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3M og Hookit er 3M varemærker

Part nr.       Kvalitet Rondeller/karton Karton/yderkarton

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

Part nr. Multihul tilbehør – 150mm Farve Stk/ karton

50539 5/16” Hård bagplade Gul 5

50540 5/16” Standard bagplade* Grå 5

50541 5/16” Blød bagplade* Sort 5

50542 M8 Standard bagplade* Grå 5

50543 M8 Blød bagplade* Sort 5

50544 10 mm Blød “Interface” bagplade Grå 10

50545 5 mm Blød “Interface” bagplade Grå 10

50547 10 mm Blød “Interface” bagplade** Grå 10

50548 5 mm Blød “Interface” bagplade** Grå 10

Multihul tilbehør

*Direct Flow teknologi

**Kan kun bruges med 50539

Part nr. Engangsstøvmaske Stk/karton Kartoner/yderkarton

06922 Formstøbt støvmaske med 
ventil FFP2

10 12

06923 Sammenfoldelig støvmaske 
med ventil FFP2

10 6

3M™ Autoprodukter
3M™ Hookit™ Purple+ rondeller

DIG OG 3M – EKSPERTER GENNEM HELE PROCESSEN

Revolutionerende

•  Unikt spiral design minimerer pakning  
og maksimerer slibeevnen

•   To hul konfigurationer sikrer  
optimal udsugning

• Ingen hultilpasning giver hurtigt rondelskift

Hookit Purple+

Multihul
 Teknologi
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Se rondellerne i aktion på 
www.3m.eu/spiral1

Multihul bagplader

For at få det bedste ud af Purple+ Multihul 
rondellerne, bør du vælge 3M Multihul Direct Flow 
bagpladerne. Dermed er du sikret en række fordele:

•  Den bedste lufttilstrømning hen over hele  
rondellen, idet forskellige hulstørrelser  
udligner lufttilstrømningen.

•  Spiral hulmønsteret giver god udsugning hen  
over hele rondellens overflade. 

•  Målrettet lufttilstrømning til de områder, hvor 
slibestøvet samler sig. 

• Centerhullet og de omkringliggende huller  
 minimerer pakning.

•  Et Hookit™ lag på rondellens bagside sikrer 
støvudsugning fra alle huller.

•  Solid konstruktion giver en bagplade der  
holder længere.

Rondellernes spiral hulmønster og de nye  
Direct Flow bagplader maksimerer støvudsugning, 
forbedrer finishen og sikrer en ensartet ridsedybde 
ved hver reparation.

Hookit Purple rondeller er desuden belagt med unikke 
3M slibemineraler, der er din garanti for, at du undgår 
grove sliberidser og dermed får den bedste finish.

Purple+ Sliberondeller Bedre finish

Rondeller med lang levetid forbedrer produktiviteten. 
Samtidig betyder spiralmønstret, at det ikke er nødvendigt 
at foretage hultilpasning hvilket giver hurtigere rondelskift. 
Det gavner både materialeforbruget og bundlinjen.

Spiraler øger produktiviteten

Som en af de førende leverandører indenfor 
sikkerheds- og beskyttelsesudstyr ved vi, hvor  
vigtigt det er at beskytte dig selv og dine ansatte.

Vores brede udvalg af patenterede teknologier 
inden for personlig sikkerhed sikrer, at du og dine 
medarbejdere er optimalt beskyttet mod  
skadelige partikler.

3M™ vedligeholdelsesfrie 
støvmasker

et unikt resultat

To

Den nye unikke spiralteknologi skaber en effektiv 
hvirvelstrøm, der opsamler støvpartikler og leder dem  
effektivt væk fra rondellens overflade.

Finere kornstørrelser giver finere støvpartikler. Det nye 
design med 177 huller er specielt udviklet til udsugning af 
fine partikler. Det giver et renere arbejdsmiljø og reducerer 
behovet for omarbejde. 

Grovere kornstørrelser giver grovere støvpartikler. Her sikrer 
51 større huller, at de større partikler kan fjernes effektivt  
fra rondellens overflade. Det øger slibeevnen og  
mindsker pakning.

• Premium 3M Slibemineral leverer unik slibeevne.

•  Purple+ rondellernes unikke konstruktion giver mindre 
”pakning”, hvilket forlængere rondellens levetid.

• Purple+ rondellerne forbedrer produktiviteten og  
 øger rentabiliteten.

rondeller


