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OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 11.06 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

 Okulary ochronne 3M™ Solus serii 1000 
S1102SGAF-EU: 

szare soczewki (poliwęglan)
czarno-niebieskie oprawki

 ▪  Nieparująca powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog dosko-
nale chroni soczewki przed zaparowaniem i zarysowaniem,  
a także zachowuje swoją efektywność nawet po wielokrot-
nym myciu.

 ▪  Soczewka poliwęglanowa pochłania 99% promieniowania 
ultrafioletowego.

 ▪  Miękki nosek pozwala na lepsze dopasowanie do twarzy.
 ▪ Wyściełane zauszniki zwiększające wygodę użytkowania.
 ▪ Idealne do jazdy rowerem, biegania, joggingu, spacerów itp.

GRATIS - Okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102

Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne 3M™ Elite:
 

 ▪  Optymalizuje proces szlifowania i przygotowywania po-
wierzchni z drewna, metalu, włókna szklanego, materia-
łów kompozytowych i innych przy użyciu samoprzyczep-
nych dysków ściernych Hookit™ 3M™.

 ▪  Do użytku w środowiskach przemysłowych przy produk-
cji masowej, które wymagają odprowadzania pyłu.

 ▪  Wytrzymała, ergonomiczna konstrukcja i wewnętrzny tłu-
mik zwiększają komfort operatora oraz wydłużają okres 
eksploatacji.

 ▪  Gumowy uchwyt pokryty antypoślizgowym materiałem 
oraz zakrzywiona podpórka pod nadgarstek i wpuszcza-
na platforma dźwigni poprawiają kontrolę użytkownika  
i redukują wibracje.

Za każde wydane 600 PLN netto 
na produkty objęte promocją otrzymasz 

okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102 gratis



  Aluminiowy korpus zwiększa trwałość i wytrzymałość  
na skutki upadku w pracy oraz zmniejsza ryzyko uszko-
dzenia obudowy.

   Dźwignia jest obniżona, by zabezpieczyć przed przypad-
kowym zaciśnięciem pod nią skóry dłoni.

  Wytrzymała kompozytowa obudowa pokryta najwyższej 
jakości materiałem 3M™ Gripping Material absorbuje  
i zmniejsza wibracje.

  Zintegrowany zawór jest mniej podatny na uszkodzenia.
 Usprawniony system odciągu pyłu.
 Wewnętrzny tłumik, zapewnia bardzo cichą pracę.  
  Przeniesienie tłumików do wnętrza urządzenia zmniejsza 

ryzyko ich uszkodzenia.
  Większa i wyprofilowana powierzchnia oparcia nadgarst-

ka poprawia jego ochronę zwiększając ogólny komfort 
pracy.

    Centralnie usytuowane przyłącze odciągu zapewnia wy-
godniejszy chwyt i lepszy odciąg pyłu.

3M™ Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne - seria Elite 

Udoskonalona wytrzymałość oraz zredukowany poziom hałasu
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3M™ Elite Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne z centralnym odciągiem

 ▪ Wyposażone w przyłącze do centralnego odciągu pyłu

Model Średnica 
[mm]

Skok 
oscylacji 

[mm]

Max. ciśnienie
powietrza

[bar]

Max. 
obroty 

[obr./min]

Moc 
silnika 

[W]

Współczynnik
przepływu powietrza 

SCFM (LPM)

Masa 
[kg]

Długość
[mm]

Wysokość
[mm]

28506 127 5,0 6,0 12 000 209 17 (481) 0,84 227,0 92,6

28507 127 2,5 6,0 12 000 209 17 (481) 0,83 227,0 92,6

28502 152 8,0 6,0 12 000 209 17 (481) 0,92 238,0 92,6

28508 152 5,0 6,0 12 000 209 17 (481) 0,90 238,0 92,6

28509 152 2,5 6,0 12 000 209 17 (481) 0,87 238,0 92,6

28337* 152 10,0 - 12 000 336 21 (594) 1,32 328,3 112,6

* dwuręczna
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