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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

 180 mm8247

nr zam. 0016 0024 0036 0040 0050 0060 0080 0100 0120 j. op.
ziarnistość 16 24 36 40 50 60 80 100 120

8232  115 mm 25

8235  125 mm 25

8238  180 mm 25

Tarcze ścierne fibrowe

Wykonanie: Korund cyrkonowy (A) 
wulkanizowany na mocnych, odpornych 
na rozdarcie, tarczach fibrowych, równomierny
i lekko otwarty. Dobra przyczepność ziarna,
wysoka trwałość, niski wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność 
do dopasowywania się. Otwór wewnętrzny 
(znormalizowany 22,23 mm), nacięcia
krzyżowe.

Zastosowanie: Produkt uniwersalny do obróbki
stali niestopowej i metali nieżelaznych na 
szlifierkach kątowych i talerzowych jak również
wyposażonych w głowice szlifierskie na 
ruchomych wałach. Idealny do wszystkich 
szlifierek kątowych przy maksymalnej
prędkości obwodowej 80 m/s. Idealne do
obróbki pojemników, części żeliwnych, 
części karoseryjnych itp.

Informacja dodatkowa: Gumowe talerze
wsporcze patrz (nr zam. 8250).

Tarcze ścierne fibrowe, korund

Podana cena = Euro/100 sztuk

 115 mm8232

(842)

 125 mm8235
 180 mm8238

nr zam. 0036 0050 0060 0080 0100 0120 j. op.
ziarnistość 36 50 60 80 100 120

8241  115 mm 25

8244  125 mm 25

8247  180 mm 25

Wykonanie: Korund cyrkonowy (A) 
wulkanizowany na mocnych, odpornych na
rozdarcie, tarczach fibrowych, równomierny 
i lekko otwarty. Dobra przyczepność ziarna,
wysoka trwałość, niski wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność 
do dopasowywania się. Dzięki aktywnym
składnikom w spoiwie krążek nie zakleja 
się wiórami podczas obróbki metali lekkich
(aluminium, stal nierdzewna itd.). Przy tym
powłoka oddziałuje chłodząco podczas 
szlifowania. Z otworem wewnętrznym 
(znormalizowany 22,23 mm) i nacięciem
krzyżowym.

Zastosowanie: Specjalny produkt do obróbki
stali niestopowej i metali nieżelaznych na 
szlifierkach kątowych i talerzowych jak również
wyposażonych w głowice szlifierskie na 
ruchomych wałach. Idealny do wszystkich 
szlifierek kątowych przy maksymalnej
prędkości obwodowej 80 m/s. Idealne 
do obróbki pojemników, części żeliwnych,
części karoseryjnych itp.

Informacja dodatkowa: Gumowe talerze
wsporcze patrz (nr zam. 8250).

Tarcze ścierne fibrowe korundowe do stali nierdzewnej i aluminium

Podana cena = Euro/100 sztuk

 115 mm8241

(842)

 125 mm8244

8232/8235/8238

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8241/8244/8247

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

53,50 39,20 32,60 30,20 29,40 28,60 27,50 27,50 27,50

53,60 46,40 41,80 38,50 37,90 35,40 33,40 33,40 33,40

113,50 85,50 77,10 74,50 71,80 62,70 62,00 62,00 62,00

43,50 35,90 35,10 33,60 33,60 33,60

55,80 50,60 48,00 45,20 45,20 45,20

94,00 87,90 83,90 77,20 77,20 77,20
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Tarcze ścierne fibrowe

nr zam. 0024 0036 0050 0060 0080 0120 j. op.
ziarnistość 24 36 50 60 80 120

8246  115 mm 25

8248  125 mm 25

8249  180 mm 25

Wykonanie: Korund cyrkonowy (ZA) 
wulkanizowany na mocnych, odpornych na
rozdarcie tarczach fibrowych, równomierny 
i lekko otwarty. Dobra przyczepność ziarna,
wysoka trwałość, niski wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność do
dopasowywania się. Bardzo dobre własności
ścierające, samoostrzące, specjalne spoiwo,
które działa chłodząco podczas szlifowania.
Z otworem wewnętrznym (znormalizowany
22,23 mm) i nacięciem krzyżowym.

Zastosowanie: Specjalny produkt do obróbki
stali niestopowej i metali nieżelaznych na 
szlifierkach kątowych i talerzowych jak również
wyposażonych w głowice szlifierskie na 
ruchomych wałach. Idelany do wszystkich 
szlifierek kątowych przy maksymalnej
prędkości obwodowej 80 m/s. 

Idelane do obróbki pojemników, części
żeliwnych, części karoseryjnych itp.

Informacja dodatkowa: Gumowe talerze
wsporcze patrz (nr zam. 8250).

Tarcze ścierne fibrowe, korund cyrkonowy

Podana cena = Euro/100 sztuk

 115 mm8246

(842)

 125 mm8248
 180 mm8249

nr zam. 0024 0036 0040 0060 0080 0100 0120 j. op.
ziarnistość 24 36 40 60 80 100 120

8233  115 mm 10

8234  125 mm 10

8236  180 mm 10

Wykonanie: Spoiwo żywiczne, samoostrzące
się ziarno ceramiczne (CER), właściwości
chłodzące dzięki dodatkowej powłoce
aktywnie trącej. Na wytrzymałej i elastycznej
tkaninie, równomierne i lekko otwarte. 
Dobra przyczepność ziarna, bardzo wysoka
trwałość, niski lub średni wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność do 
dopasowywania się. Odporny na oleje, tłuszcze,
woski, wodę, emulsje. Otwór znormalizowany 
22,23 mm, nacięcie krzyżowe.

Zastosowanie: Do agresywanego szlifowania
bez przegrzań stali wysokostopowych, tytanu 
i stopów niklu. Dzięki dużej twardości nadaje 
się do obróbki bardzo twardych powierzchni.
Dzięki aktywnym związkom zawartym 
w spoiwie umożliwia szlifowanie bez
przegrzań, co powoduje znaczny wzrost
wydajności obróbki. Jednocześnie nie 
powoduje to obniżenia trwałości narzędzia
czy jakości obrabianej powierzchni.

Nadaje się do obróbki na sucho,
również do obróbki z chłodzeniem.

Tarcze ścierne fibrowe, ziarno ceramiczne

Podana cena = Euro/100 sztuk

 125 mm8234

 115 mm8233

(850)

 180 mm8236

8246/8248/8249

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8233/8234/8236

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Elastyczna gumowa tarcza z
otworem na śrubę M14.

Zastosowanie: W celu mocowania wszystkich
tarcz ściernych fibrowych z normalizowanym
otworem 22,23 mm na wszystkich szlifierkach
kątowych, przy maksymalnej prędkości 
obwodowej 80 m/s.

nr zam. 0115 0125 0180
 mm 115 125 180

8250 4,04 5,25 8,30

Talerze gumowe do mocowania tarcz ścierających

(842)

64,50 57,60 45,30 38,40 35,00 35,00

71,70 63,90 50,40 42,60 38,80 38,80

144,00 128,00 101,00 85,30 77,50 77,50

127,00 113,50 96,50 75,50 68,70 68,70 68,70

283,00 252,50 213,50 168,50 153,50 153,50 153,50

141,50 126,00 107,50 83,90 76,30 76,30 76,30



nr  8251
zam. mm

1000 115–125
1005 180
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CO-COOL). 
Szlifowanie agresywne z najwyższą wydajnością usuwania. Aktywne
składniki w spoiwie tarczy powodują widoczną poprawę jakości obróbki,
zabezpieczają przed zapychaniem i powodują chłodne szlifowanie.

Zastosowanie: Idealnie nadające się do prac szlifierskich na stali 
stopowej i niestopowej, żeliwie i twardych metalicznych warstwach.

COMBICLICK® tarcze fibrowe, ziarno ceramiczne

(855)

nr zam. 0020 0036 0050 0060 0080 0120 j. op.
ziarnistość 24 36 50 60 80 120

8251 13300 min-1  115 mm 25

8284 12200 min-1  125 mm 25

8285 8500 min-1  180 mm 25

3,73 3,31 2,64 2,19 1,98 1,98

4,03 3,55 2,80 2,40 2,18 2,18

7,30 6,45 5,10 4,37 3,92 3,92

25,80
32,70
(855)

Wykonanie: Korund cyrkonowy (ZA) na papierze, spoiwo żywiczne.
Dobra przyczepność ziarna, wysoka trwałość, niski wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność do dopasowywania się. Dzięki
aktywnym składnikom w spoiwie krążek nie zakleja się wiórami
podczas obróbki. Szybka wymiana dysku dzięki mocowaniu na rzepy.

Zastosowanie: Specjalny do zastosowania w szerokim zakresie obróbki,
do obróbki stali stopowych także metali nieżelaznych i tytanu. 
Do wszystkich szlifierek z prędkością obwodową talerza 
mocującego maks. 40 m/s. Idealne do obróbki odlewów,
części karoseryjnych itp.

Informacja 
dodatkowa:
Elastyczny talerz 
do mocowania
patrz 
(nr zam. 8259).

Wykonanie: Korund (A) na mocnym papierze, spoiwo żywiczne. 
Dobra przyczepność ziarna, wysoka trwałość, niski wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność do dopasowywania się. 
Szybka wymiana dysku dzięki mocowaniu na rzepy.

Zastosowanie: Uniwersalny produkt do obróbki drewna, warunkowo
także do metalu. Do wszystkich szlifierek z prędkością obwodową 
talerza mocującego maks. 40 m/s. Idealne do obróbki odlewów, 
części karoseryjnych itp.

Tarcze ścierne z rzepem, korundowe

Podana cena = Euro/100 sztuk

 115 mm8253

(842)

 125 mm8256

nr zam. 0040 0060 0080 0100 0120 j. op.
ziarnistość 40 60 80 100 120

8253  115 mm 25

8256  125 mm 25

8253/8256

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8251/8284/8285

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Tarcze ścierne z rzepem, korund cyrkonowy

(841)
Podana cena = Euro/100 sztuk

nr zam. 0036 0040 0060 0080 j. op.
ziarnistość 36 40 60 80

8257  125 mm 56,70 54,50 39,40 32,90 50

8257

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

37,80 33,60 32,50 31,50 31,50

48,20 43,00 39,80 38,80 38,80

Tarcze ścierne fibrowe/Tarcze ścierne z rzepem

 180 mm8285

 125 mm8284

 115 mm8251

Wykonanie: Elastyczna tarcza z otworem na śrubę M14.

Zastosowanie: W celu mocowania wszystkich krążków ściernych
fibrowych COMBICLICK® na wszystkich szlifierkach kątowych, przy
maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s.

COMBICLICK® tarcza do szlifowania

Informacja dodatkowa:
W użyciu tylko z tarczami
szlifierskimi patrz 
(nr zam. 8251 
1000–1005).

Informacja 
dodatkowa:
Elastyczny talerz 
do mocowania 
patrz 
(nr zam. 8259).
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Tarcze ścierne z rzepem

nr rodzaj/ziarnistość 8269 8270 kolor j. op.
zam.

Wykonanie: Włóknina pokrywana korundem (A) spojonym żywicą na elastycznej impregnowanej
tkaninie. Dobra przyczepność ziarna, wysoka trwałość, niski wymagany nacisk podczas obróbki,
bardzo dobra zdolność do dopasowywania się. Mocowanie za pomocą rzepu.

Zastosowanie: Do obróbki stali zwykłych i stopowych, także do obróbki metali lekkich i drewna.
Do wszystkich szlifierek kątowych z prędkością obwodową maks. 40 m/s. Idealne do czyszczenia
skorodowanych powierzchni, zdzierania starych powłok lakierniczych, do polerowania
powierzchni jak również do obróbki elementów drewnianych.

Informacja dodatkowa: Tarcza do mocowania krążków z rzepem patrz (nr zam. 8259).

8269/8270

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Tarcze ścierne Velcro, korund 

Podana cena = Euro/100 sztuk

 115 mm8449

(853)

 125 mm8452
 150 mm8455

8449/8452/8455

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

nr zam. 0100 0180 0280 j. op.
ziarnistość 100 180 280

8449  115 mm 25

8452  125 mm 25

8455  150 mm 25

Wykonanie: Elastyczna gumowa tarcza z otworem na śrubę M14.

Zastosowanie: W celu mocowania tarcz ściernych z rzepem do wszystkich 
szlifierek kątowych, przy maksymalnej prędkości obwodowej 40 m/s.

nr zam. 0115 0125 0150
 mm 115 125 180

8259 6,80 8,05 9,40

Talerze do mocowania tarcz ścierających z rzepem

(842)

Scotch-Brite™ SC-DH
Wykonanie: Z włókniny z ziarnem zawierającym tlenek aluminium. Tkanina odporna na
rozdzieranie. Otwarta konstrukcja zapobiega zapychaniu się urządzenia. Otwór centrujący
zapewnia jeszcze lepsze i dokładniejsze pozycjonowanie krążków ściernych z rzepem do
talerzy wsporczych. Zmniejszenie wibracji o około 50 %.

Zastosowanie: Do czyszczenia i prac wykończeniowych, do użytku na szlifierkach 
kątowych z talerzem wsporczym (nr zam. 8275).

0005 A crs/szorstki brązowy 20
0010 A med/średni czerwony 20
0015 A fine/delikatny niebieski 20

Tarcze ścierne z włókniny, z centrowaniem

 115 x 22 mm8269
 125 x 22 mm8270

298,00 252,50 252,50

398,50 337,50 337,50

488,50 413,00 413,00

3,23
2,98
2,98
(812)

3,77
3,13
3,13
(812)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Tarcze ścierne z rzepem

Wykonanie: Korund (A) na papierze, spoiwo żywiczne, równomierny i półotwarty rozproszony.
Dobra przyczepność ziarna, wysoka trwałość, niski wymagany nacisk podczas obróbki, bardzo
dobra zdolność do dopasowywania się. Z otworami do odsysania wiórów. Szybka wymiana 
tarczy dzięki mocowaniu na rzepy.

Zastosowanie: Universalny do obróbki drewna, stali stopowych, metali i szpachlówki.
Do wszystkich szlifierek z prędkością obwodową talerza mocującego maks. 40 m/s. 
Idealne do obróbki elementów drewnianych i części karoseryjnych itp.

Talerze do tarcz ścierających z rzepem, z otworem centrującym

Podana cena = Euro/100 sztuk

 125 mm, 8 otworów odsysających o  10 mm, okrąg otworów ∅ 65 mm. 
Do stosowania w narzędziach marek takich jak: AEG, Atlas Copco, Black & Decker,
Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo i Skil.

8260

(842)

 150 mm, 6 otworów odsysających o  10 mm, okrąg otworów ∅ 80 mm. 
Do stosowania w narzędziach marek jak Bosch, DeWalt, ELU, Hitachi i Metabo.

8263

 150 mm, 8 otworów odsysających o  10 mm i okręgu 
środkowym- 17 mm, okrąg otworów ∅ 120 mm. 
Do stosowania w narzędziach marek takich jak: Festool, Holz Her, Mafell i Makita.

8237

nr zam. 0040 0060 0080 0100 0120 0180 0240 0320 j. op.
ziarnistość 40 60 80 100 120 180 240 320

8260  125 mm 50

8263  150 mm 50

8237  150 mm 50

8260/8263/8237

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8260

8237

8263

Scotch-Brite™ SL-DH
Wykonanie: Z włókniny z ziarnem zawierającym tlenek aluminium. Tkanina odporna na 
rozdzieranie. Otwarta konstrukcja zapobiega zapychaniu się urządzenia. Otwór centrujący
zapewnia jeszcze lepsze i dokładniejsze pozycjonowanie krążków ściernych z rzepem do
talerzy wsporczych. Zmniejszenie wibracji o około 50 %.

Zastosowanie: Do czyszczenia początkowego powierzchni i do usuwania ciękich spoin, 
do użytku na szlifierkach kątowych z talerzem wsporczym (nr zam. 8275).

0050 Crs SD/szorstki/50 czarny 20

nr rodzaj/ziarnistość 8272 8273 kolor j. op.
zam.

Tarcze ścierne z rzepem z otworem centrującym

 115 x 22 mm8272
 125 x 22 mm8273

8272/8273

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Talerze do tarcz ścierających z rzepem, z otworem centrującym i otworem na 
śrubę M14.

Zastosowanie: Do mocowania krążków ściernych z rzepem (nr zam. 8269, 8270, 8272, 8273).

0115 115 x 22 5
0125 125 x 22 5

nr  x ID 8275 j. op.
zam. mm

Talerze do tarcz ścierających z rzepem, z otworem centrującym

3,49
(812)

4,07
(812)

13,60
17,75
(812)

44,50 37,00 33,20 30,40 30,40 30,40 30,40 30,40

58,20 47,60 42,40 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50

58,20 47,60 42,40 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

8209/8210

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Tarcze ścierne z rzepem

Wykonanie: Żywiczny materiał ścierny na papierze. Naniesiony 
równomiernie i otwarty. Powłoka Fre-Cut™ odporna na kurz jak 
również struktura z otworami w połączeniu z Hookit™ talerzami
wsporczymi zapobiega zapychaniu się urządzenia i podwyższa 
jego żywotność i tempo usuwania.

Zastosowanie: Uniwersalny środek szlifierski do wstępnego, 
pośredniego i końcowego szlifowania na wszystkich twardych 
i miękkich drewnach, powierzchniach z tworzyw sztucznych i 
metalowych jak również pokrytych lakierem.

Informacja dodatkowa: Tarcze szlifierskie do mocowania krążków 
(nr zam. 8212).

Hookit™-Krążki ścierne z rzepem, z otworami

(812)

15 otworów do odsysania i ziarne ścierne z tlenkiem
glinu.

8209

Z dużą liczbą otworów i systemem odsysającym Direct
Flow™. Ziarnistość do 180 z Cubitron™ i dużymi otworami,
przy ziarnistości od 220 z ziarnem wraz z tlenkiem glinu 
i drobnymi otworami. Cubitron™, duże otwory Tlenek glinu, drobne otwory

8210

nr zam. 0080 0100 0120 0150 0180 0220 0240 0280 0320 0360 0400 0500 0600 j. op.
ziarnistość 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600

8209  150 mm 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 100

8210  150 mm 100

8209

8210

0,58 – 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 –

Wykonanie: Technologia Direct Flow™ pozwala na bezpośrednie 
odsysanie pyłu powstałego podczas szlifowania.

Zastosowanie: Do mocowania tarcz ściernych z rzepem 
(nr zam. 8209 i 8210).

0005 5/16" standartowe
0010 5/16" soft
0015 M8 standartowe
0020 M8 soft

nr uchwyt 8212 typ
zam.

Hookit™-Talerze do mocowania tarcz 
ścierających

61,40
61,40
61,40
61,40
(812)

Wykonanie: Miękka podkładka z tworzywa piankowego z dużą ilością
otworów, ∅ 150 mm.

Zastosowanie: Interface-Pad mocowany jest na talerzu szlifierskim
przed założeniem papieru ściernego. Zastosowanie do obróbki 
krytycznych miejsc, zapobiga uszkodzeniu szlifowanej powierzchni
wskutek przez przetarcia ścierniwa. Do wykonania szczególnie 
delikatnego wykończenia powierzchni.

0005 5
0010 10

nr grubość 8213
zam. mm

Hookit™-Interface-Pad

9,75
9,75
(812)

Zastosowanie: Do mocowania tarcz ściernych z rzepem (nr zam. 8209 
i 8210). Szczególne zastosowanie znajduje przy obróbce polerowanych
powierzchni jak np. poręczy. Półokrągła forma nadaje się idealnie do
obróbki krawędzi i trudno dostępnych miejsc.

0005 okrąły
0010 półokrągły

nr zestaw 8215
zam.

Hookit™-Tarcza z uchwytem do szlifowania 
ręcznego

8,20
9,50
(812)

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
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COMBIDISC®-Narzędzia ścierne do uszlachetniania powierzchni

średni twardymiękki

Wykonanie: Uchwyt i narzędzie zaopatrzone w wysoko obciążalne
metalowe złącze śrubowe, o wysokiej przewodności cieplnej, 
zapewniające szybką wymianę narzędzi.

Korzyści: Łatwe manipulowanie, szybka wymiana narzędzi bez kleju,
bez przesuwania się. Praca bez wibracji.

Zakres stosowania: Przy produkcji narzędzi, form, modelarstwie, 
w przemyśle samochodowym, lotniczym. Przy produkcji i naprawie
mechanizmów napędowych, uchwytów.

Informacja dodatkowa: Inne wersje dysków COMBIDISC®

na zamówienie.

Zastosowanie: Do mocowania tarcz ściernych z rzepami COMBIDISC®,
tarcz ściernych z włókniny COMBIDISC® i tarcz typu POLICLEAN®. 
Trzonek-∅ 6 mm.

3005 miękkie
3010 średnie
3015 twarde

nr zestaw 8258 8255
zam.

Uchwyt COMBIDISC®

 50 mm8258
 75 mm8255

Wykonanie: Korund (A) wulkanizowany na mocnych, odpornych na
rozdarcie tarczach fibrowych, równomierny i lekko otwarty. Dobra
przyczepność ziarna, wysoka trwałość.

Zastosowanie: Do szlifowania w szerokim zakresie obróbki metali 
i innych materiałów.

Informacja dodatkowa: W celu zachowania elastyczności tarcz 
ścierających zaleca się stosowanie miękkich talerzy do mocowania tarcz.

4060 60 100 50
4080 80 100 50
4120 120 100 50

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255

Tarcze ścierne na rzepy COMBIDISC® CD korund A

 50 mm8258
 75 mm8255

5060 60 100 50
5080 80 100 50
5120 120 100 50

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Korund (A-Flex) wulkanizowany na mocnych, odpornych
na rozdarcie tarczach fibrowych, równomierny i lekko otwarty. Dobra
przyczepność ziarna, wysoka trwałość, niski wymagany nacisk podczas
obróbki, bardzo dobra zdolność do dopasowywania się.

Zastosowanie: Specjalny produkt do prac szlifierskich, do obróbki 
konturów z gładkimi przejściami, wklęsłych i wypukłych powierzchni
metalowych. Idealne w budowie maszyn i narzędzi.

Informacja dodatkowa: W celu zachowania elastyczności zaleca się
stosowanie miękkich talerzy do mocowania tarcz.

Tarcze ścierne na rzepy COMBIDISC® korund A-FLEX

 50 mm8258
 75 mm8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

21,20
18,60
23,80
(849)

25,30
21,60
27,50
(849)

1,38
1,38
1,38
(849)

1,02
1,02
1,02
(849)

1,38
1,38
1,38
(849)

1,02
1,02
1,02
(849)



1060 60 100 50
1080 80 100 50

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

COMBIDISC®-Narzędzia ścierne do uszlachetniania powierzchni

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255

Wykonanie: Korund (A-Forte) wulkanizowany na mocnych, odpornych
na rozdarcie tarczach fibrowych, równomierny i lekko otwarty. Dobra
przyczepność ziarna, wysoka trwałość, bardzo dobra zdolność do 
dopasowywania się.

Zastosowanie: Do szlifowania w szerokim zakresie obróbki wszystkich
metali. Korund A-Forte zapewnia wysokie trwałości narzędzi i „chłodne”
szlifowanie.

6060 60 100 50
6080 80 100 50
6120 120 100 50

Tarcze ścierne na rzepy COMBIDISC® korund A-Forte

 50 mm8258
 75 mm8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Korund (A-COOL) wulkanizowany na mocnych, odpornych
na rozdarcie krążkach fibrowych, równomierny i lekko otwarty. Dobra
przyczepność ziarna, wysoka trwałość, bardzo dobra zdolność do 
dopasowywania się. Aktywne składniki w spoiwie krążka powodują
widoczną poprawę jakości obróbki, zabezpieczają przed zapychaniem 
i powodują chłodne szlifowanie.

Zastosowanie: Do szlifowania w szerokim zakresie obróbki materiałów
takich jak stale szlachetne, Hastelloy, Inconel itp.

0060 60 100 50
0080 80 100 50

COMBIDISC® Tarcze ścierne CD Korund A-COOL

 50 mm8258
 75 mm8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255

1,05
1,05
1,05
(849)

1,45
1,45
1,45
(849)

1,12
1,12
(849)

1,63
1,63
(849)

 50 mm8258
 75 mm8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1,28
1,28
(849)

1,84
1,84
(849)

Wykonanie: Korund cyrkonowy (Z) wulkanizowany na mocnych, 
odpornych na rozdarcie, tarczach fibrowych, równomierny i lekko 
otwarty. Dobra przyczepność ziarna, wysoka trwałość, bardzo 
dobra zdolność do dopasowywania się.

Zastosowanie: Do szlifowania materiałów żaroodpornych takich 
jak stopy Ni-Co jak też stali szlachetnych.

Informacja dodatkowa: Zaleca się stosowanie z twardymi lub 
średniotwardymi talerzy do mocowania w celu optymalego 
wykorzystania tarcz ściernych.

Tarcze ścierne na rzepy COMBIDISC® CD korund cyrkonowy Z
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

COMBIDISC®-Narzędzia ścierne do uszlachetniania powierzchni

Wykonanie: Żywiczna, miękka włóknina z ziarnem korundowym (A).
Dobra przyczepność ziarna, wysoka trwałość, niski wymagany nacisk
podczas obróbki, bardzo dobra zdolność do dopasowywania się.

Zastosowanie: Do precyzyjnego szlifowania powierzchni, brzegów i
prac oczyszczeniowych na metalach i lakierach. Podczas szlifowania
przy użyciu oleju lub wody otrzymuje się jeszcze precyzyjniej szlifowane
powierzchnie. Szlif chłodny i lepsza żywotność. Żądany stopień 
elastyczności tarczy uzyskuje się dzięki doborowi odpowiedniej 
twardości elastycznego talerza.

2005 60 50 25
2010 80 50 25

Tarcze szlifierskie COMBIDISC® z włókniną, miękkie

 50 mm8258
 75 mm8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255

Wykonanie: Materiał ścierny-diament. Idealny do ekstremalnie twardych materiałów.

Zastosowanie: COMBIDISC® Tarcze szlifierskie z powłoką diamentową idealnie nadają
się do obróbki powierzchni nośnej warstwy ochronnej i opancerzenia z węglika 
wolframu, węglika chromu i tytanu. Zaleca się szczególnie do obróbki materiałów 
z zakresu budowy silników np. Hastelloy, Inconel i tytan/stopy tytanu. Szczególnie 
idealny do obróbki bradzo twardych materiałów takich jak metali twardych, szkła, 
ceramiki, produktów emaliowanych, kamieni i GFK/CFK. Diamentowe tarcze ścierne
osiągają najlepszą wydajność przy zalecanej prędkości obwodowej od 10–20 m/s.

9076 P 220 D  76 10
9126 P 120 D 126 10
9251 P  60 D 251 10

nr ziarnistość 8258 8255 wielkość ziarna j. op.
zam.

COMBIDISC® Tarcze szlifierskie z powłoką diamentową CD

 50 mm8258
 75 mm8255

Wykonanie: Materiał ścierny ziarno ceramiczne (CO-COOL). Szlifowanie agresywne
z najwyższą wydajnością ścierania. Aktywne składniki w spoiwie tarczy powodują
widoczną poprawę jakości obróbki, zabezpieczają przed zapychaniem i powodują
chłodne szlifowanie.

Zastosowanie: Idealnie nadające się do prac szlifierskich na stali stopowej 
i niestopowej, żeliwie i twardych metalicznych warstwach.

8024 24 100 50
8036 36 100 50
8060 60 100 50
8080 80 100 50
8120 120 100 50

nr ziarnistość 8258 8255 j. op.
zam. 8258 8255

COMBIDISC® Tarcze ścierne CD Ziarno ceramiczne CO-COOL

 50 mm8258
 75 mm8255

1,69
1,63
1,41
1,38
1,38
(849)

2,27
2,19
2,02
1,99
1,99
(849)

14,70
17,75
22,30
(849)

25,10
33,60
42,20
(849)

1,67
1,73
(849)

2,53
2,83
(849)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Wykonanie: POLICLEAN® Krążki szlifierskie są wykonane na szorstkiej włókninie,
która składa się z połączenia sytetycznych włókien i ziaren szlifierskich.

Zastosowanie: Do wstępnych prac oczyszczeniowych, usuwania lakieru, 
zgorzelin, barw nalotowych, rdzy i pozostałości po kleju. Szlif czołowy.

Informacja dodatkowa: Zaleca się ciężkie i średnio-ciężkie uchwyty do 
krążków ściernych w celu ich optymalnego wykorzystania.

2015 10

nr 8258 8255 j. op.
zam.

Krążki szlifierskie COMBIDISC® z włókniną POLICLEAN®

 50 mm8258
 75 mm8255

8258/8255

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

COMBIDISC®-Narzędzia ścierne do uszlachetniania powierzchni

5,95
(847)

8,50
(847)



0000 1

nr 8252 8254 j. op.
zam.
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr ziarnistość 8252 8254 j. op.
zam.

nr ziarnistość 8252 8254 j. op.
zam.

COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®

8252/8254

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8252/8254

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Lamele (listki) z korundem (A). Wydłużona żywotność i tempo 
usuwania w stosunku do krążków ściernych. Dopuszczony według normy 
EN 13743 dla maks. 50 m/s.

Zastosowanie: COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® nadaja się idealnie do 
uniwersalnych i wstępnych prac szlifierskich na różnych materiałach 
przy dobrej wydajności cięcia. Idelane do oszlifowywania spoin w trudno 
dostepnych miejscach.

Informacja dodatkowa: Uchwyty narzędziowe (nr zam. 8252 0000 i 8254 0000).

1040 40 10
1060 60 10
1080 80 10

COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® Korund A

 75 mm8254
 50 mm8252

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym (Z). Wydłużona żywotność 
i tempo usuwania w stosunku do krążków ściernych. Dopuszczony według 
normy EN 13743 dla maks. 50 m/s.

Zastosowanie: COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® nadaja się idealnie do 
uniwersalnych pracach obróbkowych przy wysokiej wydajności cięcia. 
Idelane do oszlifowywania spoin w trudno dostepnych miejscach.

Informacja dodatkowa: Uchwyty narzędziowe (nr zam. 8252 0000 i 8254 0000).

2040 40 10
2060 60 10
2080 80 10

COMBIDISC®-Mini-POLIFAN® korund cyrkonowy Z

 50 mm8252
 75 mm8254

4,03
4,03
4,03
(849)

4,08
4,08
4,08
(849)

4,20
4,20
4,20
(849)

4,23
4,23
4,23
(849)

do  50 mm8252
do  75 mm8254

3,77
(849)

3,67
(849)

Wykonanie: Uchwyt do mocowania narzędzi COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®,
rękojeść 6 x 40 mm (nr zam. 8252 i 8254).

Informacja dodatkowa: Dopuszczalna prędkość pracy narzędzia 50 m/s.

Uchwyt do mocowania narzędzi COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®
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8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Tarcze fibrowe do szlifowania z powłoki żywicznej z tlenkiem aluminium 
na tkaninie z Y-poliesteru, pełny nasyp, odporne na działanie wody.

Zastosowanie: Idelane do obróbki na małych powierzchniach na niskowęglowych 
materiałach stalowych i innych materiałach. Np. do usuwania spoin, poprawiania 
deformacji na powierzchniach, zaokrąglania krawędzi itp.

Informacja dodatkowa: ROLOC™ Talerz do mocowania tarcz patrz (nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze fibrowe do szlifowania

(812)

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

nr zam. 0050 0060 0080 0100 0120 j. op.
ziarnistość 50 60 80 100 120

8242 20000 min-1  50,8 mm 50

8243 20000 min-1  76,2 mm 500,99 0,91 0,91 0,82 0,82

0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

(812)

nr zam. 1050 1060 1080 1120 j. op.
ziarnistość 50 60 80 120

8242 25000 min-1  50,8 mm 50

8243 20000 min-1  76,2 mm 501,65 1,58 1,51 1,41

1,17 1,12 1,06 0,99

Wykonanie: Tarcze ścierne Cubitron™ z powłoki żywicznej z tlenkiem aluminium na 
tkaninie z Y-poliesteru, pełny nasyp, odporne na działanie wody. W celu zabezpieczenia 
przed przebarwieniami powstałymi wskutek wysokiej temperatury tarcze ścierne 
wyposażone są w specjalny środek chłodzący, który dodatkowo przedłuża ich żywotność.

Zastosowanie: Szczególnie do obróbki metali szlachetnych jak również stali stopowych 
o niskich właściwościach cieplnych, także do obróbki aluminium i tytanu.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami do tarcz ROLOC™ patrz (nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze ścierne Cubitron™

ROLOC™-Narzędzia ścierne

ROLOC™ szybki system mocujący
Idealne do często zmieniających się zadań.

Prosta i szybka wymiana tarcz ścierających jednym obrotem. 
Duży wybór materiałów do szlifowania pokrywa prawie każdy 

zakres zastosowania począwszy od gratowania poprzez szlifowanie 
i kończąc na pracach wykończeniowych. W celu szybszego i 
łatwiejszego wyboru odpowiedniej ziarnistości, tarcze ściernicowe
ROLOC™ zostały oznaczone odpowiednimi kolorami.

Wykonanie: Pasuje do tarcz ściernych ROLOC™.

0050 50,8 miękkie 1/4" 5
0045 50,8 średnia 1/4" 5
0025 50,8 twarde 1/4" 5
0040 50,8 extra twardy 1/4" 5
0020 76,2 miękkie M14 5
0035 76,2 średnia 1/4" 5

nr wymiary 8245 twardość uchwyt j. op.
zam.

ROLOC™-Talerz do mocowania tarcz ściernych

13,55
13,55
13,55
13,55
20,40
20,40
(812)

Wykonanie: Pasuje do talerzy ROLOC™ z otworem na śrubę 1/4".

0065 6

nr trzpień  8245
zam. mm

ROLOC™-Trzpień do mocowania tarcz ściernych

1,29
(812)

0015 76,2 średnia M14 5
0030 76,2 miękkie 1/4" 5
0060 76,2 twarde 1/4" 5
0010 76,2 twarde M14 5
0055 76,2 extra twardy 1/4" 5
0005 76,2 extra twardy M14 5

nr wymiary 8245 twardość uchwyt j. op.
zam.

20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
(812)
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ROLOC™-Narzędzia ścierne

Wykonanie: Włóknina z żywicznym środkiem ściernym. Poprzez
otwartą i odporną na opór konstrukcję włókniny zabezpieczone jest
zapychanie urządzenia i przez to zwiększa się jego żywotność.

Zastosowanie: Szczególnie do oczyszczania powierzchni i prac
wykończeniowych takich jak np. szlifowywanie i gładzenie spoin, 
usuwanie farb i rdzy, ulepszanie frezowanych powierzchni jak 
również do usuwania zgorzeln i pozostałości szczeliwa.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami ROLOC™ patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze ścierne z włókniny

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

(812)

nr zam. 4005 4010 4015 4020 j. op.
typ/ziarnistość coarse/chropowaty medium/średni fine/delikatny very fine/bardzo drobne

8242 23000 min-1  50,8 mm 50

8243 18000 min-1  76,2 mm 252,30 2,23 2,23 2,23

1,24 1,20 1,20 1,20

(812)

nr zam. 3024 3036 3050 3060 3080 3100 3120 j. op.
ziarnistość 24 36 50 60 80 100 120

8243 20000 min-1  76,2 mm 1,84 1,77 1,70 1,64 1,57 1,49 1,16 50

8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Tarcze ścierne Cubitron™ z powłoki żywicznej z tlenkiem
aluminium wymieszanym z materiałem wulkanizowanym, nasyp pełny,
odporne na działanie wody. W celu zabezpieczenia przed przebarwieniami
powstałymi wskutek wysokiej temperatury tarcze ścierne wyposażone 
są w specjalny środek chłodzący, który dodatkowo przedłuża ich 
żywotność.

Zastosowanie: Szczególnie do szybkiej obróbki stali szlachetnej.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami ROLOC™ patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze ścierne fibrowe Cubitron™

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

(812)

nr zam. 2036 2050 2060 2080 j. op.
ziarnistość 36 50 60 80

8242 23000 min-1  50,8 mm 50

8243 18000 min-1  76,2 mm 501,76 1,70 1,64 1,57

1,25 1,21 1,16 1,12

Wykonanie: Tarcze ścierne Cubitron™ z powłoki żywicznej z tlenkiem
aluminium na tkaninie z Y-poliestru, nasyp pełny, odporne na działanie
wody. W celu zabezpieczenia przed przebarwieniami powstałymi na 
skutek wysokiej temperatury tarcze ścierne wyposażone są w specjalny
środek chłodzący, który dodatkowo przedłuża ich żywotność.

Zastosowanie: Szczególnie do obróbki stali stopowych i o wysokiej
wytrzymałości przy średnim i wysokim nacisku.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami wsporczymi
ROLOC™ patrz (nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze ścierne Cubitron™

8242/8243
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr zam. 7036 7050 7080 7120 j. op.
ziarnistość 36 50 80 120

8242 25000 min-1  50,8 mm 10

8243 18000 min-1  76,2 mm 5

nr zam. 5010 5005 j. op.
typ/ziarnistość A/crs SD/50 A/crs HD/80

8242 23000 min-1  50,8 mm 50

8243 18000 min-1  76,2 mm 25

ROLOC™-Narzędzia ścierne

Wykonanie: Włóknina z żywicznym środkiem ściernym Cubitron™.
Poprzez otwartą i odporną na opór konstrukcję włókniny zabezpieczone
jest zapychanie urządzenia i przez to zwiększa się jego żywotność. Dzięki
chłodnemu szlifowi można uniknąć zmian temperatury na narzędziu.

Zastosowanie: Idealne do usuwania spoin, punktów spawalniczych, 
do czyszczenia powierzchni, zaokrąglania i do gratowania.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami ROLOC™ patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze ścierne z włókniny Cubitron™

(812)

Wykonanie: Włóknina nylonowa z żywicznym środkiem ściernym 
w połączeniu z tlenkiem aluminium. Dzięki odpornej na opór tkaninie
zapewniona jest duża żywotność narzędzia jak również stabilność kąta.
Niebezpieczeństwo przeszlifowania lub uszkodzenia jest zminimalizowane.
Gruboziarnistość konstrukcyjna włókniny przyczynia się do wysokiej
żywotności również przy nieostrożnym czyszczeniu.

Zastosowanie: Idealne do usuwania korozji, starych powłok, resztek
szczeliwa, farb na częściach metalowych jak również do oczyszczania
powierzchni metalowych i spoin. Jednoczesne czyszczenie i gratowanie
z perfekcyjnym wykończeniem.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami ROLOC™ patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze do czyszczenia

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

nr zam. 6005 j. op.
typ/ziarnistość A med/średni 

8242 18000 min-1  50,8 mm 50

8243 15000 min-1  76,2 mm 25
(812)

1,43

2,77

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1,36 1,36

2,53 2,53

(812)

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

6,30* 6,30 6,30 6,30

Wykonanie: Szczotka z tworzywa sztucznego z ziarnem ścierącym
Cubitron™. Wykonana z jednej części, duża żywotność i wysoka 
równomerna wydajność usuwania, bez zapychania, minimalny nacisk.

Zastosowanie: Szczególnie do łatwego i prostego usuwania farb, 
klejów, farb, rdzy, powierzchni oksydowanych i innych pozostałości 
na powierzchniach.

Informacja dodatkowa: ROLOC™-Talerz pozwala na połączenie ich 
z ogólnodostępnymi szlifierkami kątowymi z gwintem M14 patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Bristle Disc Cubitron™

*j. op. = 4 sztuki.

– 10,05 10,05 10,05
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

ROLOC™-Narzędzia ścierne

Wykonanie: Włóknina z węglika krzemu spojona żywicą z podłożem z
włókna szklanego, długa żywotność, wysoka wytrzymałość krawędzi i 
wysoka jakość oczyszczania.

Zastosowanie: Idealne do usuwania korozji, starych powłok, pozostałości 
po uszczelnieniach, farbach na częściach metalowych jak również do
oczyszczania powierzchni metalowych i spoin.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami ROLOC™ patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze do czyszczenia zgrubnego

nr zam. 9010 j. op.
typ/ziarnistość extra coarse/ekstra chropowaty

8242 18000 min-1  50,8 mm 10

8243 15000 min-1  76,2 mm 10
(812)

3,80

6,90

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

nr zam. 9005 j. op.
typ/ziarnistość extra coarse/ekstra chropowaty

8242 18000 min-1  50,8 mm 10

8243 15000 min-1  76,2 mm 10
(812)

3,29

6,00

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Włóknina nylonowa z żywicznym środkiem ściernym w 
połączeniu z tlenkiem aluminium. Agresywne wykonanie, otwarta konstrukcja,
wolna od metali ulegających korozji bez odkładania się.

Zastosowanie: Idealne do usuwania korozji, starych powłok, pozostałości 
po uszczelnieniach, farbach na częściach metalowych jak również do
oczyszczania powierzchni metalowych i spoin.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami ROLOC™ patrz 
(nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze z włókniny

 50,8 mm8242
 76,2 mm8243

8242/8243

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

(812)

nr zam. 8005 8010 8015 8020 8025 j. op.
typ/ziarnistość 2/A med/średni 2/S fin/delikatny 6/A med/średni 6/a crs/chropowaty 8/A med/średni

8242 22100 min-1  50,8 mm 15

8243 15100 min-1  76,2 mm 106,65 6,65 7,75 8,80 8,80

4,47 4,47 – – –

Wykonanie: Sprasowana ściernica z włókna szklanego, łączona żywicą
z węglikiem krzemu do równomiernego i spokojnego przebiegu. Wysoka
jakość cięcia, wytrzymałość krawędzi i odporność na opór.

Zastosowanie: Szczególnie do gratowania, redukcji chropowatości i do
równomiernych, precyzyjnych prac wykończeniowych.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami wsporczymi
ROLOC™ patrz (nr zam. 8245).

ROLOC™-Tarcze kompaktowe


