
Новий! Пелюстковий диск 3M™ 769F

Спростіть собі виконання складних завдань за допомогою нового абразивного диска 3М

Щоденна цінність. 
Виняткова продуктивність.



Отримайте більше результативності від своїх пелюсткових 

дисків. Якою б не була задача.

Пелюсткові диски 3M™ вже давно стали щоденним помічником для будь-
яких завдань, що постають перед вами, - від шліфування зварювального шва 
та видалення окалини до зняття фасок. Це тому, що унікальна конструкція 
пелюсткових дисків робить їх ідеальними для застосування у ситуаціях, де важливе 
швидке шліфування та фінішна обробка.

Тепер 3M застосовує технологію зерна точної форми до нового покоління 
абразивних дисків - поєднуючи надзвичайну швидкість та термін служби абразиву з 
універсальністю пелюсткових дисків 3M™.

Нові пелюсткові диски 3M™ 769F за кожну вкладену у них гривню 
виконають більше роботи, ніж звичайні диски з цирконатом алюмінія. Все це 
можливо завдяки інноваційній конструкції, котра використовує розроблену 3М 
технологію зерна точної форми - ту саму технологію, що забезпечує легендарні 
характеристики наших абразивів 3M™ Cubitron™ II.

Розроблені 3M зерна точної форми довше залишаються гострими - щоб ви могли 
виконати більше роботи за час користування диском. Крім того, це допомагає вам 
виконувати важкі металообробні роботи швидко!

Універсальність та цінність: цей диск вас вразить!
Виконуйте більше за менший час і з меншою кількістю замін диска - завдяки 
щоденній високій продуктивності пелюсткових дисків 3M 769F. Дисками легко 
управляти, тому менше ризик браку, і вони дають чудові результати.

Новий! Пелюстковий диск 3M™ 769F

Новий стандарт 
продуктивності 
та цінності.

Пелюстковий диск 3M™ 
769F допомагає полегшити
виконання таких робіт:

• Шліфування зварювального шва

• Зняття фасок

• Оздоблення та фінішна обробка 

поверхні

• Видалення окалини

Ідеально підходить для таких 
галузей, як:
• Транспорт
-  Будівництво кораблів та човнів
- Автомобілі та автобуси
- Вантажівки, вагони та потяги

• Металообробка
-  Конструкційна сталь
- Листовий метал
- Майстерні
- Труби і баки

• Машинобудування
-  Сільськогосподарська 

та будівельна техніка
- Промислове обладнання
- Обладнання для видобутку 

нафти і газу



Обирайте потужність зерна точної форми від 3M 
за ціною, доступною для щоденного використання

Зерно точної форми від 3М 
використовує технологію 
мікрореплікації, щоб щоразу 
формувати гострі вершини, які з 
легкістю розрізають метал - зрізаючи 
легше, швидше і працюючи довше, 
ніж звичайні абразивні матеріали. Це 
означає стабільну продуктивність із 
меншою кількістю замін диску - тож ви 
можете виконати більше роботи за час 
використання диска.

Звичайні абразивні зерна часто 
«розорюють» метал, спричиняючи 
накопичення тепла і в деталі, і в 
абразиві - в результаті шліфування 
відбувається повільніше та менш 
результативно, а термін служби диска 
скорочується.

Термін використання пелюсткового диска 
залежить від того, наскільки швидко

1200 зношується підкладка, відкриваючи нові 
зерна. Якщо вона зношується надто швидко, 
це може значно скоротити термін експлуатації

800 диска. Але якщо вона не буде зношуватись 
належним чином, диск може взагалі припинити 
шліфування.

Підкладка в пелюстковому диску 3M 769F розроблена 
так, щоб зношуватися рівно настільки, наскільки потрібно для 
забезпечення рівномірного шліфування при широкому спектрі 
застосувань середньої та інтенсивної експлуатації.

У поєднанні з потужністю зерна точної форми, це допомагає 
пелюстковим дискам 3M 769F випередити конкурентів!

При знятті фаски вуглецевої сталі, 
за словами одного замовника, 
пелюстковий диск 3M 769F 
виконав те саме завдання на 62% 
швидше, ніж використовуваний 
до того - і без жодного теплового 
знебарвлення!

Ще один замовник повідомив, що коли 
вони провели тест на видалення задирок 
з неіржавіючої сталі 304L 1/4", один 
пелюстковий диск 3M 769F виконав роботу 
5-ти звичайних дисків. Крім того, оператор 
відзначив особливу плавність ходу.

У випробуванні із видалення 
зварного шва на вуглецевій сталі, 
проведеному іншим замовником, 
пелюстковий диск 3M 769F впорався 
на 45% швидше та, за оцінками, 
прослужить в 2-3 рази довше, ніж їх 
поточний конкурентний диск.

Наука зерна точної форми

Декілька слів про зношування

Історії успіху: послухайте, що кажуть деякі замовники!

*  Результати засновані на автоматизованому випробуванні на 
м'якій сталі з використанням 4,5-дюймових пелюсткових дисків з 
постійною потужністю інструменту до кінця терміну експлуатації, 
використовуючи клас 40+ або найближчий еквівалент.

Протягом всього терміну служби пелюстковий диск 
3M™ 769F видаляє більше матеріалу, ніж конкуренти – 
він продовжує працювати ще довгий час після того, 
як інші диски вийшли з ладу.

Порівняння кількості видаленого матеріалу

Порівняння тривалості служби диску
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Підбір та використання продукту:  Багато факторів, що знаходяться поза контролем компанії 3М і є лише в межах знань і контролю користувача, можуть впливати 
на використання та характеристики продукту 3М в конкретному випадку. Як результат, замовник несе повну відповідальність за оцінку продукту та визначення того, чи 
він підходить для застосування у даному випадку, включаючи проведення оцінки небезпеки на робочому місці та перегляд усіх діючих норм та стандартів (наприклад, 
OSHA, ANSI тощо). Неправильне оцінювання, вибір та використання продукту 3M та відповідних засобів безпеки або недотримання всіх діючих правил безпеки може 
призвести до травм, хвороби, смерті та / або пошкодження майна.

Гарантія, часткове відшкодування збитків і відмова від відповідальності: Якщо інша гарантія окремо не вказана на упаковці товару або у прикладеній до товару 
документації (в яких випадках така гарантія застосовується), 3M гарантує, що кожен продукт 3M відповідає вимогам, що застосовуються 3M в той час, коли 3M 
постачає продукт. 3M НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ АБО УМОВ, ЯВНИХ АБО НЕЯВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ЦИМ, БУДЬ-ЯКИХ 
ГАРАНТІЙ АБО УМОВИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ АБО ГАРАНТІЙ, Щ О ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ, 
ТОРГОВОЇ ПРАКТИКИ ЧИ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Якщо продукт 3М не відповідає цій гарантії, то єдиним і ексклюзивним відшкодуванням є, на вибір 3М, 
заміна товару або повернення отриманих за нього коштів.

Обмеження відповідальності: За винятком обмеженого відшкодування, зазначеного вище, і за винятком випадків, заборонених законом, 3M не несе відповідальності 
за будь-які втрати чи збитки, що пов’язані із використанням продукту 3M, будь то прямі, непрямі, спеціальні, випадкові або наслідкові (включаючи, але не обмежуючись 
ними, втрачені прибутки чи можливості для бізнесу), незалежно від застосовуваної юридичної теорії чи теорії справедливості, включаючи, але не обмежуючись цим, 
гарантію, контракт, недбалість або сувору відповідальність.

ТИП 29 вуличнийТИП 27 плаский

Пелюстковий диск 3M 769F

Наявність продуктів

Технічні поради

Пелюстковий диск 3M 769F виконує фінішну 
обробку на рівні, еквівалентному наступному 
рівню зернистості у фібрових дисків 
(наприклад, пелюстковий диск із зерном 60 
зазвичай робить таке ж фінішне шліфування, 
як фібровий диск із зерном 80) – заощаджуючи 
ваш час та зменшуючи ризик браку при 
фінішному шліфуванні.

Швидка заміна і приєднання основи

Хочете більшого?

Для ще кращого шліфування та ще 
довшого використання, спробуйте 
пелюстковий диск 3M™ Cubitron™ II 
967A для робіт середньої інтенсивності 
та 969F - для важких робіт.

Номер за 
каталогом

Зерно Діаметр 
централь-

ного отвору 
(в мм)

Кількість 
в упа-
ковці

Макс. 
кіль-
кість 

обертів

7100196540 P40+

115 10 13 300
7100196817 P60+

7100196820 P80+

7100196819 P120+

7100196813 P40+

125 10 12 000
7100196799 P60+

7100196790 P80+

7100196821 P120+

7100196538 P40+

180 10 8 600
7100196800 P60+

7100197431 P80+

7100196792 P120+

Номер за 
каталогом

Зерно Діаметр 
централь-

ного отвору 
(в мм)

Кількість 
в упа-
ковці

Макс. 
кіль-
кість 

обертів

7100196818 P40+

115 10 13 300
7100196816 P60+

7100196789 P80+

7100196539 P120+

7100196812 P40+

125 10 12 000
7100196797 P60+

7100196791 P80+

7100196815 P120+

7100197061 P40+

180 10 8 600
7100196798 P60+

7100196794 P80+

7100196793 P120+

НОВА
пластикова 

основа 
водночас 

міцна і легка!

3М Украина  
03680 г. Киев, ул. Н. Амосова 12
Телефон: +38 044 490 57 77. Факс:+38 044 490 57 75 

ООО «ИНТА»  официальный дистрибьютор 3М в Украине  
03035 г. Киев, ул. Василия Липковского 1 
Телефон: +38 050 394 64 40, +38 044 337 84 17 
https://inta.pro/ru/abrazivnye-materialy-3m

https://inta.pro/ru/abrazivnye-materialy-3m

