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

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

8266 12200 min-1  125 mm 2,25 2,25 2,25 10
(852)

8266

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

SMT 615
Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym (ZA). Agresywne wykonanie
połączone trwale z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym sklepionym
pod kąten 12°. Nie zawiera związków żelaza, chloru i siarki.
Znormalizowana średnica otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt uniwersalny do obróbki stali i stali szlachetnej.

 125 mm, sklepiony

Tarcze ścierająca lamelowe, korund cyrkonowy

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym (ZA). Wersja agresywna,
wysokowytrzymałe połączenie z talerzem wzmocnionym włóknem 
szklanym, sklepionym pod kątem 12° przy pomocy żywicy syntetycznej.
Nie zawiera związków żelaza, chloru i siarki. Znormalizowana średnica
otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Universalny do obróbki stali zwykłych i stopowych. 
Dzięki sklepionej formie idealna do obróbki krawędzi i spoin.

Sklepione, korund cyrkonowy

 115 mm, sklepiona8261

(845)

(845)

 125 mm, lekko skośne8264

8261/8264

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

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

8261 13300 min-1  115 mm 10

8264 12200 min-1  125 mm 10

8262/8265/8268

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

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

8262 13300 min-1  115 mm 10

8265 12200 min-1  125 mm 10

8268 8500 min-1  180 mm 10

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym (ZA). Wersja agresywna, 
wysokowytrzymałe połączenie z płaskim talerzem wzmocnionym włóknem
szklanym, przy pomocy żywicy syntetycznej. Nie zawiera związków żelaza,
chloru i siarki. Znormalizowana średnica otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt uniwersalny do obróbki stali i stali szlachetnej.
Poprzez swoje płaskie wykonanie idealne do szlifowania i obróbki powierzchni
płaskich.

Tarcze ścierające lamelowe, korund cyrkonowy

 115 mm, płaskie8262
 125 mm, płaskie8265

 180 mm, płaskie8268

2,31 2,31 2,31

2,58 2,58 2,58

2,39 2,39 2,39 2,39

2,67 2,67 2,67 2,67

6,45 6,70 6,70 –

Tarcze ścierająca lamelowe
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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).

8271/8274/8277

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

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

8271 13300 min-1  115 mm 10

8274 12200 min-1  125 mm 10

8277 8500 min-1  180 mm 10

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym
(ZA). Wersja agresywna, wysokowytrzymałe
połączenie z talerzem wzmocnionym włóknem
szklanym, sklepionym pod kątem 6° przy
pomocy żywicy syntetycznej. Nie zawiera
związków żelaza, siarki i chloru. 
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt uniwersalny do obróbki
stali normalnej i stali szlachetnej. Dzięki 
sklepionej formie idealny do obróbki krawędzi 
i spoin jak również do obróbki powierzchni
płaskich.

Tarcze ścierające lamelowe, korund cyrkonowy

 115 mm, sklepiona8271

(845)

 125 mm, sklepiona8274
 180 mm, sklepiona8277

Tarcze ścierające lamelowe do obróbki metali szlachetnych

 115 mm, sklepiona8286

(845)

 125 mm, sklepiona8289

8286/8289

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

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

8286 13300 min-1  115 mm 10

8289 12200 min-1  125 mm 10

2,48 2,48 2,48 2,48

2,73 2,73 2,73 2,73

5,90 5,90 5,90 –

3,52 3,52 3,52 3,52

4,05 4,05 4,05 4,05

Wykonanie: Korund ceramiczny z 
multizłączem. Bardzo agresywne wysoko -
wytrzymałe połączenie z talerzem wzmocnio-
nym włóknem szklanym, sklepionym pod
kątem 6° przy pomocy żywicy syntetycznej.
Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali szlachetnej. Idealnie nadający się do 
szlifowania krawędzi i obróbki spoin.

Tarcze ścierające lamelowe do obróbki metali szlachetnych

(845)

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

8278 13300 min-1  115 mm 10

8279 13300 min-1  125 mm 10

8278/8279

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

 115 mm, sklepiona8278

3,70 3,70 3,70

 125 mm, sklepiona8279

3,98 3,98 3,98

Tarcze ścierająca lamelowe

Wykonanie: Korund ceramiczny (ZA) z 
multizłączem. Wersja agresywna, wysoko -
wytrzymałe połączenie z talerzem wzmocnio-
nym włóknem szklanym, sklepionym pod
kątem 6° przy pomocy żywicy syntetycznej.
Nie zawiera związków żelaza, chloru i siarki.
Znormalizowana średnica otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali szlachetnej po spełnieniu odpowiednich
warunków również do obróbki stali normalnej.
Dzięki sklepionej formie idealny do obróbki
krawędzi i spoin jak również do obróbki
powierzchni płaskich.
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

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

8292 13300 min-1  115 mm 10

8295 12200 min-1  125 mm 10

8301 13300 min-1  115 mm 10

8304 12200 min-1  125 mm 10

nr zam. 0040 0060 j. op.
ziarnistość 40 60

8310 13300 min-1  115 mm 10

8313 12200 min-1  125 mm 10

nr zam. 0040 0060 j. op.
ziarnistość 40 60

8319 13300 min-1  115 mm 10

8322 12200 min-1  125 mm 10

SG A
Wykonanie: Lamele (listki) z korundem (A).
Wersja agresywna, wysokowytrzymałe 
połączenie przy pomocy żywicy syntetycznej 
z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym.
Dzięki temu osiąga wysoką wydajność cięcia 
i idalną żywotność. Nie zawiera związków
żelaza, chloru i siarki. Znormalizowana 
średnica otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali szlachetnej po spełnieniu odpowiednich
warunków również do obróbki drewna i 
tworzyw sztucznych. Idealnie nadający się 
do szlifowania powierzchni płaskich i obróbki
spoin.

Tarcze wachlarzowe POLIFAN®, korundowe

 115 mm, płaska8292

(848)

 125 mm, płaska8295
 115 mm, sklepiona8301
 125 mm, sklepiona8304

8292/8295/8301/8304

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

SG ZIRKON
Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym
(Z). Wersja agresywna, wysokowytrzymałe
połączenie przy pomocy żywicy syntetycznej 
z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym.
Dzięki temu osiąga wysoką wydajność cięcia 
i idealną żywotność. Nie zawiera związków
żelaza, chloru i siarki. Znormalizowana 
średnica otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt uniwersalny do obróbki
stali i stali szlachetnej. Idealnie nadający się do
szlifowania powierzchni płaskich, fazowania i
obróbki spoin.

Tarcze wachlarzowe POLIFAN®, korund cyrkonowy

 115 mm, płaska8310

(848)(848)

 125 mm, płaska8313
 115 mm, sklepiona8319
 125 mm, sklepiona8322

8310/8313/8319/8322

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Tarcze ścierające lamelowe POLIFAN®

4,20 4,20 4,20 4,20

4,52 4,52 4,52 4,52

4,20 4,20 4,20 4,20

4,52 4,52 4,52 4,52

4,56 4,56

4,98 4,98

4,56 4,56

4,98 4,98
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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 ścierające lamelowe POLIFAN®

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

8323 13300 min-1  115 mm 999,00 999,00 999,00 10

8324 12200 min-1  125 mm 999,00 999,00 999,00 10

8323/8324

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

SG A-COOL
Wykonanie: Lamele (listki) z korundem (A) 
i środkiem chłodzącym. Wersja agresywna,
wysokowytrzymałe połączenie przy pomocy
żywicy syntetycznej z talerzem wzmocnionym
włóknem szklanym. Nie zawiera związków
żelaza, siarki i chloru. Otwór znormalizowany
22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali, stali szlachetnej, aluminium i metali
nieżelaznych. Szczególnie chłodny szlif 
dzięki powłoce chłodzącej. 
Przy minimalnym nacisku podczas obróbki,
przy odpowiednim kącie szlifowania pozwala
na szlifownie bez przegrzań. Nadaje się
również dlatego znacznie lepiej do obróbki
blach i cienkościennych profili.

Tarcza wachlarzowa, POLIFAN®, korund COOL

 115 mm, płaska8294

(848) (848)

(848)(848)

 125 mm, płaska8296
 115 mm, sklepiona8297
 125 mm, sklepiona8299

8294/8296/8297/8299

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

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

8294 13300 min-1  115 mm 4,15 4,15 4,15 10

8296 12200 min-1  125 mm 4,54 4,54 4,54 10

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

8297 13300 min-1  115 mm 4,15 4,15 4,15 10

8299 12200 min-1  125 mm 4,54 4,54 4,54 10

SGP CO-COOL
Wykonanie: Lamele z ziarnem ceramicznym
(CO) i środkiem chłodzącym. Wersja agresywna,
wysokowytrzymałe połączenie przy pomocy
żywicy syntetycznej z talerzem wzmocnionym
włóknem szklanym. Nie zawiera związków
żelaza, siarki i chloru. Otwór znormalizowany
22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali stopowej i odpornej na rdze, stopów 
niklu, tytanu, do obróbki aluminium i metali 
nieżelaznych. Szczególnie chłodny szlif 
dzięki lameli z korundem ceramicznym.
Przy minimalnym nacisku podczas obróbki,
przy odpowiednim kącie szlifowania pozwala
na szlifownie bez przegrzań. 

Nadaje się również dlatego znacznie
lepiej do obróbki blach i cienkościennych
profili.

Tarcze wachlarzowe POLIFAN®, ziarno korundowe COOL do stali nierdzewnej

 115 mm, płaska8300
 125 mm, płaska8302
 115 mm, sklepiona8303
 125 mm, sklepiona8305

8300/8302/8303/8305

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

nr zam. 0040 j. op.
ziarnistość 40

8300 13300 min-1  115 mm 4,97 10

8302 12200 min-1  125 mm 5,40 10

nr zam. 0040 j. op.
ziarnistość 40

8303 13300 min-1  115 mm 4,97 10

8305 12200 min-1  125 mm 5,40 10

SG ZA
Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym
(ZA). Wersja agresywna, wysokowytrzymałe
połączenie przy pomocy żywicy syntetycznej 
z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym.
Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali szlachetnej. Idealnie nadający się do 
szlifowania powierzchni płaskich i obróbki
spoin.

Tarcza wachlarzowa POLIFAN®, korund cyrkonowy

(848)

 115 mm, sklepiona8323

4,77 4,77 4,77

 125 mm, sklepiona8324

5,25 5,25 5,25

4,77 4,77 4,77

5,25 5,25 5,25

4,77 4,77 4,77

5,25 5,25 5,25

5,80

6,25

5,80

6,25
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Tarcze ścierające lamelowe POLIFAN®

nr zam. 0040 0060 j. op.
ziarnistość 40 60

8308 12200 min-1  125 mm 4,53 4,53 10

8308

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

(848)

5,20 5,20

nr zam. 0036 0050 j. op.
ziarnistość 36 50

8314 13300 min-1  115 mm 999,00 999,00 10

8315 13300 min-1  125 mm 999,00 999,00 10

8314/8315

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

7,35 7,35

7,60 7,60

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym
(Z). Wersja agresywna, wysokowytrzymałe
połączenie przy pomocy żywicy syntetycznej 
z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym.
Dzięki temu zwiększa się maksymalnie
wydajność usuwania przy długiej żywotności.
Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali. Wielkość ziarna 36 nadaje się optymalnie
do wstępnej obróbki stali np. podczas prac
spawalniczych. Wielkość ziarna 50 nadaje się
optymalnie do obróbki krawędzi np. fazowania
i gratowania. Korund cyrkonowy o wysokiej
wydajności materiału szlifierskiego osiąga
najlepsze działanie w połączeniu z szlifierkami
kątowymi.

Tarcze wachlarzowe POLIFAN®, korund cyrkonowy, STRONG

(848)

 115 mm, sklepiona8314

 125 mm, sklepiona8315

nr zam. 0040 0041 j. op.
ziarnistość 40 40

8317 13300 min-1  115 mm 999,00 999,00 10

8318 13300 min-1  125 mm 999,00 999,00 10

szerokość spoin mm 5 8

8317/8318

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

6,55 6,90

6,65 6,95

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym
(Z), agresywne wykonanie, połączone trwale z
talerzem wykonanym z tworzywa z dodatkiem
włókna szklanego przy pomocy żywicy synte-
tycznej. Dzięki temu zwiększa się maksymalnie
wydajność usuwania przy długiej żywotności.
Nie zawiera związków żelaza, chloru i siarki.
Znormalizowana średnica otworu 22,23 mm.

Zastosowanie: Idealne do obróbki stali i stali
szlachetnej. Poprzez swoją specjalną, okrągłą
budowę ściernice listkowe idealnie nadają się
do obróbki spoin jak również do fazowania i
gratowania.

Tarcze ścierające lamelowe POLIFAN®, korund cyrkonowy, CURVE

(848)

 115 mm, radialna8317

 125 mm, radialna8318

Wykonanie: Lamele z korundem cyrkonowym
(Z). Wersja agresywna, wysokowytrzymałe
połączenie przy pomocy żywicy syntetycznej 
z talerzem wzmocnionym włóknem szklanym.
Dzięki temu osiąga wysoką wydajność cięcia 
i idalną żywotność. Nie zawiera związków
żelaza, siarki i chloru. Otwór znormalizowany
22,23 mm.

Zastosowanie: Produkt specjalny do obróbki
stali, spoin, frezowania i gartowania. Korund
cyrkonowy o wysokiej wydajności materiału
szlifierskiego osiąga najlepsze działanie w
połączeniu z szlifierkami kątowymi.

 125 mm, sklepiona

Tarcza wachlarzowa POLIFAN®, korund cyrkonowy, COMPACT
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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 typ/ziarnistość 8433 8439 j. op.
zam.

Bristle Disc/Tarcze ścierające wachlarzowe/Tarcze ścierające lamelowe

WSM 617
Wykonanie: Lamele z korundem A, z gwintem mocującym M14. 
Lamele ułożone wachlarzowo, promieniowy układ daje nam przewagę
przy obróbce konturów przedmiotu obrabianego.

Zastosowanie: Do obróbki stali, stali stopowej, farby, tworzyw i drewna
szlifierkami kątowymi. Produkt specjalny do usuwania zadziorów,
zaokrąglania krawędzi. Nie powoduje powstawania wtórnych zadziorów.
Doskonałe do usuwania powłok z powierzchni oraz szlifowania
pomiędzy nakładaniem kolejnych powłok.

0040 40 125 x 20 12200
0060 60 125 x 20 12200

0080 80 125 x 20 12200
0120 120 125 x 20 12200

nr ziarnistość 8438 ∅ x szerokość maks. prędkość obrotowa
zam. mm min-1

nr ziarnistość 8438 ∅ x szerokość maks. prędkość obrotowa
zam. mm min-1

Tarcze ścierające wachlarzowe do narożników

8438

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8433/8439

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Scotch-Brite™ SC-FD
Wykonanie: Wersja z lamelami z włókniny ściernej nałożonej 
bezpośrednio na podłoże fibrowe. Bezpośrednie motowanie na 
szlifierkę kątową bez konieczności użycia dodatkowych talerzy.

Zastosowanie: Do obróbki metali szlachetnych, metali nieżelaznych, 
jak również do obróbki aluminium.

0005 A crs/szorstki 10
0010 A med/średni 10
0015 A fine/delikatny 10

Tarcze ścierające lamelowe z włókniny

 125 mm, sklepiona8439
 115 mm, sklepiona8433

10,70
10,70
(852)

11,30
11,30
(852)

6,20
6,20
6,20
(812)

7,30
7,30
7,30
(812)

8312

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Scotch-Brite™ Bristle Disc z otworem M14 do montowania
na szlifierkach kątowych bez konieczności używania talerzy.

Zastosowanie: Uniwersalne tarcze do szybkiego i prostego usuwania
resztek farb, pozostałości po klejach, rdzy i innych zanieczyszczeń na
powierzchni. Talerz wymaga tylko minimalnego nacisku i gwarantuje
skuteczne wykonanie bez uszkadzania powierzchni.

 115 mm

Bristle Disc

0050 50 zielony 12000 5
0080 80 żółty 12000 5
0120 120 białe 12000 5

nr ziarnistość 8312 kolor maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. min-1

31,80
31,80
31,80
(812)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr  8447 grubość maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm mm min-1

8447

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Scotch-Brite™ XT-RD
Wykonanie: Wysokowydajna tarcza do czyszczenia zgrubnego, kolor
lila, z włókniny z węglikiem krzemu, spojonej żywicą, z podłożem z
włókna szklanego. Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Do montowania na szlifierkach katowych bez talerzy. 
Do czyszczenia spoin i wszelkich zabrudzeń trudnych do usunięcia;
wolna od metali powodujących korozję. Idealnie zastępują szczotki 
druciane i inne narzędzia czyszczące.

0115 115 14 11000 10

Tarcze do czyszczenia zgrubnego z podłożem z włókna szklanego

11,75
(812)

Tarcze do czyszczenia zgrubnego

nr  8330 8329 grubość maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm mm min-1 8330 8329

8330/8329

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

0115 115 13 10000 10 5
0125 125 13 10000 10 5

Tarcze do czyszczenia zgrubnego z podkładką z włókna szklanego

Czarne tarcze czyszczące z włókniny, z węglikiem krzemu
spojonym żywicą, z podłożem z włókna szklanego. 
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

8330

Włóknina POLICLEAN® na tkaninie szklanej. Wysoka
trwałość, niska siła docisku, dobrze dopasowująca się
do obrabianej powierzchni. Otwór znormalizowany
22,23 mm.

8329

9,50
10,45
(847)

6,95
7,95
(845)
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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 do czyszczenia zgrubnego/Tarcze POLICLEAN®

Wykonanie: Włóknina POLICLEAN® o wysokiej trwałości, niska siła
docisku, dobrze dopasowująca się do powierzchni obrabianej.

Zastosowanie: Do czyszczenia zgrubnego, usuwania lakieru, zgorzelin,
farb nalotowych, rdzy i pozostałości po kleju. Do szlifowania 
peryferyjnego w połączeniu z sworzniami do mocowania do tarcz
czyszczących (nr zam. 8332). Łatwe w użyciu, szybka wymiana tarczy.
Szlifowanie bez wibracji.

0075 75 13 6 10000 6

nr  8332 grubość otwór maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm mm mm min-1

Tarcza POLICLEAN®

Zastosowanie: Do mocowania tarcz POLICLEAN®. Redukuje w dużym
stopniu czas montowania, ponieważ bolec do wymiany tarcz nie musi
być wyjmowany z oprawki zaciskowej maszyny napędzającej. 
Na opakowaniu jest umieszczona informacja, ile tarcz POLICLEAN®

można zamocować.

1013 13 1 6
1026 26 2 6

nr zakres mocowania 8332 pakietowanie uchwyt ∅
zam. mm mm

Sworzeń do mocowania tarcz POLICLEAN®

8332

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1039 39 3 6

nr zakres mocowania 8332 pakietowanie uchwyt ∅
zam. mm mm

6,65
7,15
(847)

7,75
(847)

2,90
(847)

0006 19 1 6
0008 25 2 8

nr zakres mocowania 8336 tarcze do sworzni uchwyt ∅
zam. mm szt. mm

8333/8335

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

0100 100 14 6000 2
0150 150 14 4000 2

nr  8333 8335 grubość maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm mm min-1

Tarcze do czyszczenia zgrubnego

8335

Scotch-Brite™ XT-DC Tarcze do czyszczenia zgrubnego 
o wysokiej wydajności, kolor lila. Włóknina pokryta 
węglikiem krzemu spojonym żywicą syntetyczną, 
ekstra szorstkie, długa żywotność, do montażu na 
szlifierkach prostych.

8333

Wykonanie: Trzpień zaciskowy do mocowania tarcz do czyszczenia
zgrubnego Scotch-Brite™ (nr zam. 8333 i 8335) na szlifierce prostej
lub wałkach giętkich.

Sworznie do mocowania tarcz do czyszczenia 
zgrubnego

6,60
10,70
(812)

5,70
9,30
(812)

7,80
10,60
(812)

Zastosowanie: Idealne do usuwania korozji, starych powłok, 
pozostałości po uszczelnieniach, farbach na częściach metalowych 
jak również do oczyszczania powierzchni metalowych i spoin. 
W użyciu z sworzniami do mocowania (nr zam. 8336).

Scotch-Brite™ CG-DC Tarcza czyszcząca niebieska,
włóknina pokryta węglikiem krzemu spojonym żywicą
syntetyczną, ekstraszorstkie, długa żywotność, 
do montażu na szlifierkach prostych.


