
Snadné použití a konzistence 
kotoučů Scotch-Brite™  
– nyní s brusným výkonem 
přesně tvarovaného zrna 3M!

Lisované kotouče Rapid Cut

NOVINKA!

Pořádně
se zakousněte
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Všechno, co se vám tak líbí na snadno použitelných 
brusných materiálech Scotch-Brite 

O kolik je úběr větší?

Až 3x vyšší rychlost broušení než 
u lisovaných kotoučů předních značek 
včetně našich vlastních kotoučků 
Scotch-Brite™ Cut and Polish a EXL

Spojili jsme dvě 
z nejmodernějších technologií 3M:

abychom vám představili

•  Velmi konzistentní 
povrchová úprava

•  Snadné použití

•  Bezpečné pro operátora 
i broušené části

•  Dlouhá výdrž

•   Rychle ubírá materiál
•   Výjimečně dlouhá 

životnost

•  Při broušení vzniká 
méně tepla, a tak 
eliminuje spáleniny 
a tepelné namáhání
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Precizně tvarované zrno patentované společností 3M

větším
úběrem!
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Nové lisované kotouče 
Scotch-Brite™ Rapid Cut

obou   
 oblastí

z
nejlepšíTo

Brusné rouno 



Rychlé a snadné odjehlování

Vyšší brusný výkon a rovnoměrnost 
úběru díky přesně tvarovanému zrnu 
vám umožní snadno provést celou řadu 
složitých odjehlovacích úkonů – rychleji než 
kdy dříve! Díky přizpůsobivosti materiálu 
kotouče je pro obsluhu snazší přitlačit 
na kotouč přesně tak, jak je potřeba, takže 
je menší pravděpodobnost, že dojde 
k většímu úběru nebo k poškození dílu.

Rychlé a snadné zabrušování svarů

Rychlejší proces broušení, hladší povrch 
na dotek a skvělé ovládání kotoučů 
Scotch-Brite Rapid Cut je činí ideálními pro 
zabrušování svarů. Šetří čas vyšší rychlostí 
úběru i méně častými výměnami nástrojů. 
A výsledek? Snazší použití pro obsluhu – 
vyšší produktivita pro vaši dílnu. Tradiční brusné výrobky Scotch-Brite 

tvoří zrna brusného minerálu 
nepravidelného tvaru, jako např. oxid 
hlinitý, jimiž je napuštěn nylonový 
materiál.

U nových kotoučků Scotch-Brite 
Rapid Cut bylo konvenční brusné 
zrno nahrazeno naším patentovaným 
přesně tvarovaným zrnem. Jak se 
tyto stejnoměrné mikrostruktury 
opotřebovávají, odlamují se a vytvářejí 
ostré hroty a hrany. Výsledkem je 
kotouč, který vydrží stejně ostrý delší 
dobu a ubírá materiál až 3x rychleji než 
druhý nejlepší konkurenční kotouč – 
přičemž zůstává dobře ovladatelný, jak 
očekáváte od brusiv Scotch-Brite. 

Co to znamená pro vás?

Rychle k cíli 
Co dává kotoučům 
Scotch-Brite Rapid Cut 
jejich super rychlý výkon?

Zabrušování 
koutových svarů 

Zabruste svar rychleji než 
kdykoli dříve a zanechte 
za sebou hladký povrch.

Zabrušování vnitřních a 
vnějších obvodových svarů

Dostaňte se i k obtížně 
přístupným místům s celou 
řadou různých velikostí, 
hustot a zrnitosti.

Obtížné odjehlování 
trubkových závitů a turbín

Odstraňte otřepy rychleji, 
aniž byste přitom díly 
poškodili.

Zde je jen pár příkladů složitých úkonů, kdy kotouče 
Scotch-Brite™ Rapid Cut jasně převyšují konkurenci:

Kotouče Scotch-Brite 
Rapid Cut dokážou 
zvládnout práci, která 
dříve vyžadovala několik 
speciálních brusiv. To vám 
umožňuje snížit množství 
nářadí na jeden snadno 
použitelný kotouč.



Upozornění:  Využití a výkonnost výrobku 3M u konkrétních způsobů použití může ovlivnit řada faktorů, které jsou mimo kontrolu 
společnosti 3M a které výhradně zná uživatel a jsou pod jeho kontrolou. 

Dostupnost výrobku 

K dostání v různých konfi guracích a rozměrech

Výrobek  Tvrdost Minerál Zrnitost  
Min. 

vnější 
prům.
(mm) 

Max. 
vnější 
prům.
(mm) 

Šířky
(mm)

Lisovaný kotouč Rapid Cut 7 keramický CRS+ 25 355  3, 6, 12, 
19, 25

Lisovaný kotouč Rapid Cut 7 keramický XCS+ 25 355 3, 6, 12, 
19, 25

Lisovaný kotouč Rapid Cut 9 keramický CRS+ 25 355 6, 12, 19, 
25

Lisovaný kotouč Rapid Cut 9 keramický XCS+ 25 355  6, 12, 19, 
25

Lisovaný kotouč 
Rapid Cut Roloc™ 7 keramický CRS+ 50 75 3, 6, 12, 

19, 25

Lisovaný kotouč 
Rapid Cut Roloc™ 7 keramický XCS+ 50 75 3, 6, 12, 

19, 25

Lisovaný kotouč 
Rapid Cut Roloc™ 9 keramický CRS+ 50 75 6, 12, 19, 

25

Lisovaný kotouč 
Rapid Cut Roloc™ 9 keramický XCS+ 50 75 6, 12, 19, 

25
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Představení Lisované kotouče Scotch-Brite™ Rapid Cut

Prosím recyklujte. Vytisknuto v ČR
© 3M 2012. Všechna práva vyhrazena. 
Vydáno: 7/12 8717HB 
61-5002-8320-7

3M Česko, spol. s r.o., 
Divize brusných systémů
V Parku 2343/24 
Praha 4, 148 00
tel. +420 261 380 111

3M, Scotch-Brite a Roloc jsou 
ochrannými známkami společnosti 3M.
Používány dceřinými a sesterskými 
společnostmi 3M na základě licence.


