3M™ Hookit™ »öâ
¤åéáîôéëïÝ ¢Ýóëïé íå
15 ôòàðå÷

»åçÀìè äéÀòëåéá úöÜ÷,
¤éçÞôåòï íðïàëöíá ëáé
µåìôéöíÛîè áîáòòÞæèóè
• »åçáìàôåòè äéÀòëåéá úöÜ÷ ëáé
ïíïéÞíïòæè áðÞäïóè
• ¶ùëïìÞôåòè äéÀôáêè ôòùðñî íå
ôï ðÀôï
• ÁÛá çëÀíá ðïìùøòèóôéëñî ðÀôöî

3ΚαινοτοµÝα

ªåéòÀ 3M™ Hookit™ »öâ ¤åéáîôéëñî ¢Ýóëöî
íå 15 ôòàðå÷
Η νÛα σειρÀ λειαντικñν δÝσκων τησ
3Μ µε 15 τρàπεσ, εÝναι το αποτÛλεσµα
εκτεταµÛνησ Ûρευνασ και ανÀπτυξησ
απÞ τελικοàσ χρÜστεσ σε Þλη την
Ευρñπη. Το αποτÛλεσµα; Îνα ανñτερο
λειαντικÞ µε παρατεταµÛνη διÀρκεια
ζωÜσ, βελτιωµÛνη κοπτικÜ ικανÞτητα
και µεÝωση τησ σκÞνησ που απλñνετε
στο χñρο εργασÝασ.
Îχουν γÝνει µια σειρÀ απÞ βελτιñσεισ
στο σχεδιασµÞ, την κατασκευÜ και
την παραγωγÜ, µε αποτÛλεσµα
ελαχιστοποÝηση του µπουκñµατοσ
κατÀ την λεÝανση του πρÀϊµερ και
πολà καλàτερη συνολικÜ απÞδοση
οµοιοµορφÝασ.

ΣχεδιασµÞσ για Àµεση και Àριστη απορρÞφηση
• Ο αÛρασ ρÛει κατευθεÝαν απÞ την επιφÀνεια στο εργαλεÝο χωρÝσ
«στροφÛσ» Þπωσ µε Àλλα σχÛδια.
• Το σχÛδιο µε τισ 15 τρàπεσ επιτρÛπει καλàτερη απορρÞφηση απÞ
την επιφÀνεια του δÝσκου.

Ο 15-τρàποσ πÀτοσ εÝναι συµβατÞσ µε
λειαντικοàσ δÝσκουσ µε 6, 7 και 9
τρàπεσ. Η αφρñδησ επιφÀνεια και το
ενισχυµÛνο νÀυλον τησ «ρÀχησ» εÝναι
ενσωµατωµÛνα µε µονÜ
διαδικασÝα,
προσφÛροντασ
µεγαλàτερη
αντοχÜ και δàναµη.
∆ιατÝθενται µε
σπεÝρωµα σε Ýντσεσ
και χιλιοστÀ µε
χρωµατικοàσ
κωδικοàσ, µαàρο
χρñµα ο µαλακÞσ
και γκρι ο
στÀνταρ πÀτοσ.

ΑπορρÞφηση σκÞνησ απευθεÝασ απÞ την επιφÀνεια
ΠλευρικÜ απορρÞφηση σκÞνησ

Hookit™ Μωβ 233U LD861A
150mm diam

Η γκÀµα προϊÞντων:
ΛειαντικοÝ ∆Ýσκοι σε
11 Νοàµερα απÞ P80 Ûωσ P500,
4 πÀτοι µε 15 τρàπεσ και
2 ΕνδιÀµεσοι ΠÀτοι.

Τàποσ

Οι 4 τρàπεσ εν σειρÀ κÀνουν πιο εàκολη τη
τοποθÛτηση του δÝσκου στη πλÀκα του τριβεÝου

ΚωδικÞσ

ΚωδικÞσ

Νοàµερο

50353

P80

50354

P120

50355

P150

50356

P180

50357

P220

50358

P240

50359

P280

50360

P320

50361

P360

50362

P400

50363

P500

Νοàµερο

ΠεριγραφÜ

Hookit ΠÀτοσ

50391

ΜαλακÞσ

861A (15 τρàπεσ) 5/16

Hookit ΠÀτοσ

50392

ΣτÀνταρ

861A (15 τρàπεσ) 5/16

Hookit ΠÀτοσ

50393

ΜαλακÞσ

861A (15 τρàπεσ) M8

Hookit ΠÀτοσ

50394

ΣτÀνταρ

861A (15 τρàπεσ) M8

Hookit ΜαλακÞσ ΕνδιÀµεσοσ ΠÀτοσ

50396

861A 150x10mm

Hookit ΜαλακÞσ ΕνδιÀµεσοσ ΠÀτοσ

50397

861A 150x5mm
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