
Kotouče Purple+
Výrobní číslo       Zrnitost Počet kotoučů v krabici Počet krabic v kartónu

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

Výrobní číslo Víceděrové příslušenství – 150 mm Barva Počet podložek v balení

50539 Podložka 5/16” - tvrdá žlutá 5

50540 Podložka 5/16” - standardní* šedá 5

50541 Podložka 5/16” - měkká* černá 5

50542 Podložka M8 - standardní* šedá 5

50543 Podložka M8 - měkká* černá 5

50544 Měkká mezipodložka 10 mm šedá 10

50545 Měkká mezipodložka 5 mm šedá 10

50547 Měkká mezipodložka 10 mm ** šedá 10

50548 Měkká mezipodložka 5 mm ** šedá 10

Příslušenství

* Technologie s přímým odsáváním Direct Flow

** Používá se jen ve spojení s 50539

Výrobní číslo Protiprachová filtrační polomaska Počet kusů v 
krabici

Počet krabic v 
kartónu

08822 Mušlovitý tvar s výdechovým 
ventilkem - FFP2

10 12

09322 Skládací s výdechovým  
ventilkem - FFP2

10 12

3M Systémy pro opravy automobilů
Víceděrový brusný kotouč 3M™ Hookit™ Purple+

3M VÁM POMÁHÁ ZVYŠOVAT PRODUKTIVITU OPRAV

Představujeme

•  Jedinečná spirálová konstrukce - 
minimalizuje zanášení a maximalizuje  
brusný výkon

•   Dvě konfigurace děr zajišťují  
optimální odsávání

•  Rychlá a efektivní výměna - není třeba 
přesné sesazování otvorů

Hookit Purple+

víceděrový 
 brusný kotouč
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spirálový



Spirálová technologie v akci na 
www.3m.eu/spiral1

Víceděrová brusná podložka

Podložka se systémem Direct Flow maximalizujte 
účinnost víceděrových kotoučů Purple+ Podložky 
fungují s každým odsávacím systémem.

•  Díky otvorům různých velikostí podložky optimálně 
rozvádí vzduch po celé ploše kotouče a zajišťují 
rovnoměrné odsávání.

•  Uspořádání otvorů do spirály zajišťuje vynikající 
odtah částic z celého povrchu disku. 

•  Proudění vzduchu je směrované i do okrajových 
částí kotouče, kde je objem vytvářeného  
prachu největší. 

•  Vnitřní odsávací průduch a okolní otvory 
minimalizují zanášení středu kotouče.

•  Prach je odváděn i mezi jednotlivými háčky 
suchého zipu, proto není třeba přesné  
sesazení otvorů.

•  Podložka má tuhou profilovanou konstrukci, která 
prodlužuje její životnost.

Jedinečná spirálová konfigurace otvorů v každém 
kotouči Purple+ zaručuje ve spojení s podložkou 
s technologií Direct Flow maximální rovnoměrnost 
odtahování prachu a tím i rovnoměrnost povrchové 
úpravy v rámci každé jednotlivé opravy.

Kotouče Purple + jsou pokryty minerálními zrny 
speciálně vyvinutými firmou 3M; zrna mají přesnou 
orientaci, díky které nevytváří hrubé rýhy a zajišťují 
tak prvotřídní povrchovou úpravu. 

Brusné kotouče Purple+ Vyšší kvalita povrchové úpravy
díky moderní technologii

Kotouče s delší životností zvyšují produktivitu práce a 
jedinečná konfigurace odsávacích otvorů zkracuje dobu 
výměny, protože otvory na kotouči a na podložce není 
třeba vzájemně sesazovat. Rozdíl poznáte na spotřebě 
materiálu i na konečném výsledku své práce.

Výkonnost, produktivita a  
ziskovost díky spirálové technologii

Prach - “Skutečnost, že prach nevidíte, ještě 
neznamená, že není přítomen”. 

Jako jeden z předních světových výrobců 
bezpečnostních a ochranných pomůcek dobře 
chápeme jak je důležité, abyste dokázali ochránit 
sebe i své pracovníky pomocí těch nejlepších 
dýchacích pomůcek, které jsou k dispozici.

Široké spektrum našich patentovaných technologií 
zajistí snadné dýchání a optimálně ochrání před riziky 
představovanými prachovými částicemi.

Protiprachové filtrační  
polomasky 3M™

... jeden skvělý výsledek

Dva

Naše revoluční spirálová technologie maximálně zvětšuje 
plochu kotouče, aniž by omezovala jeho úběrovou 
schopnost - spirálové uspořádání vytvoří vír, který částice 
zachytí a nasměruje do odsávacího zařízení.

Jemnější brusné kotouče vytváří jemnější částice prachu. 
Jedinečná konfigurace 177 otvorů zajišťuje nejlepší odvod 
jemných prachových částic a nabízí čistší a bezpečnější 
pracovní prostředí, a zároveň snižuje potřebu  
následných oprav. 

Hrubší brusné kotouče vytváří hrubší částice prachu. Větší 
otvory konfigurace s 51 otvory tyto hrubší částice zachytí, 
optimalizují jejich odtah a přitom zvýší brusný výkon kotouče 
a jeho účinnost právě v místech, kde je to nejvíc zapotřebí.

• Špičkový brusný minerál 3M zajišťuje vysoký  
 brusný výkon. 

•  Speciální konstrukce kotoučů Purple+ brání jejich 
zanášení a prodlužuje dobu, po kterou kotouč  
dokáže brousit.

• Kotouče Purple+ zvyšují produktivitu práce a její ziskovost.

kotouče...


