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A 3M és a Hookit a 3M vállalat bejegyzett védjegyei

Termékszám      Finomság Darab/Doboz Doboz/Karton

50524 P80 100 5

50525 P120 100 5

50526 P150 100 5

50527 P180 100 5

50528 P220 100 5

50529 P240 100 5

50530 P280 100 5

50531 P320 100 5

50532 P360 100 5

50533 P400 100 5

50534 P500 100 5

Termékszám Multi-lyukas elemek - 150mm Szín Db/Doboz

50539 Felfogó 5/16” Kemény Sárga 5

50540 Felfogó 5/16” Standard* Szürke 5

50541 Felfogó 5/16” Puha* Fekete 5

50542 Felfogó M8 Standard* Szürke 5

50543 Felfogó M8 Puha* Fekete 5

50544 Puha szivacs közbetét 10 mm Szürke 10

50545 Puha szivacs közbetét 5 mm Szürke 10

50547 Puha szivacs közbetét 10 mm** Szürke 10

50548 Puha szivacs közbetét 5 mm** Szürke 10

A rendszer elemei

*Direkt elszívásos technológia

**Csak az 50539 termékszámú  felfogóhoz

Termékszám Eldobható részecskeszűrő félálarc Darab/csomag csomag/karton

06922 Csésze formájú - szelepes FFP2 10 12

06923 3 paneles - szelepes FFP2 10 6

3M Autóipari üzletág
3M™ Hookit™ Lila+ Multi-lyukas csiszolókorong

ÖN ÉS A 3M – SZAKÉRTELEM MINDEN LÉPÉSBEN 

Bemutatkozik a

•  Egyedi spirális kialakítás – maximális 
vágási teljesítmény és hosszú élettartam

•   Két féle lyukazás - optimális elszívás

•  Gyors és hatékony korongcsere  - 
pozícionálás nem szükséges

Hookit Lila+ csiszolókorong

Multi-lyukas 
 Technológia

Spirális



Ha működés közben szeretné látni a 
spirális technológiát, akkor látogasson 
el a www.3m.eu/spiral1 honlapra.

Multi-lyukas felfogó

A Lila+ Multi-lyukas csiszolókoronghoz válassza a  
3M Multi-lyukas direkt elszívásos felfogóit. 

•  Tökéletes porelszívás érvényesül a  
lyukakon keresztül.

•  A spirális lyukazásnak köszönhetően az elszívás 
kiváló a csiszolókorong egész felületén. 

•  Célzott levegőáramlás a perifériális részekre. 

•  A belső vákumcsatorna és lyukak körkörös 
kialakítása minimalizálja a középső rész terhelését, 
ahol a legnagyobb az eltömődés veszélye.

•  A multi-lyukas kialakítás jobb elszívást 
eredményez, így a korong élettartama 
meghosszabbodik, mellyel időt és pénzt  
takaríthat meg.

•  Egyedi kialakítású felfogók,  
hosszabb élettartammal.

Minden Lila+ csiszolókorong - mely egyedülálló 
spirális lyukazású - kombinálva egy direkt elszívásos 
haladó technológiájú felfogóval minimalizálja a 
visszamaradt por mennyiségét mialatt tökéletes  
felületi minőséget biztosít minden elemen.

Ellentétben más csiszolókorongokkal, a Hookit 
Lila+ korong sajátossága a 3M által kifejlesztett 
csiszolószemcse, mely nem okoz durva karcokat és 
magas minőségű felületet eredményez.

A Lila+ csiszolókorong Jobb kidolgozás
Haladó technológiával 

A hosszú élettartam növeli a termelékenységet és az 
egyedi spirális multi-lyukas kialakítás is a gyorsabb 
papírcserére lett kifejlesztve, mivel a lyukak találkozása 
nem szükséges. Látni fogja a különbséget a felhasznált 
anyag mennyiségében!

Teljesítmény, termelékenység és  
profitabilitás a spirális technológiával

A világ egyik vezető egyéni védőeszköz gyártójaként 
tudjuk milyen fontos alkalmazottai és az Ön 
védelme. A 3M elismert szakértője a légzésvédelmi 
eszközök minőségbeli és kényelmi fejlesztéseinek. 
A szabadalmaztatott technológiák széles választéka 
garantálja, hogy légzésvédőink optimális védelmet 
nyújtanak a veszélyes részecskékkel szemben, 
miközben nem akadályozzák a könnyű légzést.

  

3M™ Részecskeszűrő félálarcok

Egy nagyszerű eredmény

Két

Az új spirális technológiának köszönhetően a korong 
felülete maximálisan kihasználható a vágási teljesítmény 
csökkenése nélkül. A lyukazás hatására egy örvény 
alakul ki, mely a teljes felületről továbbítja a csiszolatport 
a porszívóba.

A finomabb fokozatok csiszolásával a porszemcsék is 
finomabbak, kisebbek lesznek. Az egyedülálló 177 lyukú 
kialakítás tisztább munkavégzést eredményez, így a 
megcsiszolt felület tökéletesen látható. 

A durvább fokozatok durvább, nagyobb porszemcséket 
okoznak. Az 51 lyukas kialakítás a nagyobb lyukakon 
optimalizálja az elszívást ezért növeli a vágási teljesítményt.

• Prémium 3M csiszolószemcsék, melyek gyors  
 vágást eredményeznek. 

•  Eltömődésgátló bevonat, mely hosszabb  
élettartamot eredményez.

• Lila+ csiszolókorong tökéletesített termelékenység és  
 megnövekedett profitabilitás.

tárcsa


