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3M™ Abrasive Systems
3M™ Elektrická úhlová bruska

Rychlejší zpracování, zlepšená produktivita. Nová elektrická 

úhlová bruska 3M™ byla navržena tak, aby ideálně 

spolupracovala s vysoce kvalitními brusivy a příslušenstvím 

3M a vytvářela s nimi komplexní systém (3M  nářadí + 3M 

podložky + 3M brusivo = optimální výsledek!). Získejte 

kontrolu nad svým broušením díky výkonnému motoru 1600 

wattů, který zaručuje dokonalý povrch, i speciálně vytvarované 

rukojeti, která zmírňuje vibrace a zvětšuje pohodlí. Díky 

podpoře, kterou představuje záruka 3M a propracované 

servisní síti, se můžete seznámit s novou mocností na trhu 

s elektrickým nářadím..

Výkon. Provedení. Dokonalost.



•  Výkonný motor 1600 wattů a nízká hmotnost zaručují 
působivý poměr výkon/hmotnost

•  Ergonomicky vytvarovaná pro pohodlí obsluhy a stabilitu

• Propracovaná rukojeť pro zmírnění vibrací navržená 
 speciálně pro brusiva a příslušenství 3M

Revoluce v broušení 3M – nyní můžete kombinovat skvělé 

brusné vlastnosti fíbrových kotoučů 3M s vysokým výkonem 

a vytrvalostí elektrické úhlové brusky.

Každé nářadí se dodává připravené k okamžitému použití 

a vybavené dokonale vyváženým podložným kotoučem 3M, 

aby šla práce od ruky rychleji a aby byl zaručen lepší povrch 

a současně i větší pohodlí uživatele.

3M™ Elektrická úhlová bruska

Číslo modelu Průměr (mm) Výkon (W) Napětí (V) Otáčky Závit na vřetenu Hmotnost (kg)

64388 125 1600 240 6000 až 11 000 M14 1,9

Maximálních výsledků dosáhnete, když budete toto nářadí používat s následujícími produkty 3M:

Přínosy

•  Prémiový 3M brusný disk Green Corps s vysokým 

úběrem, dlouhou životností a nízkou hladinou vibrací, 

které zaručují neúnavnou dlouhotrvající práci.

•  Kompletní řešení 3M elektrická úhlová bruska + 3M 

podložný talíř Green Corps + 3M brusný disk Green Corps 

redukují úroveň vibrací na minimální možnou úroveň 

a zaručují komfortnější, zdravější a bezpečnější broušení.  

Aplikace

•  Obecně úběrové aplikace 

(odbrušování samotného 

materiálu, broušení 

svarů, atd.).

Přínosy

•  Prémiový produkt s vysokým úběrem a dlouhou 

životností, který zkracuje dobu opracování materiálu.

•  Speciální povrchová úprava koutouče zaručuje ochranu 

proti přehřátí a zajišťuje prvotřídní povrch a minimalizuje 

počet začišťujících kroků.

•  Vynikající vlastnosti tohoto kotouče ještě umocníte 

použitím správného příslušenství a to 3M 

vroubkovaného podložného kotouče.

Aplikace

•  Úběrové aplikace, “hrubé leštění” (odbrušování 

samotného materiálu, broušení svarů, zabrušování).

3M™ brusné disk Green Corps™ 3M™ Fíbrový disk Cubitron™
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3M™ Podložný kotouč 
s více otvory Hookit™ 3M™ Kotouč 255P Hookit™

3M nářadí
je tu
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3M™ Abrasive Systems
3M™ Elektrická excentrická bruska

Nová řada nářadí 3M™ Electric Power Tool System
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Zvýšená účinnost, zlepšené pohodlí. Nová elektrická 

excentrická bruska 3M™ byla navržena tak, aby ideálně 

spolupracovala s produkty 3M, které si již získaly vaši důvěru, 

a představuje se tak zásadní nový systém broušení. Vytvořte 

si zdravější pracovní prostředí a dokonalé pracovní postupy: 

její přesně vyvážený podložný kotouč zmírňuje vibrace a silný 

ventilátor lépe odstraňuje prach. Precizní zpracování brusky, 

od podložného talíře přes výkonný motor až po ergonomickou 

rukojeť, zaručuje precizně a snadno odvedenou práci. Vítejte 

ve světě dokonalých povrchových úprav – ve světě 

výkonného nářadí 3M.

Výkon. Provedení. Dokonalost.



3M™ Elektrická excentrická bruska

Číslo modelu Průměr (mm) Výkmit (mm) Napětí (V) Otáčky Výkon (W) Hmotnost (kg)

64384 150 3 240 5000 až 10 000 450 2,1

64380 150 5 240 5000 až 10 000 450 2,1

•  Ergonomická rukojeť pro lepší manipulaci a pohodlí uživatele 

•  Těsný gumový lem a kryt pro dokonalejší odsávaní prachu

•  Výkonný motor 400 wattů zaručuje vyšší výkonnost 
a rychlejší zpracování

•  Robustní design pro delší životnost

Revoluce v broušení 3M – nyní můžete kombinovat skvělé 

brusné vlastnosti kotoučů 3M Hookit s vysokým výkonem, 

dokonalé vlastnosti podložného talíře a vytrvalostí elektrické 

excentrické brusky 3M. Každé nářadí se dodává připravené 

k okamžitému použití a vybavené dokonale vyváženým 

podložným kotoučem s více otvory 3M Hookit, který zaručí 

hladký a dokonalý povrch a současně poskytne větší pohodlí 

svému uživateli.

Všechny modely obsahují podložný kotouč s více otvory 3M Hookit.

Maximálních výsledků dosáhnete, když budete toto nářadí používat s následujícími produkty 3M:

Přínosy

•  Vynikající poměr cena/výkon.

• Různé varianty děrování.

• Pevná podkladová vrstva.

Aplikace

• Od hrubšího broušení až po finální zabrušování   

 různorodých materiálů.

Přínosy

• Prémiová řada brusných kotoučů 3M.
• Víceděrová konfigurace pro maximální odsávání.

• Nová stearátová vrstva proti zanášení.

Aplikace

• Od hrubšího broušení až po finální zabrušování   

 různorodých materiálů.

3M™ Kotouč 255P Hookit™ Brusné kotouče 3M™ 734U/334U hookit
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3M™ Abrasive Systems
3M™ Mobilní odsávací jednotka
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3M nářadí
je tu

Konec 
kompromisů 

Zvýšená produktivita ve zdravějším prostředí. Nová mobilní 

odsávací jednotka 3M™ byla navržena tak, aby ideálně 

spolupracovala s vysoce kvalitním elektrickým 

a pneumatickým nářadím 3M a vytvářela s nimi komplexní 

systém. Užívejte si tiššího, delšího a intenzivnějšího odsávání 

díky inovátorskému elektromagnetickému systému 

impulsního čištění filtru. Vytvoříte si tak prostředí s výrazně 

menším množstvím prachu, což pomůže prodloužit životnost 

vašeho nářadí, příslušenství i brusiv. Dokonalá podpora díky 

záruce a servisu 3M.

Výkon. Provedení. Dokonalost.



• Inovátorská koncepce filtrace pro zdravější pracovní prostředí 

• Automatické čištění filtru elektromagnetickými impulsy zaručuje 
 konstantní proud vzduchu a stálou funkčnost

• Spolupracuje s elektrickým i pneumatickým nářadím 

• Kompaktní design pro mobilitu 

Revoluce v broušení 3M – nyní můžete zkombinovat vysoce 

výkonné a trvanlivé elektrické a pneumatické excentrické 

brusky 3M s inovátorskou mobilní odsávací jednotkou 3M. 

Každý model je dodáván připravený k použití s automatickým 

systémem čištění filtru pro intenzivní nasávání a zdravější 

pracovní prostředí.

3M™ Mobilní odsávací jednotka

Číslo 
modelu

Velikost 
(L)

Max. 
výkon (w)

Napětí 
(v)

Proud 
vzduchu 1(m3/h)

Proud 
vzduchu 2(m3/h)

Nízký tlak 
(hPa)

Prachová
třída

64396 25 1400 240 220* 140** 248* L

64404 50 1400 240 220* 140** 248* L

64400 25 1400 240 220* 140** 225** M

64408 50 1400 240 220* 140** 225** M

*Na ventilátoru   **Na hadici

Maximálních výsledků dosáhnete, když budete toto nářadí používat s následujícími produkty 3M:

Přínosy

•  Působivý poměr výkonu k hmotnosti. 

•  Dokonale vyvážený podložný kotouč, navržený tak, aby fun-
goval v harmonii s pneumatickou excentrickou bruskou 3M.

•  3M nářadí + 3M podložky + 3M brusivo = optimální
výsledek!

Přínosy

•  Ergonomická rukojeť pro lepší manipulaci a pohodlí uživatele. 

•  Těsný gumový lem a kryt pro dokonalejší odsávaní prachu. 

•  Výkonný motor 400 wattů zaručuje vyšší 
výkonnost a rychlejší zpracování. 

•  Robustní design 
pro delší životnost.

3M™ Pneumatická excentrická bruska 3M™ Elektrická excentrická bruska
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3M™ Elektrická leštička
3M™ Lešticí 
podložný kotouč

3M™ Kotouč pro jemné 
leštění Finesse-it™

3M™ Abrasive Systems
3M™ Elektrická leštička

Nová řada nářadí 3M™ Electric Power Tool System
www.3M.cz/ASD 

3M nářadí
je tu

Konec 
kompromisů 

Ergonomický design, šikovnější použití. Nová elektrická 

leštička 3M™ byla navržena tak, aby ideálně spolupracovala 

s brusnými pastami a kotouči i s příslušenstvím 3M, které si 

již získalo vaši důvěru. Je to správná volba, pokud chcete aby 

opracovávaný povrch skutečně svítil. Její inovátorský design 

brání kontaminaci kotouče a působivý poměr hmotnost/výkon 

je zárukou lepšího pohodlí a funkčnosti. Díky podpoře, kterou 

představuje záruka 3M a propracované servisní síti, si nyní 

můžete být jistí, že vždy dosáhnete dokonalého povrchu.

Výkon. Provedení. Dokonalost.



• Výkonný motor 1100 wattů zaručuje lepší manipulaci a rychlejší zaleštění

•  Propracovaná rukojeť a místa uchopení pro větší pohodlí uživatele i zmírnění vibrací

•  Pojistné tlačítko vřetena pro snadnější a rychlejší výměnu kotoučů a větší pohodlí obsluhy

•  Velká lešticí hlava pro lepší manipulaci

Revoluce v broušení 3M – nyní můžete kombinovat skvělé 

lešticí vlastnosti kotoučů 3M s vysokým výkonem 

a vytrvalostí elektrické leštičky 3M. 

Každé nářadí se dodává připravené k použití a v inovátorském 

designu, který brání kontaminaci kotouče, a který má 

působivý poměr hmotnost/výkon a je tak zárukou lepšího 

pohodlí a funkčnosti.

3M™ Elektrická leštička

Číslo modelu Max. průměr lešt. 
kotouče (mm)

Výkon 
(W)

Napětí 
(V)

Otáčky Závit na 
vřetenu

Hmotnost
(kg)

64392 200 1100 240 700 až 1850 M14 1,9

Maximálních výsledků dosáhnete, když budete toto nářadí používat s následujícími produkty 3M:

Přínosy

•  Univerzální kotouč z polovlněné tkaniny pro obecné 

použití s tužším středovým nosným kotoučem pro větší 

brusný výkon.

•  Dvojitý lešticí povrch s konstrukcí z příze bez zákrutu 

pro vynikající brusné a lešticí schopnosti.

Aplikace

•  Oprava pevných povrchů a nátěrů.

Přínosy

• Rychle a účinně odstraňuje drobné škrábance.

• Vytváří jasný a hluboký lesk „wet look“ (mokrý vzhled).

Aplikace

• Oprava pevných povrchů a nátěrů.

3M™ Kotouč pro jemné leštění Finesse-it™ 3M™ Lešticí materiál Finesse-it™
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