (W) Wspó czynnik przep ywu

powietrza SCFM (LPM)
Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

Gwint z czki 
powietrza

PN28333 75 11 000 0.26 HP (194 W) 17 (481) 0.82 233 99.6 1/4”

3M Szli  erka oscylacyjna do usuwania wtr ce  1-1/4”

PN03125 1-1/4” 7 500 0.067 HP (50 W) 5.3 (150) 0.48 165 73 -

3M Mini szli  erka oscylacyjna 1-1/4 x 3/16 IN

PN63374  1-1/4 x 3/16” 8 000 0.27 HP (201 W) 15 (425) 0.498 120 84.5 -

3M Dwur czna szli  erka prosta 1 KM, trzpie  gwintowany 5/8”

PN28338 1 600 - - 1.51 251 - 1/4”

PN28339 3 500 - - 1.20 216 - 1/4”

3M Polerka

PN28338
PN28339PN63374PN03125PN28333
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Przecinarki proste oraz k towe 3M
Przeznaczona s  atwego i bezpiecznego przecinania ma o i wielkogabarytowych elementów.
Wszystkie modele wyposa one s  w silnik pneumatyczny o mocy 1 HP i wysokim momencie 
obrotowym w celu optymalizacji procesu ci cia materia ów ciernych 3M.
Rewolucja w dziedzinie szlifowania – teraz mo esz po czy  w a ciwo ci tarcz ciernych 3M (Cubi-
tron i INOX) z wydajno ci  i wytrzyma o ci  pneumatycznych przecinarek k towych i prostych 3M.

Wykonanie
• Silnik pneumatyczny o du ej mocy
• 360-stopniowy wylot kierunkowy
• Materia  3M Greptile zapewnia pewne prowadzenie maszyny przy redukcji potrzebnej

do tego si y operatora
• Wbudowane zabezpieczenia, takie jak d wignia przepustnicy zapobiegaj ca przypadkowemu 

w czeniu
• Wytrzyma a spiralna przek adnia sto kowa
• Obracana o 360 stopni os ona, zaprojektowana z my l  o aplikacjach wymagaj cych ci cia

NOWO

Produkt rednica Max. obroty
na minut  (RPM)

Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

Gwint z czki 
powietrza

3M Przecinarka prosta, 1KM

PN20233 75 25 000 0.95 196.9 76.2 1/4”

PN20234 100 20 000 1.02 196.9 82.6 3/8”

3M Przecinarka k towa, 1KM

PN20235 125 12 000 1.57 222.3 133.4 3/8”

3M Przecinarki proste oraz k towe PN20233 PN20234 PN20235
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Szlifierki typu Roloc™
Wraz z materia ami ciernymi i akcesoriami 3M, pneumatyczne szli  erki typu Roloc, oferuj  moc 
i osi gi potrzebne do wykonania pracy na wymaganym poziomie.
Rewolucja w dziedzinie szlifowania – teraz mo esz po czy  atwo  u ytkowania dysków
3M Roloc z wydajno ci  i wytrzyma o ci  pneumatycznych szli  erek typu Roloc.

Wykonanie
• Silnik pneumatyczny o du ej mocy
• 360-stopniowy wylot kierunkowy umo liwia skierowanie powietrza z dala od operatora
• Materia  3M Greptile zapewnia wygodniejsz  prac  przy u yciu mniejszej si y
• Wbudowane zabezpieczenia, takie jak d wignia przepustnicy zapobiegaj ca przypadkowemu 

w czeniu
• Wytrzyma a spiralna przek adnia sto kowa
• Ergonomicznie zaprojektowana g owica o k cie obrotu 97 stopni (w porównaniu do 90 stopni) 

umo liwia komfortowe u o enie nadgarstka
• Bezpo redni monta  podk adki 3M Roloc bez u ycia tulei zaciskowej
• Krótsza odleg o  od obrabianego elementu powoduje mniej wibracji i umo liwia lepsz  kontro-

l  wykonywanej aplikacji

Produkt rednica Max. obroty
na minut  (RPM) Moc silnika HP (W) Wspó czynnik przep ywu

powietrza SCFM (LPM)
Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

Gwint z czki 
powietrza

3M Szli  erka typu Roloc, 0.3 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 

PN28343 50 12 000 0.3 (224) - 0.49 150.2 63.5 1/4”

PN25123 50 20 000 0.3 (224) - 0.49 150.2 63.5 1/4”

3M Szli  erka typu Roloc, 0.5 KM, uchwyt na trzpie  6 MM

PN28344 50 12 000 5 (372) - 0.58 171.5 69.9 1/4”

PN25124 50 20 000 5 (372) 23 (651) 0.58 171.5 69.9 1/4”

3M Szli  erka typu Roloc, 1 KM, uchwyt na trzpie  6 MM

PN25125 75 15 000 1 (744) 35 (991) 0.89 209.6 82.6 1/4”

3M Szlifierki typu Roloc PN28343
PN25123

PN28344
PN25124 PN25125
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Pneumatyczne szlifierki proste
Pracuj c pneumatyczn  szli  erk  prost  z materia ami ciernymi i akcesoriami 3M, otrzymasz 
moc i osi gi potrzebne do wykonania zadania z jeszcze lepszym efektem ni  dotychczas.
Rewolucja w dziedzinie szlifowania – teraz mo esz po czy  niesamowite w a ciwo ci materia ów 
ciernych 3M z wydajno ci  i wytrzyma o ci  pneumatycznych szli  erek prostych 3M.

Wykonanie
• Silnik pneumatyczny o du ej mocy
• 360-stopniowy wylot kierunkowy
• Materia  3M Greptile zapewnia wygodniejsz  prac  przy u yciu mniejszej si y
• Wbudowane zabezpieczenia – d wignia przepustnicy zapobiegaj ca przypadkowemu w czeniu
• Podwójna sto kowa tuleja zaciskowa
• Przek adnia z bata z przesuni ciem w celu zwi kszenia momentu obrotowego (modele 8 000 

i 12 000 rpm)

3M Pneumatyczne szlifierki proste

Produkt Opis Max. obroty
na minut  (RPM)

Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Gwint z czki 
powietrza

PN25126 3M Szliferka prosta, 1 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 20 000 0.77 197 1/4”

PN25127 3M Szliferka prosta, 1 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 18 000 0.77 197 1/4”

PN25128 3M Szliferka prosta, 1 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 12 000 0.93 254 1/4”

PN25129 3M Szliferka prosta, 1 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 8 000 0.93 254 1/4”

PN28345 3M Szliferka prosta, 0.5 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 18 000 0.51 175 1/4”

PN28346 3M Szliferka prosta przed u ona, 0.5 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 18 000 0.7 270 1/4”

PN28347 3M Szliferka prosta, 0.5 KM, uchwyt na trzpie  6 MM 4 000 0.72 200 1/4”

PN25128PN25129 PN25127 PN25126

3M Szlifierka pilniczkowa

Produkt Opis Standardowy 
rozmiar pasa

Pr dko  
paska

Pr dko
obrotowa paska

Max. obroty
na minut  (RPM)

Moc silnika 
HP (W)

Waga
(kg)

D ugo
(mm)

Wysoko  
(mm)

Szeroko
(mm)

PN28366
3M Szli  erka pilniczkowa, 
0.5 KM (w zestawie rami  
standardowe PN28368)

18”/457 mm 25 m/s 4990 (1521) 22 000 0.6 HP 1.3 370 75 151

PN28366
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Cubitron II™
Perfekcyjnie zaprojektowane

Dyski  browe Cubitron II wykonane s  z zastosowaniem rewolucyjnej technologi precyzyjnego kszta towania ziaren ciernych zaprojektowane z bar-
dzo ostrych, szybko ostrz cych si  ziaren. Tak wykonane ziarna zu ywaj  si  bardzo równomiernie, dzi ki czemu pracuj  precyzyjnie i nie przegrze-
waj  obrabianej powierzchni.

 Teraz dost pne w 3 ziarnisto ciach 36+ 60+ 80+

NOWO

Porzu  tradycyjne dyski cierne i u yj dysków fibrowych z ziarnem Cubitron II by wykona  du o wi cej 
pracy w krótszym czasie.

Nasyp tradycyjny 3M Cubitron II

W procesie elektrostatycznego nanoszenia trójk tne ziarna cierne ustawione s  pionowo tworz c bardzo ostr  i jednorodn  
powierzchni  gwarantuj c d u sz  ywotno  produktu.

Zyskaj wi cej
• Wi ksz  wydajno

• D u sz  ywotno

• Lepszy komfort pracy

• Wi ksz  szybko  szlifowania

Unikalna ziarnisto

Wraz z rozwojem technologi obróbki ciernej system ziarnisto ci podlega  ci g ym zmianom. Cubitron II nie jest tu wyj tkiem. Zaprojektowane przez 
in ynierów 3M trójk tne ziarna cierne nie mieszcz  si  w tradycyjnej klasy  kacji ziarnisto ci. Precyzyjnie ukszta towane ziarna cierne Cubiutron II 
s  wi ksze, wydajniejsze, szybciej skrawaj ce i bardziej ywotne ni  ziarna wyst puj ce w klasy  kacji FEPA. Dyski Cubitron II dzi ki ostrym ziarnom 
ciernym gwarantuj  jednorodn  rys .

Z pewno ci  skrócisz czas szlifowania dzi ki dyskom  browym z ziarnem Cubitron II.

Aplikacje
• Usuwanie spoin

• Usuwanie zendry

• Usuwanie defektów powierzchni

• Ukosowanie kraw dzi

• Wyrównywanie kraw dzi

Dysk 982C 
usuwa tyle

przy sile
docisku 6,4 kg 
co porówny-
walny dysk

sile 9 kg

Pr odukt A Pr odukt B 982C
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Wi cej informacji na: www.3m.pl/scierne

Za mniej

Dyski  browe powinny by  u ywane
wraz z k tówk  elektryczn   rmy 3M.
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Dyski fibrowe z ziarnem Cubitron II™

sszzzzllliiifffooowwwaaanniieee ssppppoooiiinnnnpppppppppppppppppppppppppp

Dyski  browe Cubitron II wykonane s  z zastosowaniem rewolucyjnej technologi precyzyjnego 
kszta towania ziaren ciernych zaprojektowane z bardzo ostrych, szybko ostrz cych si  ziaren. 
Tak wykonane ziarna zu ywaj  si  bardzo równomiernie, dzi ki czemu pracuj   precyzyjnie i nie 
przegrzewaj  obrabianej powierzchni.

Dyski fibrowe do stali nierdzewnej

3M 987C 
Podk ad  bra
Nasyp Cubitron II
• Przeznaczone do szlifowania stali nierdzewnej, 

posiadaj  dodatek ch odz cy
• Szlifuj  szybciej bez potrzeby nacisku
• Wykazuj  d u sz  ywotno  w porównaniu 

z tradycyjnymi dyskami ciernymi

NOWO

Rozmiar (mm) Ziarnisto Opakowanie Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22
P36+ 4 x 25 szt.

8 600P60+ 4 x 25 szt.
P80+ 4 x 25 szt.

127 x 22
P36+ 4 x 25 szt.

12 000P60+ 4 x 25 szt.
P80+ 4 x 25 szt.

115 x 22
P36+ 4 x 25 szt.

13 300P60+ 4 x 25 szt.
P80+ 4 x 25 szt.

178 mm

127 mm

115 mm

kolor pomara czowy

3M 982C 
Podk ad  bra
Nasyp Cubitron II
• Przeznaczone do szlifowania stali w glowej
• Szlifuj  szybciej bez potrzeby nacisku
• Wykazuj  d u sz  ywotno  w porównaniu 

z tradycyjnymi dyskami ciernymi

Dyski fibrowe do stali w glowej

NOWO

Rozmiar (mm) Ziarnisto Opakowanie Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22
P36+ 4 x 25 szt.

8 600P60+ 4 x 25 szt.
P80+ 4 x 25 szt.

127 x 22
P36+ 4 x 25 szt.

12 000P60+ 4 x 25 szt.
P80+ 4 x 25 szt.

115 x 22
P36+ 4 x 25 szt.

13 300P60+ 4 x 25 szt.
P80+ 4 x 25 szt.

178 mm

127 mm

115 mm

kolor br zowy

nnniiiiiiusu a e de e tó po e c

wwwwwyyyyyyrrrróóóóóóówwwwnnnnnyyyyywwwwwwwwaaaaaaannnnnnniiiieeeeee kkkkkkkrrrrraaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ddzziiyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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3M 985C 
Podk ad twarda  bra
Nasyp Cubitron
• Przeznaczone do szlifowania stali nierdzewnej
• Nasyp ze specjalnym dodatkiem ch odz cym 

z ceramicznego tlenku glinu

Dyski fibrowe do stali nierdzewnej

Rozmiar (mm) Ziarnisto Opakowanie Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22 P36 / P50 / 
P60 / P80

4 x 25 szt.
8 6004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

127 x 22 P36 / P50 / 
P60 / P80

4 x 25 szt.
12 0004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

115 x 22 P36 / P50 / 
P60 / P80

4 x 25 szt.
13 3004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

178 mm

127 mm

115 mm

kolor br zowy

Dyski fibrowe z ziarnem Cubitron™

3M 988C 
Podk ad twarda  bra
Nasyp Cubitron
• Przeznaczone do szlifowania ze rednim 

naciskiem metali elaznych i nie elaznych
• Charakteryzuj  si  rewelacyjn  si  cierania 
• Wykazuj  2-3 razy d u sz  ywotno  

od tradycyjnych dysków korundowych

Dyski fibrowe do stali konstrukcyjnej

Rozmiar (mm) Ziarnisto Opakowanie Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22 P24 / P36 / 
P50 / P80

4 x 25 szt.
8 6004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

127 x 22 P24 / P36 / 
P50 / P80

4 x 25 szt.
12 0004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

115 x 22 P24 / P36 / 
P50 / P80

4 x 25 szt.
13 3004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

178 mm

127 mm

115 mm

kolor br zowy

uusssuuwwwwwaanie  zzeeennnnddryyyyyuuuuuuuusssssssuuwwwaaaanniiiiiiiieeee zzzzeeeeeennnnnddddddrrrrryyyyy

uuuukkkkooosssooowwwaaannniiiiieeee kkkrrrrrraaaaaaawwww ddddzzzzzzziiiuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooooooossssssssssoooooooowwwwwwwwaaaaaaaaaannnnnnnnnniiiiieeeeeee kkkkkkkkkrrrrrrrrraaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwww ddddddddzzzzzzziiiiii

16

3MTM Dyski fibrowe



3M 581C
Podk ad  bra
Nasyp cyrkonowy
• Dyski z dodatkiem ch odz cym polecane 

do metali wra liwych na przegrzanie 
i przebarwienia, jak stal nierdzewna, aluminium, 
stopy niklu i miedzi

Rozmiar (mm) Ziarnisto Opakowanie Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22
P24 / P36 / 
P50 / P60 / 
P80 / P120

4 x 25 szt.
8 6004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

127 x 22
P24 / P36 / 
P50 / P60 / 
P80 / P120

4 x 25 szt.
12 0004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

115 x 22
P24 / P36 / 
P50 / P60 / 
P80 / P120

4 x 25 szt.
13 3004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

178 mm

127 mm

115 mm

kolor niebieski

Dyski fibrowe z nasypem cyrkonowym

Dyski fibrowe z ziarnem Cubitron™

3M 785C 
Podk ad twarda  bra
Nasyp Cubitron
• Przeznaczone do szlifowania stali nierdzewnej 

i stopów metali nie elaznych
• Nasyp ze specjalnym dodatkiem ch odz cym 

z ceramicznego tlenku glinu

Dyski fibrowe do stali nierdzewnej

Rozmiar (mm) Ziarnisto Opakowanie Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22
P24 / P36 / 
P50 / P60 / 
P80 / 120

4 x 25 szt.
8 6004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

127 x 22
P24 / P36 / 
P50 / P60 / 
P80 / 120

4 x 25 szt.
12 0004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

115 x 22
P24 / P36 / 
P50 / P60 / 
P80 / 120

4 x 25 szt.
13 3004 x 25 szt.

4 x 25 szt.

178 mm

127 mm

115 mm

kolor pomara czowy

Dyski fibrowe z nasypem cyrkonowym

3333MMMMM 7777885555CCCC3333333MMMMMMM™™™™™™777777777888888888555555555CCCCCCCCCCC

3M 581C333333333333333333333333333MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM™™™™™555555555555555555555555555555558888888888888888888888881111111111111111111111111111CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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3M 64860 
3M 64861
3M 64862
• Lepszy udar
• Bardziej agresywna praca
• Mniejsze obci enie maszyny
• Wi ksza wytrzyma o  i odporno  termiczna
• Ni szy pro  l i mniejsza rednica

Podk adki do dysków fibrowych

Sztywna
i ebrowana

Rozmiar (mm) Produkt Gwint

178 x 22 64862 M14

127 x 22 64861 M14

115 x 22 64860 M14

178 mm

127 mm

115 mm kolor czerwony

Akcesoria
Nowe podk adki do dysków  browych 3M maj  wi ksz  sztywno , wykonane s  z polimeru 
o wi kszej wytrzyma o ci i odporno ci termicznej gwarantuj c now  jako  ergonomi pracy.

uuuusssuuuuuuuuwwwwwwaaaaannnnnniiiiiieeeeeee nnnnnnnniiiiiiieeeeeedddddddooooosssssskkkkkkkooooonnnnnnnaaaaaa oooooo ccccccciiiiiiussssssuuuuuuuuwwwwwwwwwwwwaaaaaaaannniiiiiieeeeeeeeee  niieeedddoossskoona ooooooo cccccii

3MTM Dyski fibrowe
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Tarcze 3M do ci cia

3M Mild Steel Cuut Off WWheel33MMMMMM MMMMMMiiiiiiiiiiillddd SSSSSSSttteeeeeeelllllllllllllll CCCCCCCCCCCCCCCCCCCuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttt-----------OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllll

333MMM INNNOOOOOOXXXXXXX3M INOXXXXXXXXXX

3M INOOOXXXXXX33MM  IINNOOXX

Tarcze do stali nierdzewnej

3M INOX 
3M Inox Cut-Off Wheel przeznaczona
do ci cia stali nierdzewnych.
•  Nie przegrzewa ci tego detalu
• Szybka i dok adna

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x grubo  x Ø otworu

3M INOX
115 x 1.6 x 22
125 x 1.6 x 22
230 x 2 x 22

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x grubo  x Ø otworu

3M Mild Steel
Cut-Off Wheel

115 x 1.6 x 22
125 x 1.6 x 22
230 x 2 x 22

3M Mild Steel Cut-Off Wheel
3M Mild Steel Cut-Off Wheel przeznaczona
do ci cia stali konstrukcyjnych.
• Naj ywotniejsza tarcza na rynku

w swojej kategorii
• Bezpieczna i wygodna w u yciu

Tarcze do stali konstrukcyjnej

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x grubo  x Ø otworu

3M Premium Cubitron 
Cut-Off Wheel

115 x 1 x 22
125 x 1 x 22

3M Premium Cubitron
Cut-Off Wheel 
• Zawiera jeden z najtwardszych po diamencie 

minera  cierny Cubitron
• Niezwykle odporna na wykruszanie
• Gwarantuje bardzo precyzyjne ci cie,

minimalizuj ce przegrzewanie ci tego detalu
• Znacznie bardziej ywotna i wydajna

od tradycyjnych tarcz korundowych

Tarcze Cubitron

1919
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33333MMMMM GGGGrreeeeeeeennnnnn CCCCCCCCooooorrrrpppppppsssssss33M Green Corrps

Tarcze 3M do szlifowania

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x grubo  x Ø otworu

3M INOX

115 x 6 x 22
125 x 6.8 x 22
180 x 6.8 x 22
230 x 6.8 x 22

Produkt Ziarnisto Rozmiar (mm)
Ø zewn. x grubo  x Ø otworu

3M Green Corps P36 / P80
115 x 3 x 22
125 x 3 x 22

180 x 3.7 x 22

Tarcze do stali nierdzewnej

3M INOX 
3M Inox grinding Wheel – przeznaczona
do szlifowania stali nierdzewnych.
•  Nie przegrzewa ci tego detalu
• Szybka i dok adna

Elastyczne tarcze do szlifowania 
Green Corps

3M Green Corps
Elastyczne tarcze 3M Green Corps wykonane s  
z ceramicznego tlenku glinu – Cubitron.
• Redukuj  wstrz sy i wibracje o 24%
• Znacznie obni aj  poziom ha asu
• Zapewniaj  sta  wysok  jako  wyko czenia
• Przeznaczone s  do obróbki stali nierdzewnej, 

konstrukcyjnej, eliwa i aluminium

Produkt Dla tarcz o rednicy Rozmiar (mm)

PN60643 180 mm 117 x 22
PN60642 115/125 mm 86 x 22

Akcesoria do tarcz Green Gorps

3M 60643
3M 60642

3MTM Tarcze
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Dyski lamelkowe
Najpopularniejszy na rynku polskim rodzaj narz dzia ciernego.

Dost pny w specjalistycznych sklepach i hurtowniach materia ów ciernych oraz w sklepach 
gospodarstwa domowego w mniejszych miejscowo ciach. atwy dost p do tego wyrobu powo-
duje wykorzystanie go nie tylko do szlifowania spoin, ale równie  do wykonywania wielu innych 
prac takich jak oszlifowywanie kosmetyczne odprysków, pojedynczych rys, wad powierzchni 
a tak e usuwanie nalotów w postaci rdzy, starejfarby, zendry oraz ukosowanie blach (p yt), gra-
towanie drobnych elementów metalowych, za agadzanie spawów pachwinowych czy w reszcie 
po prostu przygotowanie powierzchni stali przed spawaniem.

Uko ne czy p askie? 
• Typ 27 Dyski p askie, przeznaczone dopracy przy minimalnym k cie nachylenia (ok. 0-10°). 

Po dane do operacji wymagaj cych szybkiego usuwania materia u. Wykorzystuj  twardo  
minera u ciernego. Do pracy z wi kszym dociskiem. 

• Typ 29 Dyski przeznaczone do pracy podk tem 15-25°. Uchylne ustawienie listków zapewnia 
wi ksz  powierzchni  kontaktu z obrabianym elementem, co u atwia obróbk  zarówno p askich 
jak i zaokr glonych powierzchni. Wskazane zmniejszenie obrotów szli  erki poni ej 10 000 obr/
minut . Pracuj  ze rednim dociskiem.

3M 947D 
Podk ad p ótno bawe niane
Nasyp Cubitron 
• Przeznaczone do stali nierdzewnych

i innych stopów
• Czerwone dyski z du  zawarto ci  dodatku 

ch odz cego
• Umo liwaj  prac  na spoinach pachwinowych

Dyski lamelkowe do stali nierdzewnej

Rozmiar (mm) Ziarnisto Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22 P40 / P60 / P80 8 600
125 x 22

wypuk a/uchylna P60 / P80 12 000

115 x 22
wypuk a/uchylna P60 / P80 13 300

178 mm

125 mm

115 mm
kolor pomara czowy

Dyski lamelkowe z ziarnem Cubitron™
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Rozmiar (mm) Ziarnisto Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22 P30 / P60 / P80 8 600
125 x 22 P30 / P60 / P80 12 000
115 x 22 P30 / P60 / P80 13 300

178 mm

125 mm

115 mm

3M 747D
Podk ad pó elastyczne p ótno bawe niane
Nasyp Cubitron
• Dyski z dodatkiem ch odz cym zalecane 

do wyka czaj cego szlifowania p aszczyzn 
i spawów

Dyski lamelkowe do p aszczyzn i spawów 

Dyski lamelkowe z ziarnem Cubitron™

kolor pomara czowy

3M Dyski lamelkowe 
Podk ad w óknina Scotch-Brite
Nasyp Al2O3

• Przeznaczone do obróbki wyka czaj cej

Dyski lamelkowe do wyko czenia powierzchni

Dyski lamelkowe z w ókniny Scotch Brite™

Rozmiar (mm) Ziarnisto Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22
A CRS / A MED. / 
A VFN

8 600
125 x 22 12 000
115 x 22 13 300

178 mm

125 mm

115 mm

kolor pomara czowy, br zowy, szary

3MTM Dyski lamelkowe
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Dyski lamelkowe z nasypem cyrkonowym

3M 566A 
Podk ad p ótno bawe niane
Nasyp cyrkon
• Przeznaczone do stali nierdzewnych

i innych stopów
• Dyski z du  zawarto ci  dodatku ch odz cego
• Umo liwaj  prac  na spoinach pachwinowych

Dyski lamelkowe do stali nierdzewnej

Rozmiar (mm) Ziarnisto Maksymalna ilo  obrotów

180 x 22 P40 / P60 /  P80 / 120 8 600
150 x 22 P40 / P60 /  P80 / 120 8 600
125 x 22 P40 / P60 /  P80 / 120 12 000
115 x 22 P40 / P60 /  P80 / 120 13 300

180 mm

150 mm

125 mm

115 mm

kolor niebieski

3M 577F 
Podk ad p ótno poliestrowe
Nasyp elektrokorund cyrkonowy
• Przeznaczone do szlifowania konstrukcji 

stalowych, stali w glowej, stali kutej
• Usuwaj  wi cej materia u w znacznie krótszym 

czasie 
• Wykazuj  zdecydowanie d u sz  ywotno

ni  dyski ze zwyk ego korundu

Dyski lamelkowe do ci kich aplikacji

Rozmiar (mm) Ziarnisto Maksymalna ilo  obrotów

178 x 22 P40 / P60 / P80 8 600
125 x 22

wypuk a/uchylna P60 / P80 12 000

115 x 22
wypuk a/uchylna P60 / P80 13 300

178 mm

125 mm

115 mm
kolor zielony
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Dyski Hookit™
Dyski Hookit posiadaj  system Hookit, który umo liwia szybkie i precyzyjne mocowanie 
kr ków i arkuszy ciernych na podk adce szli  erki. System otworów dobrany do charakteru 
pracy zapewnia doskona e odpylanie i utrzymanie w czysto ci rodowiska pracy. Kr ki Hookit 
wspó pracuj  ze szli  erkami oscylacyjnymi i oscylacyjno-obrotowymi. Po czenie obrotowego 
i oscylacyjnego ruchu ziarna ciernego zapewnia uzyskanie najbardziej oczekiwanego obrazu 
rysy. Zapewniaj  dok adne przygotowanie powierzchni pod lakierowanie oraz delikatne mato-
wienie pow oki lakierniczej. 

Cechy charakterystyczne kr ków Hookit
• Wysok  odporno  na rozrywanie (papier F)
• Mo liwo  zbierania du ych naddatków (papier F)
• Precyzyjne szlifowanie wyka czaj ce (papier C, D)
• Delikatne matowienie pow ok lakierniczych (papier A, folia, g bka)
• Ostre i odporne na st pienie ziarno Cubitron™ pozwalaj ce na zbieranie du ych naddatków
• Pow oka antystatyczna u atwiaj ca odpylanie – Xodust™
• Pow oka stearynianowa Fre-Cut™ zapobiegaj ca przedwczesnemu zapchaniu py em ciernym
• Pod o e foliowe kr ków drobnoziarnistych zapewniaj ce wysok  jako  obróbki
• Pod o e g bkowe kr ków Trizact™ zabezpieczaj ce przed powstawaniem „dzikich rys”

24
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3M 245 Hookit
Podk ad gruby papier
Nasyp tlenek aluminium (elektrokorund), otwarty
• Przeznaczone do ci kich prac szli  erskich 

z drewnem, metalem i wype niaczami
• Posiadaj  specjaln  pow ok  zapobiegaj c  

przegrzewaniu si  materia u

Dyski Hookit do prac szlifierskich

Dyski Hookit™ z tlenkiem aluminium

3M 618 Hookit 
Podk ad gruby papier
Nasyp w glik krzemu, otwarty,
 w uk adzie „FreCut”
• Przeznaczone do prac wyko czeniowych 

na farbach i lakierach
• Elastyczny i wytrzyma y materia  podk ado-

wy oraz nasyp w uk adzie „FreCut” (pow oka 
stearynianowa, u atwiaj ca odprowadzanie py u) 
zapewniaj  d ug  ywotno

Dyski Hookit do prac wyko czeniowych

Rozmiar (mm) Ziarnisto Ilo  otworów

203 P40 / P60 – P180 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

150 P40 / P60 – P180 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

125 P40 / P60 – P180 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

115 P40 / P60 – P180 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

203 mm

150 mm

125 mm

115 mm

150 mm

kolor zielony

Dyski Hookit™ z w glikiem krzemu

Rozmiar (mm) Ziarnisto Ilo  otworów

150 P180 – P400 bez otworów /
6 otworów

kolor szary
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3M 255P Hookit
Podk ad papier
Nasyp tlenek aluminium (elektrokorund),
 zamkni ty
Mocowanie rzep Hookit
• Idealny produkt do prac wyko czeniowych.
• Posiadaj  specjaln  pow ok  zapobiegaj c  

zapychaniu si  materia u, co znacz co przed u a 
ich ywotno  w operacjach lakierniczych

• Dyski te wyst puj  w trzech formach:
bez otworów, z 6 i z 9 otworami

Dyski Hookit do prac wyko czeniowych

Dyski Hookit™ z tlenkiem aluminium

3M 338U Hookit 
Podk ad papier C
Nasyp tlenek glinu
Wi zanie pe no ywiczne z pow ok  Fre-cut
Mocowanie rzep Hookit
• Przeznaczone do szlifowania drewna, tworzyw 

drzewnych, pow ok lakierniczych, tworzyw 
sztucznych oraz materia ów aglomeratowych

Dyski Hookit do prac szlifierskich

150 mm

kolor ó ty

Rozmiar (mm) Ziarnisto Ilo  otworów

150 P80 – P1200 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

Rozmiar (mm) Ziarnisto Ilo  otworów

203 P80 – P500 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

150 P40 – P1200 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

125 P80 – P500 bez otworów /
6 otworów / 9 otworów

203 mm

150 mm

125 mm kolor szary, granatowy
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3M 360L Hookit
Podk ad folia
Nasyp tlenek glinu
• Przeznaczone do matowienia twardych pow ok 

lakierniczych przed polerowaniem oraz innych 
aplikacji wymagaj cych zastosowania drobnych 
ziarnisto ci

• Charakteryzuj  si  wyj tkow  trwa o ci

Dyski Hookit do matowienia

Dyski Hookit™ z tlenkiem glinu

3M 260L Hookit 
Podk ad folia
Nasyp tlenek glinu
• Przeznaczone do obróbki twardych pow ok 

lakierniczych (operacje mi dzylakiernicze oraz 
przygotowanie do polerowania) 

Dyski Hookit do matowienia

150 mm

Rozmiar (mm) Ziarnisto Ilo  otworów

150 P600 – P1500 7 otworów /
9 otworów

kolor zielony

Rozmiar (mm) Ziarnisto Ilo  otworów

150 P220 – P1000 -
125 P220 – P1000 -
76 P220 – P1000 -

150 mm

125 mm

76 mm

kolor  oletowy
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Akcesoria Hookit™

Model Produkt Rozmiar (mm) Otwory Gwint

7389 Talerz wspieraj cy 150 g adki 5/16”

5876 Talerz wspieraj cy 150 6 5/16”

9979 Talerz wspieraj cy (mi kki, z kan.) 150 6 5/16”

7390 Talerz wspieraj cy 150 6 FESTO

9301 Talerz wspieraj cy (twardy) 150 6 FESTO

9295 Talerz wspieraj cy (mi kki) 150 6 FESTO

5740 Blok r czny (twardy) 70 x 127 g adki -

5742 Blok r czny (mi kki) 70 x 127 g adki -

2720 Podk adka 3 x 1/2 x 5/16-24 - -

5774 Podk adka g bkowa (mi kka) 150 6 -

Podk adki

3M 2720
3M 5774

5774

Bloki r czne

3M 5740
3M 5742

5740 5742

Talerze
wspieraj ce

3M 7389
3M 5876
3M 9979
3M 7390
3M 9301
3M 9295

7389

7390

9979

5876

28

3MTM System HookitTM

28



3M 68000, 3M 68001, 3M 68002
Podk ad pod o e piankowe o redniej twardo ci
Nasyp tlenek glinu
• Elastyczno  i stabilno  kszta tu pozwala 

na szlifowanie zarówno powierzchni p askich
jak i pro  li

G bki cierne jednostronne

3M 734
Podk ad papier wodoodporny
Nasyp w glik krzemu
• Nasyp z w glika krzemu zapewnia wyj tkowo 

wydajn  prac
• Precyzyjnie dobrana wielko  ziarna oraz bardzo 

g adki podk ad papierowy zapewniaj  precyzyjn  
obróbk  bez powstawania „dzikich rys”

Papier wodny

3M 68021, 3M 68022,
3M 68027, 3M 68028
Podk ad grube, twarde pod o e piankowe
Nasyp tlenek glinu
• Odpowiednio dobrana twardo  g bki pozwala 

na zbieranie du ych naddatków oraz doskona e 
szlifowanie wewn trznych kraw dzi

G bki cierne czterostronne

3M 3801, 3M 3802
Podk ad grube, twarde pod o e piankowe
Nasyp tlenek glinu
• Odpowiednio dobrana twardo  g bki pozwala 

na zbieranie du ych naddatków oraz doskona e 
szlifowanie wewn trznych kraw dzi

• G bki posiadaj  podk ad uniwersalny

G bki cierne

Arkusze wodne

Produkt Rozmiar 
(mm)

Ziarnisto

68002 100 x 90 x 5 S FIN

68001 100 x 90 x 5 FIN

68000 100 x 90 x 5 MED.

Produkt Rozmiar 
(mm)

Ziarnisto

3802 100 x 68 x 26 MED.

3801 100 x 68 x 26 FIN

68028 twarda 100 x 68 x 26 FIN

68027 twarda 100 x 68 x 26 MED.

68022 mi kka 100 x 68 x 26 FIN

68021 mi kka 100 x 68 x 26 MED.

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Forma

734 230 x 280 / 115 x 140 / 93 x 230 P80 – P1200 Arkusze / Rolki / Dyski
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System Roloc™
System Roloc to unikalny system mocowania ze specjalnym nakr canym gwintem. Jest on tak 
zaprojektowany, aby maksymalnie u atwi  pewne mocowanie i atwe zdejmowanie narz dzia 
ciernego za pomoc  pó obrotu w jedn  lub drug  stron .

System mocowania Roloc  – co to znaczy?
• Szeroka gama nowoczesnych materia ów ciernych do wielu zastosowa : obróbka zgrubna, 

oczyszczanie, polerowanie

• Szybka wymiana narz dzia bez u ycia kluczy, czyli wi ksza wydajno  pracy

• Doskonale sprawdza si  na szli  erkach o ma ych mocach i bez regulacji obrotów

Na podstawce Roloc mo na zamontowa  cztery typy produktów o ró nej gi tko ci. W zale no ci 
od potrzeb mo esz szybko na o y  dysk o po danej ziarnisto ci do aktualnego zastosowania 
(szlifowanie, polerowanie, usuwanie zadziorów). Gwint M14 umo liwia u ycie tych produktów 
na wi kszo ci szli  erek k towych dostepnych na rynku. 

Podstawowe korzy ci wynikaj ce ze stosowania systemu Roloc  
• Szybka zamiana narz dzi ciernych bez u ycia kluczy

• Skrócenie czasu przestojów w porównaniu z tradycyjnym systemem mocowania na trzpieniu

• Mo liwo  zastosowania szerokiego asortymentu najnowszych, bardzo wydajnych materia ów 
ciernych 3M

• Niewielka rednica dysków u atwia precyzyjne szlifowanie i prac  w trudno dost pnych 
miejscach
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3M™ Cubitron II™ Roloc™
Rewolucyjna agresywno  i szybko

Dyski fibrowe 984F ze wzmocnionymi kraw dziami

Szlifuj z wi ksz  wydajno ci  u ywaj c dysków Roloc z ziarnem Cubitron II. 984F Cubitron II 
to dysk, który charakteryzuje si  najwi ksz  ywotno ci  na rynku.

Wi ksza szybko  szlifowania. D u sza ywotno .
Trwa e kraw dzie.

NOWO

rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  obrotów

50
P36+ czerwony

25 000P60+ czerwony
P80+ czerwony

75
P36+ czerwony

18 000P60+ czerwony
P80+ czerwony

75 mm

50 mm
kolor

3M 984F 
Podk ad poliester
Nasyp Cubitron II
• Przeznaczone do szlifowania

stali w glowej, nierdzewnej, stopów metali 
kolorowych i trudnoobrabialnych

• Szlifuj  szybciej bez potrzeby du ego nacisku
• Wykazuj  d u sz  ywotno

w porównaniu z tradycyjnymi
dyskami ciernymi

NOWO

 Teraz dost pne w 3 ziarnisto ciach 36+ 60+ 80+
W trakcie obróbki metalu polegasz w du ej mierze na pracy kraw dziami dysków ciernych. 
Je eli jeste  ju  zm czony ci g ymi uszkodzeniami dysków podczas pracy kraw dzi  przejd  
na dyski Roloc z ziarnem Cubitron II ze wzmocionymi kraw dziami. Wzmocniona kraw d  
dysku w po czeniu z  ziarnem ciernym Cubitron II sprawia, e dyski s  wydajniejsze i bardziej 
ywotne. 

• Wzmocnione kraw dzie dysków wyd u aj  ywotn  i podnosz  komfort pracy

• Precyzyjnie ukszta towane ziarna cierne szlifuj  bardzo wydajnie I nie przegrzewaj  obrabianej 
powierchni

• Samoostrz ce si  precyzyjnie ukszta towane ziarna zapewniaj  szybsz  obróbka trudno 
skrawalnych metali

• Szybka wymiana narz dzia bez u ycia kluczy, czyli komfort i wi ksza wydajno  pracy

• Dyski Cubitron II s  odpowiednie do szlifowania na wszelkich rodzajach metali

Skorzystaj z kompletnego systemu 3M u ywaj  dysków Roloc wraz ze szli  erkami Roloc. 
Stosuj c kompletne rozwi zanie w pe ni wykorzystasz mo liwo ci dysków 984F. 3M rekomenduje 
prac  na narz dziach zapewniaj cych optymaln  moc i pr dko .
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3M 983C 
Podk ad sztywna  bra
Nasyp Cubitron
• Specjalnie zaprojektowane

do obróbki stali

Dyski cierne do obróbki stali

Dyski cierne z ziarnem Cubitron™

75 mm

50 mm

rednica (mm) Ziarnisto Kolor gwintu Maksymalna ilo  obrotów

50

P24+ czarny

25 000

P36+ br zowy
P60+ pomara czowy
P80+ ó ty
P100+ niebieski
P120+ bia y

75

P24+ czarny

18 000

P36+ br zowy
P60+ pomara czowy
P80+ ó ty
P100+ niebieski
P120+ bia y

75 mm

50 mm

3M 785C 
Podk ad sztywna  bra
Nasyp Cubitron
• Nasyp z ceramicznego tlenku glinu 

ze specjalnym dodatkiem ch odz cym 
• Specjalna pow oka zapewnia

nisk  temperatur  pracy
• Doskonale sprawdzaj  si  na stali nierdzewnej 

i stopach metali kolorowych

Dyski cierne do stali nierdzewnej

rednica (mm) Ziarnisto Kolor gwintu Maksymalna ilo  obrotów

50
P36+ br zowy

25 000P50+ zielony
P80+ ó ty

75 P80+ ó ty 18 000

kolor gwintu

kolor gwintu
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kolor gwintu

3M 977F
Podk ad poliester
Nasyp Cubitron
• Przeznaczone do obróbki

stali nierdzewnej i stopów
• Dzi ki wzmocnionemu pod o u

zapewniaj  du  wytrzyma o

Dyski cierne do obróbki
stali nierdzewnej

Dyski cierne z ziarnem Cubitron™

rednica (mm) Ziarnisto Kolor gwintu Maksymalna ilo  obrotów

50

P36+ br zowy

25 000
P50+ zielony
P60+ pomara czowy
P80+ ó ty

75

P36+ br zowy

18 000
P50+ zielony
P60+ pomara czowy
P80+ ó ty

75 mm

50 mm

Dyski cierne z elektrokorundem

rednica (mm) Ziarnisto Kolor gwintu Maksymalna ilo  obrotów

50

P24+ czarny

25 000

P36+ br zowy
P60+ pomara czowy
P80+ ó ty
P100+ niebieski
P120+ bia y

75

P24+ czarny

18 000

P36+ br zowy
P60+ pomara czowy
P80+ ó ty
P100+ niebieski
P120+ bia y

75 mm

50 mm

3M 361F 
Podk ad poliester
Nasyp elektrokorund
• Mog  by  u ywane do obróbki

wszystkich metali

Dyski cierne do obróbki metali

kolor gwintu
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3M Roloc™ Scotch-Brite™

Dyski do obróbki wyka czaj cej

75 mm

50 mm

rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  obrotów

50

A VFN niebieski

25 000
A MED. czerwony
A CRS br zowy
S SFN szary

75

A VFN niebieski

18 000
A MED. czerwony
A CRS br zowy
S SFN szary

kolor

3M SC-DR
Podk ad 3M Surface Conditioning
• Elastyczne dyski z w ókniny 3M Surface

Conditioning do obróbki wyka czaj cej
• Cechuje je znacznie d u sza ywotno

w porównaniu z tradycyjnymi
drobnoziarnistymi materia ami ciernymi

• Dzi ki przestrzennej konstrukcji
nie przegrzewaj  obrabianych powierzchni

• S  wietnym produktem do czyszczenia,
usuwania niewielkich defektów i ko cowego 
szlifowania metali

3M GB-DR
Podk ad w óknina Scotch-Brite
Nasyp Cubitron
• Najagresywniejsze dyski z w ókniny

Scotch-Brite z ziarnem ceramicznym Cubitron
• Pozwalaj  usun  niewielkie spawy,

a jednocze nie zapewniaj  delikatne
wyko czenie powierzchni

Dyski do obróbki wyka czaj cej

75 mm

50 mm

rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  
obrotów

50
A CRS HD (P80)  oletowy

25 000
A CRS SD (P50) niebieski

75
A CRS HD (P80)  oletowy

18 000
A CRS SD (P50) niebieski

kolor
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3M Roloc™ Scotch-Brite™

Dyski do obróbki wyka czaj cej

75 mm

50 mm

rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  obrotów

50
A CRS HD br zowy

25 000
A CRS SD ciemny  olet

75
A CRS HD br zowy

18 000
A CRS SD ciemny  olet

kolor

3M SL-DR
Podk ad 3M Surface Conditioning
• Dyski z w ókniny Surface Conditioning

o przed u onej ywotno ci i zwi kszonej
agresywno ci

• Dyski typu SD s  agresywniejsze
od typu HD

75 mm

50 mm
rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  obrotów

50
A CRS br zowy / niebieski

25 000A FIN zielony
A MED. czerwony

75
A CRS br zowy / niebieski

18 000A FIN zielony
A MED. czerwony

kolor

Dyski do obróbki wyka czaj cej

3M SE-DR
Podk ad 3M Surface Conditioning
• S  szczególnie polecane do zacierania

ladów po cze  spawów, jako kolejny
krok po materia ach nasypowych.
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3M Roloc™ Scotch-Brite™

Dyski do obróbki wyka czaj cej

75 mm

50 mm

rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  obrotów

50
2S FIN szary

22 000
6A MED. be owy

75
2S FIN szary

15 000
6A MED. be owy

kolor

3M XL-DR
Podk ad 3M Surface Conditioning
• Dyski o grubo ci 6 mm
• Charakteryzuj  si  d ug  ywotno ci
• Zaprojektowane do delikatnego

usuwania zadziorów i niewielkich
defektów powierzchni

75 mm

50 mm

rednica (mm) Ziarnisto Kolor Maksymalna ilo  obrotów

50 S XCRS  oletowy 25 000
75 S XCRS  oletowy 18 000

kolor

Dyski do obróbki wyka czaj cej

3M CX-DR
Podk ad w óknina Clean&Strip
• Elastyczne dyski z agresywnej

w ókniny Clean&Strip
• Zaprojektowane do usuwania 

starych pow ok lakierniczych, 
szpachli i rdzy

3MTM System RolocTM
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Cech  wyró niaj c  narz dzia cierne Scotch-Brite s  ziarna cierne, które s  równomiernie 
rozmieszczone w przestrzennej sieci w ókien nylonowych. Taka a urowa budowa zapewnia 
doskona e ch odzenie strefy obróbki, ogranicza do minimum ryzyko przebarwie  i przypale  oraz 
zapobiega odkszta ceniom zwi zanym z przegrzaniem obrabianej powierzchni. Nie wyst puje te  
niebezpiecze stwo zapychania si  narz dzia produktami materia u cieranego. Oznacza to, e jest 
mniej odrzutów, mniej czasu na ewentualne naprawy i oszcz dno  kosztów ponownej obróbki. 
Zalety te znacznie przyczyniaj  si  do wzrostu wydajno ci narz dzi Scotch-Brite. Materia y 
cierne stosowane do budowy w ókniny ciernej to ziarna z elktrokorundu, w glika krzemu 

lub specjalnego talku.

Naturaln  cech  w óknin Scotch-Brite wynikaj c  z ich budowy jest du a spr ysto , dzi ki 
czemu narz dzie z w ókniny doskonale dopasowuje si  do kszta tu obrabianej powierzchni. 
Mo liwe jest wi c czyszczenie powierzchni zarówno p askich, jak i o bardzo z o onych 
kszta tach bez podcinania kraw dzi i zmiany pro  lu detali. Scotch-Brite doskonale sprawdza 
si  w delikatnych operacjach, gdzie tolerancja kszta tu i g adko  powierzchni s  priorytetem. 
W óknin  ciern  mo na obrabia  stal konstrukcyjn , stal nierdzewn , ale tak e metale kolorowe, 
drewno, pow oki lakiernicze i tworzywa sztuczne.

• W óknina cierna z ziarnem ciernym rozmieszczonym w ca ej obj to ci

• A urowa budowa zapewnia doskona e ch odzenie, jak równie  zapobiega zapychaniu si  
narz dzia

• Bardzo du a spr ysto , dzi ki czemu doskonale dopasowuje si  do kszta tu obrabianej 
powierzchni

• Szeroka gama narz dzi – arkusze, rolki, narz dzia na trzpieniu, ko a nawijane, kr ki

• W óknina Scotch-Brite Surface Conditioning na podk adzie z p ótna, z której oferowane s pasy 
bezko cowe i dyski Roloc

Narz dzia cierne Scotch-Brite™

W ókna syntetyczne (nylonowe) 
• Nie zanieczyszcza powierzchni obrabianego detalu, chemicznie

czysta powierzchnia
• Cicha i bezpieczna praca

Trójwymiarowy splot 

• Spr yste dzia anie w ókien pozwala dostosowa  si  do kszta tu 
detalu

• Jednakowe wyko czenie dla wszystkich powierzchni obrabianego 
detalu 

Otwarty splot w ókien 
• Zapewnia wentylacj  – przeciwdzia a przegrzewaniu, przebarwieniom
• Redukuje zapychanie si  

Ziarno cierne w ca ej obj to ci
• Sta e w asno ci przez ca y czas (od pocz tku do ko ca u ywania)
• Powtarzalne wyko czenie
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3M Scotch-Brite™ szczotki
i ciernice walcowe (Flap Brushes)
Konstrukcja szczotek oparta jest na rdzeniu, na który doklejone s  promieni cie listki w ókniny.

3M FF-FB (CF-FB)
• Przeznaczone do ko cowej obróbki ró nego 

rodzaju metali
• Daj  szlif wysokiej g sto ci
• Konstrukcja szczotki nadaje jej mi kko  

i atwo  dostosowywania si  do obrabianych 
kszta tów

• Zapewniaj  estetyczne, jedorodne wyko czenie

Szczotki cierne

3M PF-FB (CP-FB)
• Agresywne szczotki z w ókniny Cut&Polish

przeznaczone do usuwania defektów oraz 
wst pnego wyka czania

• Mocne, ale gi tkie pod o e, daj ce zdecydowan  
rys  na powierzchniach metalowych

Agresywne szczotki cierne

CP-MB

3M CF-MB
3M CP-MB
• ciernice walcowe z w ókniny Scotch-Brite 

w wersji Cut&Polish (CP) i Clean&Finish (CF)
do u ycia na satyniarkach

• Do oczyszczania du ych, p askich powierzchni

ciernice walcowe

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x szeroko  x Ø otworu Ziarnisto

FF-FB (CF-FB) 203 x 50 x 76 -

CF-MB 100 x 100 x 19 -

CP-MB 100 x 100 x 19 A MED.

PF-FB (CP-FB) 203 x 50 x 76 5A MED.

Wa ek pneumatyczny Match&Finish 90 x 100 x 19 -

3333MMMM CCCCCFFFFF----MMMMMBBBBB33333333MMMMM CF MMBBB

333333MMMMMM CCCCCCFFFFFF----MMMMMMBBBBBB333333MMMM CCCCCFFFFF MMMMMBBBBBBBBBB

33333MMMMMMM CCCCCCCFFFFFFF----MMMMMMBBBBBBB33333333333333333333333333333MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM CCCCCCCCCFF MBBBBBB

33333333333MMMMMMMMMMM CCCCCCCCFFFFFFF-----MMMMMMMMMMMBBBBBBBBB33MMMMM CCCCCCCCCCCCCCCCFFFFFFFFF MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBB
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3M Scotch-Brite™ szczotki na trzpieniu
Szczotki mocowane na trzpieniu s  wygodnym narz dziem do delikatnego cierania zadziorów, 
oczyszczania i szlifowania ko cowego.

3M FF-ZS (CF-FB SHAFT)
• Przeznaczane do wyka czania ró nego rodzaju 

metali
• Pozostawiaj  jednorodn  powierzchni
• Konstrukcja szczotki zapewnia elastyczno

i atwo  dostosowania si  do obrabianego 
metalu

• Zapewniaj  sta , wysok  jako  wyko czenia

Szczotki cierne na trzpieniu
Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto

FF-ZS
(CF-FB 
SHAFT)

75 x 45

A VFN

S FIN

A CRS

100 x 45

A VFN

S FIN

A CRS

3M CB-ZS
• W óknina Scotch-Brite na przemian z p ótnem 

ciernym daje dok adniejsze wyko czenie ni  
szczotka z materia u nasypowego o tej samej 
ziarnisto ci

Szczotki Combi na trzpieniu
Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto

CB-ZS 75 x 45

P60

P80

P120

P180

3M PF-ZS (CP-FB SHAFT)
• Zaprojektowane do usuwania defektów i zgrub-

nego wyka czania
• Produkt elastyczny na tyle, by dostosowa  si  

do obrabianej powierzchni, ale wystarczaj co 
sztywny by nada  rys

• Zapewniaj  sta  jako  wyko czenia
• S  bardziej agresywne ni  szczotki FF-ZS

Agresywne szczotki cierne
na trzpieniu

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto

PF-ZS
(CP-FB 
SHAFT)

75 x 25 A MED.

75 x 45
A MED.

A VFN

100 x 45 A MED.

33333MMMMM FFFFFFFFFF----ZZZZZSSSSS33333MMMM FFFFF ZZZSSSS

33MM PPF-ZS333333MMMMM PPPPFFFF ZZZZZSSSSSSSSS

3M CCBB--ZZSS3333MMMM CCBBB ZZZZSSSS
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3M Scotch-Brite™ ko a nawijane 
LL333333MMMMMM DDDDDBBBB----WWWWLLLL3M DDBBB WWWLL

LL33MM XX33-WWLL333MM XXXX33 WWWWWLL

LLLLLLLLLLL33333333333333MMMMMMMMMM FFFFFFFFFSSSSSSSSS----WWWWWWWWWWWLLLLLLLLLLL333333333MMMMMMMMM FFFSSSSS WWWWWWWWLLLLLLL

Ko a do usuwania zadziorów (ostrych kraw dzi powsta ych w wyniku ci cia lub frezowania metalu – 
grat) Scotch-Brite s  dost pne w trzech ziarnisto ciach pozwalaj cych dostosowa  si  do ró nych 
potrzeb. Nie zdzieraj  wi cej ni  potrzeba (nie wymiaruj  obrabianego przedmiotu – nie zmieniaj  
geomertii obrabianego detalu), ale i nie zostawiaj  powierzchni niedoczyszczonych.

3M DB-WL
• Zbudowane s  ze specjalnej nawijanej

w ókniny Scotch-Brite
• Delikatnie gratuj  kraw dzie po ci ciu,

frezowaniu lub szlifowaniu
• Nie zmieniaj  geometrii obrabianych detali

Ko a do gratowania

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x szeroko  x Ø otworu Ziarnisto Kolor Maks. ilo  obrotów

DB-WL
150 x 25 x 25

7S FIN jasnoszary

6 000 obr/min.8S MED.
gra  t

9S FIN

200 x 25 x 76 7S FIN jasnoszary 4 500 obr/min.

kolor

3M X3-WL
• Nowa generacja kó  do gratowania
• Ko a te s  twarde i du o ywotniejsze

ni  ko a DB-WL

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x szeroko  x Ø otworu Ziarnisto Kolor Maks. ilo  obrotów

X3-WL

150 x 12 x 25

9S FIN gra  t

6 000 obr/min.
150 x 25 x 25

200 x 12 x 76
4 500 obr/min.

200 x 25 x 76

kolor

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x szeroko  x Ø otworu Ziarnisto Kolor

FS-WL

203 x 50 x 76

6S FIN jasnoszary

5A MED. czerwony

2S CRS gra  t

152 x 50 x 25 2S CRS gra  t

152 x 25 x 25

2S CRS gra  t

2S MED. jasnoszary

5A MED. czerwony

kolor

3M FS-WL
• Daj  doskona y, powtarzalny efekt wyko czenia 

i nie podcinaj  obrabianego elementu
• Zalet , w stosunku do szczotek, jest taka sama 

twardo  w ca ej obj to ci – pozostawiaj  
prostoliniow  rys

• Charakteryzuj  si  kilkukrotnie wy sz
ywotno ci  w porównaniu ze szczotkami
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3M Scotch-Brite™ dyski Clean&Strip™

3M Clean&Strip XT
• Czyszcz ce sztywne dyski z agresywnej

w ókniny 3M Clean&Strip
• Charakteryzuj  si  zwi kszon  ywotno ci  

i odporno ci  na zniszczenie na kraw dziach, 
du  odporno ci  na zapychanie oraz wi ksz  
skuteczno ci  i ywotno ci  w porównaniu 
ze szczotkami drucianymi

• Przeznaczone s  do czyszczenia powierzchni 
metalowych

Dyski Clean&Strip XT fioletowe

3M Trzpie  900/8
• rednica trzpienia 8 mm
• Do kó  C&S max 150 mm rednicy

3M Trzpie  900/6
• rednica trzpienia 6 mm
• Do kó  C&S max 100 mm rednicy

Produkt Rozmiar (mm)

XT-DC

7933 100 x 13

7934 150 x 13

7935 200 x 13

XT-ZR Roloc+
5814 100 x 13

5815 125 x 13

XT-RD RIGID 5818 115 x 13

kolor

3M Clean&Strip CG
• Czyszcz ce elastyczne dyski z agresywnej 

w ókniny 3M Clean&Strip
• Charakteryzuj  si  du o wi ksz  elastyczno-

ci  w porównaniu z dyskami XT, która u atwia 
obróbk  trudno dost pnych miejsc

• Doskona e do usuwania przebarwie  i innych 
nalotów na stali nierdzewnej

Dyski Clean&Strip CG niebieskie

Produkt Rozmiar (mm)

CG-DC
CG-DC 100 x 13

CG-DC 150 x 13

CG-RD RIGID CG-RD 115 x 22

kolor

333333MMMMM CCCLLLLEEEAAAAANNNNN&&&&&&&&SSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIIPPPPPPPPP XXXXXXXTTTTTTTT3333333MMMMMM CCCCCCCCLLEEAANNN&&&SSTTRRRRRRRIIPPPP XXXXXXXXXXXXXTT

3333MM XXT-RRRDDCCCC

Akcesoria Clean&Strip™

33333MMMMM XXXXXXTTTT------ZZZZZZRRRR
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3M Scotch-Brite™ rolki

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

WR-RL

100 x 10 A MED. kasztan

100 x 10 A FIN kasztan

100 x 10 S VFN szary

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

CF-SR

(150 x 115) x 35 A VFN  oletowy

(150 x 115) x 35 A UFN szary 

(150 x 115) x 35 A VFN zielony

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

Multi  ex
60 x (100 x 200) A VFN  oletowy 

60 x (100 x 200) S UFN szary

3M WR-RL
• W óknina w rolce o podwy szonej

wytrzyma o ci na rozerwanie
do zastosowania na szli  erce oscylacyjnej

3M CF-RL
• Doskona ej jako ci w óknina Clean&Finish

w wygodnych rolkach umo liwiaj cych
odmierzenie potrzebnej do danej aplikacji ilo ci 
materia u

3M CF-SR
• Arkusze z w ókniny w perforowanej rolce

wykonane z w ókniny Clean&Finish:
 - w kolorze  oletowym do czyszczenia

i wyka czania powierzchni
 - w kolorze zielonym do delikatnych prac

wyko czeniowych

3M MULTIFLEX
• Rolki „Multi  ex” – superelastyczne arkusze 

Scotch-Brite
• Sprawdzaj  si  w trudno dost pnych miejscach

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

CF-RL

100 x 10 S UFN szary

100 x 10 A VFN kasztan

150 x 10 A VFN kasztan

200 x 10 A VFN kasztan

610 x 9 A MED. kasztan

333333333333333MMM MMUUULLTTIIFFLLEXX33MMMM MULTIFLEX
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3M Scotch-Brite™ arkusze r czne
do czyszczenia i wyka czania

Produkt Rozmiar (mm) Zastosowanie

935M trzpie : 6 rolki

961/10 80 x 140 arkusze/rolki

3M 7440
• Wytrzyma e i wydajne arkusze z w ókniny Scotch-Brite w kolorze br zowym 
• Przeznaczone do czyszczenia powierzchni metalowych
• Wyró nia je du a wytrzyma o  na rozrywanie
• Razem z uchwytem 3M 935M tworz  ma e narz dzie do czyszczenia trudno dost pnych 

miejsc

3M 7446
• Agresywne arkusze z w ókniny Scotch-Brite w kolorze szarym
• Przeznaczone do nadawania zdecydowanej rysy na powierzchniach metalowych i czyszczenia 

skorodowanych powierzchni
• Polecane równie  do u ycia na szli  erkach oscylacyjnych

3M 7447
• Delikatne arkusze z w ókniny Scotch-Brite w kolorze kasztanowym
• Przeznaczone s  do matowienia, oczyszczania i wyka czania powierzchni

3M 7441 Typ T
• Bardzo delikatne arkusze z w ókniny Scotch-Brite w kolorze bia ym, nie zawieraj ce ziarna 

ciernego
• Przeznaczone do czyszczenia i polerowania stali nierdzewnej, aluminium i metali nie elaznych

3M Uchwyt r czny 961/10
3M Mini Trzpie  935M

Akcesoria do rolek i arkuszy r cznych

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

7440 158 x 224 HD heavy duty A MED. br zowy

7440 158 x 224 A MED. br zowy

7446 158 x 224 S Blending Pad S MED. szary

7447 158 x 224 A VFN kasztan

7448 158 x 224 S UFN szary

7496 158 x 224 A VFN zielony

7441 TypT 115 x 280 Typ T bia y
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3M EXL Scotch Brite to nowej generacji narz dzia ze sprasowanej w ókniny ciernej 
do gratowania, szlifowania i polerowania metalu – gdy chcesz szybciej i taniej uzyska  efekt, 
o jaki Ci chodzi o.

3M Scotch-Brite™ EXL
Sprasowana w óknina cierna

rednica (mm) Ziarnisto Zalecane obroty / min.

25
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 25 000

6A MED / 8A CRS 35 000

38
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 18 000

6A MED / 8A CRS 27 000

50
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 14 000

6A MED / 8A CRS 21 000

75
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 10 000

6A MED / 8A CRS 15 000

100
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 7 000

6A MED / 8A CRS 10 000

125
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 5 500

6A MED / 8A CRS 7 500

150
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 4 500

6A MED / 8A CRS 6 000

200
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 3 500

6A MED / 8A CRS 4 500

250
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 2 800

6A MED / 8A CRS 3 500

300
2A MED / 2S FIN / 3S FIN 2 300

6A MED / 8A CRS 2 800

Ko a XL-UW

XL-UW 126 lub 150 x 6 x 20 mm to najlepsze na rynku narz dzie do obróbki spawów 
pachwinowych. Zacznij od ziarnisto ci 6A MED. Je li uznasz, e pracuje zbyt wolno, przejd  
do 8A CRS. Cz sto nie wymaga poprawiania kolejna ziarnisto ci .

• Ko a z w ókniny sprasowanej o ró nych rednicach (25 – 450 mm) i grubo ciach (6, 12, 19 
i 25 mm)

• Mocowane na szli  erkach obrotowych r cznych i stacjonarnych

• Polecane do operacji gratowania, wyka czania, satynowania i polerowania (tak e z past  
polersk )

• atwe do wypro  lowania wg kszta tu obrabianej powierzchni

3MTM Scotch-BriteTM
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3M Szczotki BB-ZS
Radial Bristle Brush na trzpieniu

Produkt rednica (mm) Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

Szczotka BB-ZS
na trzpieniu
(6 listków)

50 mm

50 x 6 x 6 80 ó ty

50 x 6 x 6 120 bia y

50 x 6 x 6 220 br zowy

75 mm

75 x 6 x 6 80 ó ty

75 x 6 x 6 120 bia y

75 x 6 x 6 220 br zowy

3M Radial Bristle Brush BB-ZS to kompozytowe szczotki z ziarnem ciernym o unikalnych 
w a ciwo ciach czyszcz cych, wyka czaj cych i poleruj cych.

Przeznaczone do wielu zastosowa  przy obróbce bi uterii, odlewów i drewna i w przemy le 
metalowym. Szczególnie przydatne w operacjach wymagaj cych dostosowania do kszta tów 
powierzchni. Do u ycia na szli  erce stacjonarnej lub na szli  erce prostej (4 000 – 8 000 obr/min.).

• Lepsza kontrola rysy

• Wi ksza precyzja szlifowania

• Bardziej agresywne – zawieraj  ziarno cierne Cubitron

• Zdecydowanie bardziej wytrzyma e

SR Cutter
• Usuwa pow oki bez uszkadzania materia u 

bazowego
• Idealny do usuwania farby, podk adów, 

uszczelniaczy, klejów.

NOWO
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3M Szczotki RB-ZB
Radial Bristle Brush do obróbki
Nowe s oneczka 3M Radial Bristle to kompozytowe dyski z ziarnem ciernym o unikalnych 
w a ciwo ciach czyszcz cych, wyka czaj cych i poleruj cych.

Przeznaczone do wielu zastosowa  przy obróbce metali szlachetnych, bursztynu i bi uterii.

Niewielkie rozmiary i unikalna budowa sprawiaj , e s  doskona ym narz dziem w operacjach 
wymagaj cych dostosowania do kszta tów powierzchni. Do u ycia z miniszli  erk  prost .

Produkt rednica (mm) Zalecane obroty Ziarnisto Kolor

RB-ZB

25 mm

2 000 – 15 000 50 zielony

2 000 – 15 000 80 ó ty

2 000 – 18 000 120 bia y

50 mm
1 725 – 12 000 80 ó ty

1 725 – 18 000 120 bia y

75 mm

1 725 – 18 000 80 ó ty

1 725 – 18 000 120 bia y

1 725 – 18 000 220 czerwony

1 725 – 18 000 400 niebieski

1 725 – 7 500 6 mic pomara cz

Do ka dego opakowania 40 sztuk do czany jest jeden zestaw skr canych uchwytów do mocowania listków

NOWO
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3M Szczotki BB-ZB
Radial Bristle Brush czyszcz ce
3M Radial Bristle Brush to kompozytowe szczotki z ziarnem ciernym o unikalnych 
w a ciwo ciach czyszcz cych, wyka czaj cych i poleruj cych

• Przeznaczone do wielu zastosowa  przy obróbce bi uterii, odlewów i drewna

• Szczególnie przydatne w operacjach wymagaj cych dostosowania do kszta tów powierzchni

• Do u ycia na szli  erce stacjonarnej lub na szli  erce prostej (2 000 – 5 000 obr/min.)

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. x szeroko  x Ø otworu Ziarnisto Kolor

Szczotka BB-ZB

TYP A
proste i grube 
sztywne w siki

152 x 11 x 25 36 br zowy

152 x 11 x 25 50 zielony

152 x 11 x 25 80 ó ty

TYP C
proste i grube 
sztywne w siki

152 x 11 x 25 80 ó ty

152 x 11 x 25 120 bia y

152 x 11 x 25 220 czerwony

152 x 11 x 25 400 niebieski

152 x 11 x 25.4 6 micron ró owy

190 x 25 x 31.35 80 ó ty

190 x 25 x 31.35 120 bia y

TYP S
sztywne, grube 
promieni cie 

rozchodz ce si  
od rdzenia w siki

203 x 25 x 31.35 50 zielony

203 x 25 x 31.35 80 ó ty

203 x 25 x 31.35 120 bia y

typ A typ C

Produkt Rozmiar (mm)
Ø zewn. Ziarnisto Kolor

BB-ZB Re  ll

TYP A
proste i grube 
sztywne w siki

152 36 br zowy

152 50 zielony

152 80 ó ty

TYP C
proste i grube 
sztywne w siki

152 80 ó ty

152 120 bia y

152 220 czerwony

152 400 niebieski

3M Wk ady uzupe niaj ce do szczotek BB-ZB

33333MMMMM  RRRREEEEFFFFIIIILLLLLLLLLLLL  BBBBBBBBBBBBBB-----ZZZZZZZBBBBBBB33MM RREEFFFILLLL BBBBBB ZZZBBB

333333MMMMMM RRRRRREEEEEEEFFFFFFIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLL BBBBBBBBBBBBBBBBBB----ZZZZZZZZZZZBBBBBBBBBBB33MM RREEFFFIILLL BBBB ZZB
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3M Dyski typu Bristle
Dyski te wykonane s  z jednorodnej masy ywicznej, która zawiera minera  cierny Cubitorn.

Bardzo skutecznie oczyszczaj  wszelkie powierzchnie metalowe z farb, szpachli, naklejek 
i nalotów. S  znacznie bezpieczniejsze od drucianych szczotek.

Produkt Rozmiar (mm) Ziarnisto Kolor

BD-ZB

115 / M14 50 zielony

115 / M14 80 ó ty

115 / M14 120 bia y

Dysk szczoteczkowy
3M BD-ZB

Akcesoria do dysków i szczotek
BB-ZB i RD-ZB

Produkt Rozmiar (mm)

Trzpie  Roloc 6

Trzpie  Roloc 6

Uchwyt Roloc nr 4 75

Uchwyt Roloc nr 6 6

Podk adka Roloc 75

3M Trzpie  Roloc
3M Trzpie  Roloc
3M PN9988 Uchwyt Roloc nr 4
3M Uchwyt Roloc nr 6
3M Podk adka Roloc

3M Przej ciówka BB-ZB
• Adapter zaprojektowany w celu zwi kszenia 

szeroko ci szczotki Scotch-Brite Radial Bristle 
Brush

3M Spindle Mount Adapter
• Adapter skon  gurowany do wygodnego monta u 

dysku od 2 do 3 cali
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3M Filce polerskie
3M Finesse-it z „Extra Life“
• Uniwersalny  lc polerski o wyd u onej

ywotno ci

Produkt Rozmiar (mm)

60192 76

60193 127

Akcesoria
rednica 76.2 mm 14736, 84998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 127 mm 77 855 09 552

3M Finesse-it buffing pad
• Filc polerski: czerwony – twardy, czarny – mi kki

Produkt Rozmiar (mm)

9390 76

9391 127

Akcesoria
rednica 76 mm PN02700, 14 736 / podk adka: 45090, 45092, 84993, 84998, 84999 84994
rednica 127mm 09627 09552, 09553, 77855

Filc polerski czarny

Produkt Rozmiar (mm)

9357 76

9358 127

Filc polerski czerwony

3M™ Finesse-it™
z „Extra Life”

3M™ Finesse-it™
Futro polerskie

3M™ Finesse-it™
Polishing Pad

3M™ Finesse-it™
„Extra Life” Foam
Polishing Pad

3M™ Perfect-it™ 
High Gloss
Polishing Pad

Ag
re

sy
wn

o
Ag

re

Wyko czenie
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3M Futra polerskie
3M Futro polerskie Finesse-it
• Futro Finess-it z naturalnej owczej we ny jest 

u ywane do wst pnego etapu polerowania 

Produkt Rozmiar (mm)

81470 76

81471 127

Akcesoria
rednica 76.2 mm 14 736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77855 09552

3M G bki polerskie

3M Futro polerskie Finesse-it
• Futro Finess-it jest u ywane do wst pnego etapu 

polerowania 
• Przeznaczone do ciemnych lakierów

Produkt Rozmiar (mm)

85103 76

85100 127

Akcesoria
rednica 76.2 mm 14 736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77855 09552

3M Perfect-it High Gloss
Polishing Pad
• Mi kkie g bki z pianki przeznaczone s  do ko -

cowych etapów polerowania, w szczególno ci 
do usuwania hologramów 

Produkt Rozmiar (mm)

05726 80

05727 133

Akcesoria
rednica 80 mm 14736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77855 09552

3M Finesse-it Extra Life II Foam 
Polishing Pad
• Szybko usuwa zadrapania (zw aszcza

z nowoczesnych lakierów bezbarwnych)
i poleruje na wysoki po ysk

• Specjalna formu a pianki zapewnia sta
wydajno  i d ug  ywotno  produktu

Produkt Rozmiar (mm)

60363 80

60998 133

Akcesoria
rednica 80 mm 14736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77855 09552
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3M G bki polerskie

3M Finesse-it Standard Foam 
Polishing Pad (p aska)
• Szybko usuwa zadrapania (zw aszcza

z nowoczesnych lakierów bezbarwnych)
i poleruje na wysoki po ysk

• Specjalna formu a pianki zapewnia sta
wydajno  i d ug  ywotno  produktu

Produkt Rozmiar (mm)

57158 80

09550 133

Akcesoria
rednica 80 mm 14736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77855 09552

3M Finesse-it Extra Life Foam 
Polishing Pad
• Szybko usuwa zadrapania i poleruje na wysoki 

po ysk
• Specjalna formu a pianki zapewnia sta

wydajno  i d ug  ywotno  produktu

Produkt Rozmiar (mm)

60108 80

60107 133

Akcesoria
rednica 76.2 mm 14736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77855 09552

3M Finesse-it Standard Foam 
Polishing Pad
• Oryginalna, pomara czowa g bka w formie 

wa  a 3M
• Zapewnia bardzo dobre wyniki polerowania, 

bardziej mi kka w porówaniu z g bk  Extra Life

Produkt Rozmiar (mm)

69000 80

02362 133

Akcesoria
rednica 80 mm 14736, 84 998, 45 092, 82 455, PN02700
rednica 133 mm 77 855 09 552
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3M Mleczka polerskie

3M Finesse-it Finishing Material Easy Clean Up 13084

3M Finesse-it Extra Fine 06002 

3M Finesse-it Polish Purple 28309 

3M Finesse-it K211 63489 

3M Finesse-it Super Fine 60979 

3M Finesse-it Final Finish Easy Clean Up 60361 

3M Finesse-it Ultra Fine 60168 

3M posiada w swojej ofercie kompletny zakres mleczek polerskich, dzi ki którym mo na 
osi gn  optymalny efekt wyko czenia na ró nororodnych lakierach. W celu wst pnego dobrania 
odpowiedniego mleczka mo na si  pos u y  poni szym wykresem.

3M™ Finesse-it™
Finishing Material

3M™ Finesse-it™
Fast Finish 3M™ Finesse-it™

Polish Purple High Viscosity Politur

3M™ Finesse-it™
Final Finish

3M™ Finesse-it™
Polish Extra Fine

3M™ Finesse-it™
K211 Politur

3M™ Finesse-it™
Polish Super Fine

3M™ Finesse-it™
Polish Ultra Fine
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3M Dyski mikro cierne
3M 466LA
Minera  w glik krzemu
Ziarnisto  3 / 5 / 7 
• Micro  nishing  lm u ywany g ównie do napraw 

lakierniczych (szlifowanie niewielkich wtr ce  
na powierzchni lakieru)

• Wyst puje w postaci gwiazdek (scol. disc) / 
kó ek

3M 401Q
Minera  w glik krzemu
Podk ad papier
Ziarnisto  P1200 / P1500 / P2000 / P2500
• Micro  nishing disc u ywane g ównie do drob-

nych napraw lakierniczych albo do wyka czania 
powierzchni pod lakierowanie

• Wyst puje w postaci gwiazdek (scol. disc) / 
kó ek / w postaci CWF (Central Water Feed) lub 
ta my mikro ciernej
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3M Ta my mikro cierne
3M 972L
Minera  Cubitron
Podk ad folia poliestrowa 5 ml
Nasyp zamkni ty
Wi zanie ywica
Ziarnisto  30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 
• Stworzony na bazie ziarna – ceramicznego

Cubitron – zatopionego w ywicy na 5 ml
poliesterowym podk adzie z folii

• Zamkni ty nasyp cierny jest pokryty
lubrykantem zapobiegaj cym zapychaniu 
pow oki

• Micro  nishing  lm u ywany do docierania 
wa ów korbowych i wa ków rozrz du

3M 272L
Minera  tlenek aluminium
Podk ad folia poliestrowa 5 ml
Nasyp elektrostatyczny
Ziarnisto  9 / 15 / 20 / 30 / 40 i 60 
• Micro  nishing  lm u ywany do docierania 

wa ów korbowych i wa ków rozrz du

3M Dyski mikro cierne

3M 268L
Minera  tlenek aluminium
Podk ad folia poliestrowa
Nasyp elektrostatyczny
Ziarnisto  9 / 15 / 20 / 30 / 40 
• Micro  nishing disc u ywane g ównie do drob-

nych napraw lakierniczych albo do wyka czania 
powierzchni pod lakierowanie

• Wyst puje w postaci gwiazdek (scol. disc) / 
kó ek / w postaci CWF (Central Water Feed)
lub ta my mikro ciernej
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3M Akcesoria polerskie
3M PN02700

Produkt rednica (mm) Gwint

PN02700 76.2 5/16”

3M Trzpie
Produkt rednica (mm) Gwint

82455 6 1/4”

3M 77855
Produkt rednica (mm) Gwint

77855 125 5/16”

3M 09552
Produkt rednica (mm) Gwint

09552 125 M14

3M 14736
Produkt rednica (mm)

14736 76.2

3M Hookit handblock
Produkt rednica (mm)

EO1908 75
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Scotch-Brite™ Surface Conditioning

W ókniny Scotch-Brite Surface Conditioning dos tpne s  na trzech typach pod o a oraz w kilku 
ziarnisto ciach.

Scotch-Brite Film Back (FB)
• Maj  pod o e wykonane z folii, do której jest umocowany splot nylonowych w ókien 

zaimpregnowanych ywic  i ziarnem ciernym.
• Dost pne s  w ziarnisto ciach A-Coarse (grube), A-Medium ( rednie), A-Very Fine (drobne).
• W ókniny z pod o em FB mog  pracowa  na sucho lub na mokro, ich ch odziwem mog  by  

zarówno woda jak i olej.
• Dost pne s  przede wszystkim w formie pasów bezko cowych.
• SC-FB to najsztywniejsza forma w óknin Surface Conditioning.

Scotch-Brite Low Stretch (LS)
• W ókniny o redniej elastyczno ci
• Ich pod o e wykonane jest ze specjalnej g sto plecionej siatki, co zapewnia wysok  odporno  

na rozci ganie oraz umo liwia prac  na mokro.
• Do ziarnisto ci dost pnych dla FB, dochodz  S-Super Fine (bardzo drobne) z w glikiem 

krzemu jako ziarnem ciernym oraz Typ T, które nie maj  adnego nasypu i stosuje si  je jako 
no nik do polerowania z wykorzystaniem past ciernych.

• Wys tpuj  g ównie w formie pasów bezko cowych i szczególnie polecane s  do pasów 
o d ugo ci powy ej 1 m oraz pasków pilniczkowych o szerok oci do 2.5 cm.

Scotch-Brite Scrim Back (BS)
• Najbardziej elastyczne wród w óknin Surface Conditioning, zatem najlepiej dopasowuj  si  

do kszta tu obrabianych elementów.
• Stosuje si  je w formie dysków ciernych oraz krótkich pasów ciernych, a tak e wtedy,

gdy ko o kontaktowe szli  erki ma rednic  mniejsz  ni  30 mm.
• Dos tpne ziarnisto ci to A-Coarse, A-Medium, A-Very Fine i S-Super Fine.

Rekomendowane zastosowania
W ókniny agresywne
• W ókniny agresywne o ziarnisto ciach Coarse (br zowy) i Medium (bordo/kasztanowy) 

stosuje si  wsz dzie tam, gdzie wa ne jest zbieranie wi kszych naddatków przy jednoczesnym 
zachowaniu kszta tu obrabianego elementu.

• Stosuje si  je g ównie do stali nierdzewnej, stali czarnej i stopów aluminium podczas operacji 
gratowania, czyszczenia i mocnego satynowania.

Drobne ziarnisto ci
• Drobne ziarnisto ci A-Very Fine (zielono-niebieski), S-Super Fine (ciemnoszary) oraz Typ T 

(bia y) stosuje si  do obróbki wyko czeniowej, do nadania ostatecznego wygl du obrabianego 
elementu – delikatnej satyny lub, tak jak w przypadku Typu T, poleru lustrzanego.

Pasy Scotch-Brite to zupe nie innowacyjny sposób wyg adzania i czyszczenia powierzchni. 
W materiale ciernym Scotch-Brite ziarna cierne s  równomiernie rozmieszczone 
w przestrzennej sieci w ókien nylonowych. Taka a urowa budowa zapewnia doskona e 
ch odzenie, niweluj c ryzyko przegrzewania i odbarwie  na obrabianej powierzchni. Zapobiega 
tak e zapychaniu si , co znacznie podnosi wydajno  narz dzi Scotch-Brite.
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Tlenek aluminium (AO)

3M 302D
Podk ad J – bardzo elastyczny
Nasyp tlenek aluminium (AO)
Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie powierzchni do wyko czenia, 

chromowania lub polerowania

3M 341D
Podk ad X – rednio sztywny
Nasyp tlenek aluminium (AO)
Pod o e na sucho
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Obróbka odlewów, odkuwek, kalibrowanie rur, 

wyrównywanie powierzchni
• Przygotowanie do wyko czenia

Materia  na bardzo elastycznym pod o u dedykowany do szlifowania z niewielkim i rednim doci-
skiem. Szczególnie polecany do elementów ob ych i o du ej krzywi nie. Przeznaczony do operacji 
wyka czania powierzchni stali zwyk ych i stopowych. Nasyp zamkni ty z wysokiej jako ci tlenku 
aluminium zapewnia odpowiedni  trwa o  i wydajno  szlifowania.

3M 332D
Podk ad X Flex – rednio elastyczny
Nasyp tlenek aluminium (AO)
Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie powierzchni do wyko czenia, 

chromowania lub polerowania

Materia  podobny do 302D, ale na mniej elastycznym i bardziej wytrzyma ym pod o u. Odpowied-
ni do szlifowania i wyka czania wi kszo ci metali. Nasyp zamkni ty z wysokiej jako ci tlenku alu-
minium. Umiarkowana elastyczno  pozwala na szlifowanie elementów posiadaj cych krzywizny 
i zapewnia lepsz  wydajno  i trwa o  pasa.

Materia  na sztywnym i wytrzyma ym pod o u. Odpowiedni do wi kszo ci operacji szlifowania 
na stali zwyk ej i nierdzewnej. Wytrzyma y i sztywny podk ad oraz ziarno z wysokiej jako ci tlenku 
aluminium gwarantuj  d ug  i wydajn  prac . Dedykowany do agresywnego usuwania naddatków 
i po rednich etapów wyka czania.
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Cubitron II™
Precyzyjnie ukszta towane ziarno

NOWO

Jak czyta  oznaczenia na odwrocie pasa Cubitron II

Kierunek pracy pasa
Pas mo e pracowa
w obu kierunkach
– ale dla optymalnej 
pr dko ci szlifowania, 
pracuj z pasem w kierunku 
oznaczonym znakiem „+”. 
Bezpiecze stwo pracy 
nie zale y od kierunku 
zamontowania pasa.

Ziarnisto
Znak „Plus” oznacza, 
e mo na liczy  na 

efekt podobny jak przy 
u yciu konwencjonalnej 
ziarnisto ci 60 jednak przy 
znacznie krótszym czasie 
szlifowania.

Waga podk adu
YF=Sztywny, odpowiedni do szlifowania

Numer 
produktu

Zalecane 
rodki 

ochronne

Tradycyjne ziarno Zalecany zast pnik Cubitron II
Potencjalne korzy ci 

Szybsze szlifowanie, wi ksza 
wytrzyma o Ograniczona ilo  kroków

24 36+

36
36+

60+

40
36+

60+

50

36+

60+

80+

60
60+

80+

80 80+

100 80+

Przewodnik po pasach ciernych 3M Cubitron II

Ze wzgl du na zwi kszon  skuteczno  i trwa o  pasów Cubitron II, mo esz wybra  podobne 
lub ni sze gradacje ni  te, którymi pracowa e  dotychczas ciesz c sie szybszym szlifowaniem 
i wi ksz  trwa o ci . W wielu przypadkach zastosowanie pasów Cubitron II pozwala na skrócenie 
liczby kroków, jakie nale y wykona , aby wyko czy  powierzchni .

Tajemnica rewolucyjnej wydajno ci nowych pasów Cubitron II le y w ich trójk tnych ziarnach 
ciernych. Tak wykonane ziarna s  ostre, zu ywaj  si  bardzo równomiernie, przez co pracuj  

precyzyjnie i nie przegrzewaj  obrabianej powierzchni. Te samoostrz ce si  ziarna cierne 
podczas szlifowania tworz  nowe, ostre ziarna i kraw dzie. Dzi ki temu wyelminowane 
zostaje ryzyko zwi zane z uszkodzeniem obrabianegoo elementu pod wp ywem temperatury 
i przebarwieniami. Poniewa  ziarno cierne jest ci gle ostrzone i ch odzone pas Cubitron II 
wytrzymuje do 4 razy d u ej od tradycyjnego pasa z ziarnem ceramicznym.

Nowe trójk tne, precyzyjnie kszta towane 
ziarna w pasach Cubitron II cz  w sobie 
najlepsze zalety materia u ziarna Cubitron 
z precyzyjnie zaprojektowan  struktura 
ziarna Trizact.Trójk tne precyzyjnie 
ukszta towane ziarna skrawaj  jak frezy, 
przez co powierzchnia nie przegrzewa 
si , a efekt uzyskujemy du o szybciej.

Konwencjonalne ceramiczne ziarna 
cierne maj  nieregularn  budow ,

przez co proces szlifowania jest 
niejednorodny i generuje znaczn  
ilo  ciep a. Zamiast jednorodnej 
rysy i mechanicznej pracy ziarno 
ma tendencje do nierównomiernego 
zadzierania materia u. W efekcie pas 
pracuje krócej i jest mniej wydajny.
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3M 984F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron II
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Ukosowanie i wyrównywanie kraw dzi
• Fazowanie i szlifowanie promieniowe rur
• Szlifowanie odkuwek i odlewów

Cubitron II™
precyzyjnie ukszta towane ziarno
Materia  dedykowany do ekstremalnie agresywnego szlifowania i usuwania du ych naddatków 
na stali zwyk ej, nierdzewnej oraz materia ów trudnoobrabialnych takich jak stopy niklu i tytanu. 
Ziarno Cubitron II w gradacjach P+ zapewnia 3 – 4 razy wi ksz  trwa o  i bardzo wydajn  
obróbk  przy jednoczesnym zachowaniu jednolitej rysy i dobrej jako ci powierzchni. Do pracy 
z du ymi naciskami, bardzo wydajny równie  przy pracy „z r ki”. Zawiera dodatek ch odz cy.

3M 577F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp cyrkonowy elektrokorund
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Obróbka odlewów, odkuwek
• Kalibrowanie rur
• Wyrównywanie powierzchni i kraw dzi

Cyrkonowy elektrokorund
Materia  przeznaczony do wi kszo ci operacji usuwania naddatków i szlifowania. Dedykowany 
do szlifowania stali nierdzewnej, stali konstrukcyjnych, aluminium i stopów metali kolorowych. 
Mo liwe szlifowanie stali nierdzewnych. Ceramiczny nasyp cyrkonowy zapewnia lepsz  trwa o  
i wydajno  ni  konkurencyjne materia y cyrkonowe. Zawiera dodatek ch odz cy.

NOWO

59



Cubitron™ – ziarno ceramiczne

3M 967F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y

Rekomendowane zastosowanie
• Szlifowanie wa ów, sworzni
• Ukosowanie blach

Materia  przeznaczony do pracy z du ymi dociskami, zarówno do pracy zautomatyzowanej jak 
i do szlifowania „z r ki”, gdzie po dana jest szczególna wydajno  i trwa o . 
Przeznaczony do metali trudnoobrabialnych i wra liwych na przegrzanie takich jak stopy niklu, 
kobaltu. Szczególnie polecany do tytanu. Zawiera dodatek ch odz cy.

3M 977F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Rekomendowane zastosowanie
• Szlifowanie wa ów, sworzni
• Ukosowanie blach

Materia  przeznaczony do  szlifowania z du ym naciskiem stali nierdzewnej oraz wy szej jako ci 
produktów ze stali stopowych oraz odlewów hutniczych. Zaprojektowany do usuwania du ych 
naddatków materia u. Zawiera dodatek ch odz cy.

3M 947D
Podk ad X – rednio elastyczny
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Wyrównywanie spoin i usuwanie defektów 

powierzchni na stalach kwasoodpornych
• Obróbka opatek turbin

Materia  odpowiedni do usuwania naddatków i defektów powierzchni oraz jako przygotowanie 
do kolejnych kroków wyko czenia. Odpowiedni do wi kszo ci operacji szlifowania na nierdzewnej 
i stopów trudnoobrabialnych na bazie niklu, chromu, kobaltu itp. Wysokowydajne ziarno Cubitron 
zapewnia wydajne szlifowanie przy pracy „z r ki”. Szczególnie polecany do pracy na maszynach 
„z woln  stop ” oraz maszynach r cznych, gdzie wskazana jest umiarkowana elastyczno  pasa. 
Zawiera dodatek ch odz cy.
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Cubitron™ – ziarno ceramiczne

3M 964F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron™
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk du y i redni

Materia  przeznaczony do szlifowania i wyrównywania powierzchni, gdzie wymagane s  bardzo 
dobre parametry i wysoka klasa obróbki. Dedykowany do stali konstrukcyjnych, stali narz dzio-
wych, odlewów z eliwa sferoidalnego. Odpowiedni tak e do stopów aluminium.

3M 907E 
Podk ad JE – elastyczny
Nasyp Cubitron
Pod o e na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Czyszczenie powierzchni odlewów
• Usuwanie niewielkich spoin i defektów

powierzchni

Materia  odpowiedni do usuwanie defektów powierzchni i przygotowania do kolejnych kroków 
wyko czenia. Odpowiedni do zastosowa  wymagaj cych dopasowanie pasa do kszta tu obra-
bianej powierzchni. Nasyp z ziarna Cubitron zapewnia wydajne szlifowanie i d ug  prac . Zawiera 
dodatek ch odz cy.

3M 747D 
Podk ad X – rednio elastyczny
Nasyp Cubitron/Al2O3
Pod o e na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Wyrównywanie i usuwanie defektów 

powierzchni 

Materia  odpowiedni do usuwania defektów powierzchni i przygotowania do kolejnych kroków 
wyko czenia. Odpowiedni do wi kszo ci operacji szlifowania na stali czarnej i nierdzewnej. 
Szczególnie polecany do pracy na maszynach „z woln  stop ” oraz maszynach r cznych, gdzie 
wskazana jest umiarkowana elastyczno  pasa. Zawiera dodatek ch odz cy.y

Cubitron™
ziarno ceramiczne / Al2O3
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Cubitron™
ziarno ceramiczne / Al2O3

3M 707E 
Podk ad JE – elastyczny
Nasyp Cubitron/Al2O3
Pod o e na sucho
Docisk redni lub lekki

Rekomendowane zastosowanie
• Jako jeden z kroków wyka czania powierzchni 

odlewów, odkuwek, opatek turbin
• Usuwanie ladów spoin itp.

3M 777F 
Podk ad YF – sztywny, poliester
Nasyp Cubitron/Al2O3
Pod o e na sucho/na mokro
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Wi kszo  operacji szlifowania
• Obróbka odlewów, odkuwek
• Kalibrowanie rur
• Wyrównywanie powierzchni i kraw dzi

Materia  odpowiedni do operacji wyka czaj cych, gdzie wymagane jest dopasowanie pasa 
do kszta tu obrabianej powierzchni. Zapewnia dobre i powtarzalne wyko czenie. Polecany do stali 
nierdzewnych, kwasoodpornych, stopów kobaltu. Dost pne ziarnisto ci (do P240) s  odpowied-
nie do po rednich operacji szlifowania i wyka czania. Odpowiednio dobrany nasyp zapewnia 
wydajne szlifowanie i dobr  jako  wyko czenia. Zawiera dodatek ch odz cy.

Materia  odpowiedni do szlifowania zgrubnego i mi dzyoperacyjnego, gdzie wymagane jest 
sztywne pod o e, wytrzyma o  pasa i redni docisk. Polecany do stali nierdzewnych i kwasood-
pornych. Odpowiednio dobrany nasyp zapewnia wydajne szlifowanie i dobr  jako  wyko czenia. 
Zawiera dodatek ch odz cy.

Produkt Minera Podk ad Dodatek 
ch odz cy

Praca
na sucho/

mokro
24 36 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600

302D Al2O3
J – rednio
elastyczny nie s x x x x

307D Al2O3 JE – elastyczny nie s x x x x x x x x x x x
577F Al2O3/Zr YF – sztywny tak s/m x x x x x x x x
707E Cubitron JE – elastyczny tak s x x x x x

747D Cubitron X  – rednio 
elastyczny tak s

777F Cubitron YF – sztywny tak s/m x x x x x x
907E Cubitron JE – elastyczny tak s x x x x x

947D Cubitron X – rednio 
elastyczny tak s x x

964F Cubitron YF – sztywny nie s/m x x x x x x
967F Cubitron YF – sztywny tak s x x x x
977F Cubitron YF – sztywny tak s/m x x x
984F Cubitron II YF – sztywny tak s/m x+ x+ x+
984G Cubitron II YN – extra sztywny tak s/m x+ x+

3M Pasy bezko cowe materia y nasypowe

62

3MTM Pasy cierne



Trizact™
Sta a i jednorodna jako  wyko czenia 
za ka dym razem
Potrzebujesz lepszego wyko czenia?
Zacznij u ywa  dobrze dobranych materia ów ciernych

Unikalna konstrukcja materia u strukturalnego 3M Trizact zapewnia:
• Sta  i jednorodn  jako  wyko czenia
• Wi ksz  si  skrawania
• Ochron  przed przegrzaniem powierzchni
• Skrócenie procesu do kilku kroków

Wszystko zaczyna si  od mikroreplikacji
Wymy lona przez 3M technologia mikroreplikacji znalaz a swoje zastosowanie w materale cier-
nym okre lonym mianem Trizact
Mikroreplikacja to:
• Technologia opatentowana przez 3M
• Formowanie ma ych i dok adnie ukszta towanych piramidek i nanoszenie ich na odpowiednie 

pod o e
Oto dlaczego Trizact oferujejednorodne wyko czenie w przeciwie stwie do tradycyjnych materia-
ów nasypowych:
Precyzyjnie uformowane piramidki i równomiernie naniesione na powierzchni  (zdj cie po lewej) 
gwarantuj  sta  jako  pracy i eliminuj  ró nice wynikaj ce z pracy ró nymi pasami ciernymi.
Tradycyjne materia y nasypowe (zdj cie po prawej), których cech  jest nieregularne rozmieszcze-
nie minera u ciernego, powoduje nierównomierne zu ycie i wyko czenie.
Tradycyjne materia y nasypowe w pocz tkowej fazie s  bardzo ostre, natomiast w miar  up ywu 
czasu pracy „t pi  si ” coraz szybciej. 
3M Trizact – ka da piramidka uformowana jest z dok adnie frakcjonowanego cierniwa. Podczas 
cierania odkrywana jest kolejna warstwa minera u ciernego.

Wi ksza ywotno
TRIZACT jest materia em o ywotno ci nawet do pi ciu razy wi kszej ni  tradycyjne materia y 
nasypowe. Stosowanie Trizact pozwala na skrócenie procesu szlifowania dzi ki redukcji 
sekwencji ziarnisto ci.

Jednakowa si a skrawania
Cho  pocz tkowa si a skrawania Trizact wydaje si  mniejsza od tradycyjnych materia ów nasypo-
wych w rzeczywisto ci pozostaje na niezmienionym poziomie przez ca y okres pracy pasa. 
Wi ksza ywotno  i jednakowa si a skrawania minimalizuj  ilo  zmian narz dzia ciernego.

Jednorodna jako  wyko czenia
Trizact pozostaje jednakowo „ostry” przez ca y proces szlifowania, dzi ki czemu gwarantuje sta  
i jednorodn  jako  wyko czenia.
Zwró  uwag  na sta  jako  wyko czenia przy u yciu materia u Trizact w porównaniu
z tradycyjnym materia em nasypowym.

Strukturalny materia  cierny 
Materia  cierny o strukturze z o onej z tysi cy mikroskopijnych trójwymiarowych piramid. Pira-
midy wytworzone w procesie mikroreplikacji zosta y precyzyjnie naniesione na pod o e. Ka da 
piramidka uformowana jest z du ej ilo ci dok adnie frakcjonowanego cierniwa. W trakcie pracy 
piramidki cieraj  si , eksponuj c nowe ziarna, a  do podstawy piramidy. Dzi ki swojej unikalnej 
budowie materia  ten si  nie zapycha i generuje minimaln  ilo  ciep a, co umo liwia precyzyjn  
obróbk  ró nych rodzajów materia ów takich jak: stal, metale nie elazne, szk o. Materia  cierny 
Trizact pracuje od kilku do kilkunastu razy d u ej od tradycyjnych materia ów nasypowych.
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Trizact™

3M 217EA 
Podk ad J – bardzo elastyczny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na sucho
Docisk ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Szlifowanie pod wyko czenie dekoracyjne
• Wyka czanie powierzchni

Materia  przeznaczony do szlifowania wyka czaj cego mi kkich materia ów takich jak aluminium, 
stopy metali kolorowych, tworzywa sztuczne (poliw glan, poliestry) oraz pow oki lakierowane.

3M 307EA 
Podk ad J – bardzo elastyczny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie do chromowania i polerowania
• Wyka czanie dekoracyjne

Materia   podobny do 237AA ale na elastycznym podk adzie. Odpowiedni do obróbki skompli-
kowanych kszta tów i pracy „na wolnym pasie” lub mi kkim kole kontaktowym. Dedykowany 
do stali zwyk ych, nierdzewnych, stopów chromu, niklu i kobaltu.

3M 237AA 
Podk ad X – rednio elastyczny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na sucho
Docisk redni i ma y

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie do chromowania i polerowania
• Wyka czanie dekoracyjne

Materia  przeznaczony do wyka czania powierzchni wi kszo ci elementów metalowych, gdzie 
wymagana jest dobra i powtarzalna jako  powierzchni. Odpowiedni do stali w glowych, 
nierdzewnych oraz stopów niklu, kobaltu i tytanu. Dedykowany do pracy ze redni  si a docisku 
na g adkich i elastycznych ko ach kontaktowych.
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Produkt Podk ad Dodatek 
ch odz cy

Praca
na sucho/

mokro

A160 A100 A80 A65 A45 A30 A16 A6

~P120 ~P200 ~P240 ~P280 ~P400 ~P600 ~P1200 ~P2000

237AA X – rednio elastyczny tak s x x x x x x x x
217EA J – bardzo elastyczny tak s x x x x x
307EA JE – elastyczny tak s x x x x x x
953FA YF – sztywny tak s/m x x x x x x x x
253FA J – rednio elastyczny tak s/m

3M Pasy bezko cowe wyka czaj ce – Trizact

Trizact™

3M 953FA
Podk ad X – rednio sztywny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na mokro/na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Obróbka w szerokim zakresie rur,

wa ów i p aszczyzn, dla których
wymagane s  ponadprzeci tne
parametry pracy i wyko czenia

Materia  przeznaczony do kalibrowania i szlifowania wyka czaj cego, gdzie wymagane jest 
bardzo dobre i powtarzalne wyko czenie powierzchni. Odpowiedni do stali konstrukcyjnych 
i narz dziowych, nierdzewnych, chromowo niklowych oraz innych stopów. Dost pny w sze-
rokim zakresie gradacji. Strukturalny nasyp i ziarno Cubitron zapewniaj  wyj tkow  trwa o  
i wydajno . Pas 953FA gwarantuje bardzo dobr  jako  wyko czenia, któr  atwo jest osi gn  
w krótkim czasie.

3M 253FA
Podk ad X – rednio sztywny
Nasyp
strukturalny Trizact

Pod o e na mokro/na sucho
Docisk redni

Rekomendowane zastosowanie
• Przygotowanie do polerowania, jako etap

w wyka czaniu dekoracyjnym

Materia  przeznaczony do usuwania niewielkich defektów oraz po rednich operacji wyka czania 
na mokro. Odpowiedni do stali nierdzewnych i metali kolorowych.
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Stal nierdzewna Stal w glowa 
zwyk a Aluminium Stopy niklu

Szli  erki ta mowe 

984F
977F
777F
577F

984F
777F
577F

777F
577F

984F
977F

Szli  erka pilniczkowa 984F
577F

984F
577F

984F
577F

984F
977F

Szli  erka ta mowa
obróbka na mokro

984F
977F
777F
577F

984F
577F

984F
577F

984F
977F

3M Materia y nasypowe
Szlifowanie zgrubne z du ym dociskiem

Stal nierdzewna Stal w glowa 
zwyk a Aluminium Stopy niklu

Szli  erki ta mowe 

907E
777F
977F
707E
577F

964F
577F

964F
577F

907E
777F
707E

Szli  erka pilniczkowa
907E
777F
577F

964F
577F 577F

777F
707E
907E
577F

Szli  erka ta mowa
obróbka na mokro

907E
777F
577F

nd 964F
577F

777F
577F

3M Materia y nasypowe
Przygotowanie i wyka czanie powierzchni (wy sze gradacje)

Stal nierdzewna Stal w glowa 
zwyk a Aluminium Stopy niklu

Szli  erki ta mowe 
237AA
307EA
953FA

237AA
307EA
953FA

217EA
307EA

237AA
307EA
953FA

Szli  erka pilniczkowa 237AA
307EA

237AA
307EA

217EA
307EA

237AA
307EA

Szli  erka ta mowa
obróbka na mokro

953FA
253FA

953FA
253FA 253FA 953FA

3M Trizact
Wyka czanie powierzchni

Przewodnik zastosowa

66

3MTM Pasy cierne



67

Notatki



68

Notatki





3M Dzia  Materia ów ciernych
Narz dzia cierne do obróbki metalu
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Aplikacje

Cubitron Cubitron II Trizact Scotch-Brite*  EXL* Bristle*

P24

36+P36 P36

P40

P50

60+

P50

P60 A400

P80
80+

A300 X CRS P80

P100 CRS

P120 A160 CRS CRS P120

P150

P180 A100 MED

P220 MED P220

P240 A80 MED

P280 FIN

P320 A65 VFN

P360 VFN

P400 A45 SFN FIN P400

P500 UFN FIN

P600 A30 UFN FIN

P800

P1000

P1200 A16

P1500

P2000 A10

P2500 A6

6 mic

1 mic

Porównanie ziarnisto ci

* W óknina cierna i Bristle pozwalaj  uzyska  o wiele lepsz  g adko  
w stosunku do p ótna ciernego o takiej samej ziarnisto ci.

Usuwanie
spoin

Usuwanie
zendry

Usuwanie
defektów
powierzchni

Przygotowanie 
do obróbki

Gratowanie 
kraw dzi

Polerowanie

Ci cieUkosowanie
kraw dzi

Wyrównywanie
kraw dzi


