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Mūsų asortimentas – 
Jūsų sėkmės garantas 
Visaapimanti šlifavimo sistema automobilių kėbulų remontui



Pelną generuojantys privalumai

Mūsų standartizuoti darbų procesai kiekvienas kėbulų dirbtuves veikia kaip 
katalizatorius. Tai pagreitina ir supaprastina paviršių apdirbimo procesus bei 
leidžia remonto darbus atlikti efektyviau ir greičiau juos užbaigti. Tai akivaizdžiai 
pastebima naudojant Festool šlifavimo įrankį ir naują šlifavimo procesą. Vos 
keturi šlifavimo medžiagos grūdėtumo dydžiai skiria ruošinio pažeidimą nuo 
idealios apdirbimo kokybės. 

„Viskas įskaičiuota“ paslauga

„SERVICE all-inclusive“ paslauga yra neatsiejama Festool įrankių dalis, 
patvirtinanti aukštą jų kokybę ir patikimumą. Jums užregistravus savo įrankį per 
30 dienų nuo pirkimo datos, jūs galėsite naudotis plačiu paslaugų paketu, skirtu 
sutaupyti jūsų laiką ir išlaidas. Tai reiškia, kad kiekvienas įrankis yra ne tik gera 
investicija, tačiau ir labai saugus sprendimas.

Nuo specialisto iki eksperto

Siūlomas be galo platus produktų asortimentas, atitinkantis netgi aukščiausius 
reikalavimus. Galime pasiūlyti produktus kiekvienam meistrui, siekiančiam 
nepriekaištingo rezultato. Aukštos kokybės produktų asortimentas – tai ne 
tik produktai, bet ir sprendimai: 3M™ šlifavimo medžiagos ir dažytų paviršių 
baigiamojo apdirbimo produktai. Tai puikiai tiks visoms serviso dirbtuvėms, 
kurios labai vertina savo reputaciją ir siekia užsitarnauti puikių dirbtuvių 
vardą. Šis asortimentas puikiausiai tiks tiems, kurie vertina medžiagų ir įrankių 
kokybę tiek pat, kiek ir savo paties sukauptą patirtį.

Dviejų korporacijų, 3M ir Festool, bendradarbiavimas – tai tiesioginė nauda kiekvienam 
klientui: 3M automobilių priežiūros ir remonto gaminių ir Festool automobilių remonto 
sistemų padaliniai apjungė savo turimus plačius produktų asortimentus. 
Aukštos kokybės ir naujausių technologijų į konkrečius poreikius orientuoti įrankiai kartu su 
3M šlifavimo medžiagomis ir dažytų paviršių baigiamojo apdirbimo produktais puikiausiai 
atitiks kiekvieno meistro poreikius ir reikalavimus.
Ši partnerystė nustatys naujus standartus produktų įvairumo ir efektyvumo srityje bei žengs 
koja kojon kartu su automobilių remonto sistema.

Sprendimai ir produktai
iš vienų rankų
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palyginimas 
su

Šlifuokite dar efektyviau

• Lankstumas ir universalumas

• Efektyvumas ir apdirbimo kokybė

• Greitesnis ir tolygesnis šlifavimas be gilių įbrėžimų

• Ilgaamžiškumas

• Minkšta struktūra (primena audinį)

• Galima šlifuoti sausai ir šlapiai

• Lankstūs rankose ir ant įrankio

Naudojant 3M™ šlifavimo medžiagas, šlifavimas 

tampa lengvesne užduotimi. Naudojant šias 

medžiagas garantuotas greitas ir puikus rezultatas.

Lanksčios šlifavimo medžiagos 
įvairiausiems darbams

Dabar norint gauti idealius darbo rezultatus pakanka 

naudoti tik keturis standartinius grūdėtumus. Tai 

leidžia sutaupyti laiko ir pinigų. Ne vien tik dėl to, kad 

darbas vyksta akivaizdžiai sparčiau, bet ir dėl to, kad 

sunaudojama mažiau medžiagų. Procesų tvarumą 

užtikrinti padeda standartiniuose procesuose naudojami 

kokybiški komponentai. Šiuos darbus gali lengvai atlikti 

kiekvienas darbuotojas ir taip prisidėti prie optimalaus 

paruošimo dažymui darbų. Daug ką galima atlikti vos 

per vieną dieną. Aukšta kokybė,  
generuojanti pelną:

• Šlifuoja 30 proc. greičiau už kitas aukštos kokybės 

šlifavimo medžiagas

• Dvigubai didesnis ilgaamžiškumas, lyginant su panašiais 

produktais

• Leidžia išgauti glotnesnį ir tolygesnį apdirbtą paviršių

• Darbo metu reikia mažiau spausti įrankį

Jau daugelį metų 3M™ šlifavimo medžiagos yra geriausių produktų rinkoje sąrašo 
viršuje ir pasižymi stulbinančiu ilgaamžiškumu, didele šlifavimo sparta ir puikia apdirbto 
paviršiaus kokybe. Pasižiūrėjus atidžiau klasės skirtumai yra akivaizdūs. Dėl geometrijos 
ir visiškai identiškų tikslios formos keramikos mineralo grūdelių 3M™ Cubitron™ II 
šlifavimo diskeliai leidžia pašalinti maksimalų medžiagos kiekį apdirbimo metu 
išsiskiriant mažiausiai šilumos. Ši unikali patentuota technologija leidžia dirbti greičiau ir 
produktą naudoti ilgiau – būtent tai ir padidina jūsų darbo našumą.

Paskirtis:

• Glotnus remontuojamo ploto šlifavimas
• Glaisto šlifavimas
• Šlifavimas atliekant kėbulo remonto darbus

Patentuota tikslios formos grūdelių technologija

Piramidės dėvisi veikiamos didelio slėgio. Tada jos lūžta 
ir suformuoja naujas aštrias briaunas. Lyginant su kitais 
produktais, 3M™ Cubitron™ II pasižymi greitesniu šlifavimu ir 
didesniu ilgaamžiškumu.

Šlifavimo procesas

Šlifavimas be jokių 
greičio apribojimų

Jūsų darbo sparta išliks 
neprilygstama

3M™ Cubitron™ II Tradiciniais grūdeliais

3M™ 
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Elektrinių įrankių rinkinys kėbulų šlifavimui

Elektrinis įrankis ROTEX RO 150, skirtas kėbulų apdirbimui, greitai padės apsispręsti ir pasirinkti būtent jį. 

Medžiagos šalinimas yra ypač efektyvus naudojant šiurkštų abrazyvą. Tai taip pat leidžia gauti puikios kokybės paviršių. 

Universalus rinkinys tausoja jūsų laiką, nes jis paruošiamas darbui labai greitai. Taip pat greitai keičiamas ir įrankio 

padas.

Užduotis: 
dažų šalinimas

3M™ Cubitron™ II išties nustato naujus standartus. 
Modernios technologijos dėka šis produktas šalina 
medžiagą iki 30 proc. greičiau už panašius aukštos 
kokybės produktus. Taip pat šis produktas užtikrina 
glotnų ir tolygų apdirbtą paviršių. Ir dar – paviršius 
šlifuojant su 3M™ Cubitron™ II neišsiskiria šiluma, kuri 
yra pavojinga ruošiniui. Atliekant kėbulo remonto darbus 
be išsiskiriančios šilumos visada gaunami akivaizdžiai 
geresni rezultatai, nes metalo struktūroje neįvyksta 
nepageidaujami pokyčiai dėl temperatūros kitimo.

Ekscentrinis šlifuoklis su pavara Produkto kodas

 ROTEX RO 150 FEQ 202770

Darbinė stotelė

WCR 1000 202745

SYSTAINER daiktadėžė

SYS-Combi 3 202557

Mobilus dulkių siurblys

CTL 36 E 575088

Filtro maišelis

SC-FIS-CT 36/5 202644

Siurbimo žarna Produkto kodas

D21.5 × 5 m HSK 202580

D27/22 × 5 m AS-GQ/CT 202719

„Y“ formos adapteris

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Festool automobilių remonto sistemos

Sausa nukreipiančioji danga Produkto kodas

Aplikatorius 09561

Kasetė su aplikatoriaus padu, 50 g, 
juodos spalvos

09560

Hookit™ Purple+ rankinė kaladėlė su 
skylutėmis

70 × 198 mm 05171

70 × 396 mm 05172

Šlifavimo diskai

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis 
737U 120+, 150 mm

51370

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis 
737U 220+, 150 mm

51423

Šlifavimo popieriaus lapeliai

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 737U 120+ 
70 x 396 mm 737U 120+, 396 mm

51412

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 737U 220+ 
70 × 396 mm

51415

3M™ šlifavimo medžiagos ir priedai

Atveidis su apsauginėmis ausinėmis Produkto kodas

G500 5V5F1H51

Aura™ trijų plokštumų dalelių 
respiratorius

FFP2 06923+

3M™ asmeninės apsaugos priemonės
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Compressed air module

for CT 26/36/48, for upgrading E model
mobile dust extractors.

202739

Pneumatinių įrankių rinkinys kėbulų šlifavimui

Didžiausias šlifavimo našumas, nes laikas 
yra pinigai. Jeigu jums reikia didelės spartos 
arba ilgaamžiškumo – 3M™ Cubitron™ II yra 
neprilygstamas abejose srityse.
Lyginat su kitais aukštos kokybės produktais, 
šis gali užtikrinti optimalią šlifavimo kokybę net 
du kartus ilgiau. Puikių rezultatų galima pasiekti 
naudojant mažiau pastangų ir silpniau spaudžiant 
įrankį.

Iki 30 proc. mažesnės energijos sąnaudos. Tai išties stebina, nes gaunami puikūs šlifavimo rezultatai. Pneumatinis įrankių 

rinkinys, skirtas kėbulų šlifavimui išsiskiria mažomis suslėgto oro sąnaudomis ir dideliu šlifavimo našumu. Šis rinkinys 

jums leis dirbti efektyviai ir nuolat gauti puikius rezultatus.

Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis Produkto kodas

LEX 3 150/5 202796

Darbinė stotelė

WCR 1000 202745

SYSTAINER daiktadėžė

SYS-Combi 3 202557

Mobilus dulkių siurblys

CTL 36 E 575088

Filtro maišelis Produkto kodas

SC-FIS-CT 36/5 202644

Siurbimo žarna

D21.5 × 5 m HSK 202580

IAS žarna

IAS 3 vieglā versija 5000 AS 202650

Dvigubas adapteris

IAS 3-DA-CT 202744

Sausa nukreipiančioji danga Produkto kodas

Aplikatorius 09561

Kasetė su aplikatoriaus padu, 50 g, 
juodos spalvos

09560

Hookit™ Purple+ rankinė kaladėlė 
su skylutėmis

70 × 198 mm 05171

70 × 396 mm 05172

Šlifavimo diskai

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis 
737U 120+, 150 mm

51370

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis  
737U 220+, 150 mm

51423

Šlifavimo popieriaus lapeliai

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 737U 120+ 
70 × 396 mm 

51412

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 737U 220+ 
70 × 396 mm

51415

Ekonomiškas sprendimas 
profesionalams
Profesionalūs rezultatai 
taupiems meistrams

Festool automobilių remonto sistemos 3M™ šlifavimo medžiagos ir priedai 3M™ asmeninės apsaugos priemonės

Atveidis su apsauginėmis ausinėmis Produkto kodas

G500 5V5F1H51

Aura™ trijų plokštumų dalelių 
respiratorius

FFP2 06923+
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Elektrinis ekscentrinis šlifuoklis Produkto kodas

ETS EC150/3 EQ 202779

ETS EC150/5 EQ 202783

Darbinė stotelė

WCR 1000 202745

SYSTAINER daiktadėžė

SYS-Combi 3 202557

Dažų purkštuvo pistoleto laikiklis

WCR 1000 LPH 202755

Mobilus dulkių siurblys

CTL 36 E 575088

Filtro maišelis Produkto kodas

SC-FIS-CT 36/5 202644

Siurbimo žarna

D21.5 × 5 m HSK 202580

D27/22 × 5 m AS-GQ/CT 202719

„Y“ formos adapteris

D 50 SV-AS/D 50 V 202726

Sąsajos padas

IP-STF D 150/17 MJ2 202646

IP-STF D 150/17 MJ2-S2x 202662

Festool automobilių remonto sistemos

Sausa nukreipiančioji danga Produkto kodas

Aplikatorius 09561

Kasetė su aplikatoriaus padu, 50 g, 
juodos spalvos

09560

Hookit™ Purple+ rankinė kaladėlė 
su skylutėmis

70 × 198 mm 05171

70 × 396 mm 05172

Šlifavimo diskai

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis
737U 120+, 150 mm

51370

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis 
737U 220+, 150 mm

51423

Hookit™ Purple Clean šlifavimo diskas
334U P320, 150 mm

50531

Hookit™ Purple Clean šlifavimo diskas
334U P400, 150 mm

50533

Hookit™ Purple Clean šlifavimo diskas
334U P500, 150 mm

50534

Hookit™ 260L+ Purple šlifavimo diskas
P1000, 150 mm

34782

Šlifavimo popieriaus lapeliai Produkto kodas

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 737U 120+
70 × 396 mm

51412

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 737U 220+
70 × 396 mm

51415

Hookit™ Purple Premium šlifavimo lapeliai 
334U P320, 70 x 396 mm

30615

3M™ šlifavimo medžiagos ir priedai

Elektrinio paruošiamųjų dažymo darbų įrankio komplektas 

Elektrinio paruošiamųjų dažymo darbų įrankio komplektas ETS EC 150 pasirūpins jūsų sveikata ir užtikrins dulkių 

nusiurbimą darbo vietoje. Šis įrankis turi šlifavimo pado stabdį ir pasižymi mažu vibracijų lygiu. Šis įrankis taip pat išsiskiria 

ypatingai patogia eksploatacija. Įrankis yra lengvas ir patogus, todėl su juo labai lengva dirbti ir viena ranka. Tvirtas ir 

ergonomiškas EC – TEC elektros variklis šį elektrinį įrankį paverčia nepakeičiamu pagalbininku. 

3M™ Accuspray™ sistema leidžia jums taupiau naudoti 
dažus (mažiau persidengimų) ir išgauti idealią nudažyto 
paviršiaus kokybę. Tai savo ruožtu padidina darbo 
efektyvumą, pagreitina darbą ir leidžia sunaudoti mažiau 
medžiagų. Skaidrią nuimamą purškimo galvutę labai 
lengva valyti, todėl keisti dažymo spalvas dar niekada 
nebuvo taip paprasta. Šis naujas įrankis leidžia nuolat 
išgauti optimalų dažų sluoksnio storį ir glotnų paviršių. 
Dažų užpildymo procesas vyksta greitai ir patogiai. Talpą 
patogu laikyti rankoje. Ją labai lengva išvalyti, todėl dažų 
spalvos keitimas vyksta labai greitai ir patogiai.

3M™ asmeninės apsaugos priemonės

Dirbkite saugodami 
savo sveikatą

Apsauginiai akiniai Produkto kodas

SecureFit 200 SF201AF

Ausų kištukai su lankeliu 1310

Aura™ trijų plokštumų dalelių respiratorius

FFP2 06923+

Accuspray™

HG14 purškimo pistoletas 16577

Purškimo galvutės, 1.8 mm 16611

STD 125 mikronų 50 dangtelių / 
50 įdėklų / 24 kamšteliai

16026

STD 200 mikronų 50 dangtelių / 
50 įdėklų / 24 kamšteliai

16000
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Compressed air module

for CT 26/36/48, for upgrading E model
mobile dust extractors.

202739

Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis Produkto kodas

LEX 3 150/3 202795

LEX 3 150/5 202796

Darbinė stotelė

WCR 1000 202745

SYSTAINER daiktadėžė

SYS-Combi 3 202557

Dažų purkštuvo pistoleto laikiklis

WCR 1000 LPH 202755

Mobilus dulkių siurblys

CTL 36 E 575088

Filtro maišelis Produkto kodas

SC-FIS-CT 36/5 202644

Siurbimo žarna

D21.5 × 5 m HSK 202580

IAS žarna

IAS 3 vieglā versija 5000 AS 202650

Dvigubas adapteris

IAS 3-DA-CT 202744

Sąsajos padas

IP-STF D 150/17 MJ2 202646

IP-STF D 150/17 MJ2-S2x 202662

Festool automobilių remonto sistemos 3M™ šlifavimo medžiagos ir priedai

Pneumatinio paruošiamųjų dažymo darbų įrankio komplektas

Pagrindiniai pneumatinio paruošiamųjų dažymo darbų įrankio privalumai yra žema suslėgto oro kaina ir didelis 

įrankio efektyvumas. Darbo metu naudojant IAS tipo žarną keisti įrankius yra itin lengva. LEX variklio technologija 

užtikrina įrankio tvirtumą ir šį komplektą paverčia vertinga investicija. Tai yra geriausias pasirinkimas, norint nuolat 

gauti stulbinančius atlikto darbo rezultatus.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 
rankinį darbą paverčia lengvu ir maloniu. Jie 
idealiai tinka greitam, ekonomiškam ir tiksliam 
darbui. Be to, jūs visada gausite puikios kokybės 
paviršių. Lapelius galima atskirti vieną nuo kito 
juos sulenkus perforuotos linijos vietoje. Atskirtą 
lapelį galima naudoti su mažesne šlifavimo 
kaladėle. Moderni „V“ formos skylučių išdėstymo 
tvarka leidžia efektyviau iš darbo vietos pašalinti 
šlifavimo metu susidarančias dulkes. Švarus 
darbas švarioje kėbulų remonto dirbtuvių 
aplinkoje.

Mažinkite dažų sąnaudas ir 
darbų savikainą

Sausa nukreipiančioji danga Produkto kodas

Aplikatorius 09561

Kasetė su aplikatoriaus padu, 50 g, 
juodos spalvos

09560

Hookit™ Purple+ rankinė kaladėlė 
su skylutėmis

70 × 198 mm 05171

70 × 396 mm 05172

Šlifavimo diskai

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis
737U 120+, 150 mm

51370

Cubitron™ II Hookit™ diskas su skylutėmis 
737U 220+, 150 mm

51423

Hookit™ Purple Clean šlifavimo diskas
334U P320, 150 mm

50531

Hookit™ Purple Clean šlifavimo diskas
334U P400, 150 mm

50533

Hookit™ Purple Clean šlifavimo diskas
334U P500, 150 mm

50534

Hookit™ 260L+ Purple šlifavimo diskas
P1000, 150 mm

34782

Šlifavimo popieriaus lapeliai Produkto kodas

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 
737U 120+ 70 × 396 mm

51412

Cubitron™ II Hookit™ šlifavimo lapeliai 
737U 220+ 70 × 396 mm

51415

Hookit™ Purple Premium šlifavimo lapeliai 
334U P320, 70 x 396 mm

30615

3M™ asmeninės apsaugos priemonės
Apsauginiai akiniai Produkto kodas

SecureFit 200 SF201AF

Ausų kištukai su lankeliu 1310

Aura™ trijų plokštumų dalelių respiratorius

FFP2 06923+

Accuspray™

HG14 purškimo pistoletas 16577

Purškimo galvutės, 1.8 mm 16611

STD 125 mikronų 50 dangtelių / 
50 vienkartinių indelių / 24 kamšteliai

16026

STD 200 mikronų 50 dangtelių / 
50 vienkartinių indelių / 24 kamšteliai

16000
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Idealius darbo rezultatus gausite naudojant vos 

tris standartinius grūdėtumus. Tai palengvina 

tarpusavyje suderinti 3M™ automobilių 

priežiūros ir remonto gaminių ir Festool 

automobilių remonto sistemų padalinių 

produktus. Šis derinys leidžia maksimaliai 

padidinti atliekamų darbų spartą, efektyvumą, 

kokybę ir tikslumą. Atliekami procesai yra 

patikimi, todėl labai paprasta nuolat išlaikyti 

neprilygstamą efektyvumą ir darbus atlikti 

kokybiškai.

Poliravimas

Nepriekaištinga kokybė

Švariau, greičiau, geriau

• Piramidės formos struktūra

• Mažiau laiko reikia sugaišti papildomam                   

paviršių apdirbimui

• Tolygus medžiagos šalinimas

• Nuolat gaunamas glotnus ir tolygus paviršius

• Ilgaamžiškumas

• Poroloninis pagrindas užtikrina mažesnę taršą

Šlifavimo medžiaga 3M™ Trizact™ prižiūri pati save. Be to, poliruojant paviršius ji 
padeda jums gauti nepriekaištingus baigiamojo apdirbimo rezultatus.

3M™ Trizact™ medžiaga sudaryta iš identiškų piramidžių, 

kurios tolygiai paskirstytos ant poroloninio pagrindo, kur 

suformuoja keletą šlifavimo mineralų sluoksnių. Dirbat su 

3M™ Trizact™ šie šlifavimo elementai nuolat liečiasi su 

apdirbamu paviršiumi. Šis nuolatinis šlifavimo elementų 

kontaktas leidžia išgauti ypatingai tolygų ir glotnų 

paviršių, todėl baigus darbą jums neteks šalinti pavienių 

įbrėžimų.

Dirbant su 3M™ Trizact™ smulkiais šlifavimo diskais, 

darbinė apkrova sumažėja iki 30 procentų. Tai leidžia 

taupyti brangų laiką ir pinigus, todėl jums daugiau nereiks 

nerimauti dėl veiklos pelningumo ir efektyvumo.

Moderni šlifavimo technologija

Trimatė šlifavimo medžiagos elementų struktūra leidžia 
dirbti greitai ir švariai, o apdirbtas paviršius bus tolygus 
ir kokybiškas.

3M™ Trizact™

Dilimas turintis privalumų
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Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis Produkto kodas

LEX 3 150/3 202795

Rotacinis poliruoklis

RAP 150-14 FE 202764

Ekscentrinis šlifuoklis su pavara

ROTEX RO 150 FEQ 202770

Poliravimo padas

PT-STF D150 MJ-FX 202704

Nelygumų šalinimo kaladėlė

LZK-HM 202590

Festool automobilių remonto sistemos

Poliravimo pasta Perfect-it™ III Produkto kodas

Fast Cut Plus pasta 50417

Extra Fine Plus pasta 80349

Ultrafina SE poliravimo pasta 50383

Baigiamojo paviršiaus apdirbimo aerozolis 55535

Poliravimo šluostė

Scotch Brite™ žalia mikropluošto šluostė 60671

Scotch Brite™ geltona mikropluošto šluostė 50400

Perfect-it™ III Ultra soft mėlyna mikropluošto 
šluostė

50486

Scotch 3434 maskavimo juosta

18 mm x 50 m 07895

24 mm x 50 m 07897

36 mm x 50 m 07898

48 mm x 50 m 07899

Šlifavimo diskai Produkto kodas

Hookit™ 260L+ Purple šlifavimo diskas, P1500, 150 mm 34784

Hookit™ 260L+ Purple šlifavimo diskas, P1500, 76 mm 51267

Trizact™ šlifavimo diskas 443SA, P3000, 150 mm 50414

Trizact™ šlifavimo diskas 443SA, P3000, 75 mm 50145

Trizact™ šlifavimo diskas 6000, 150 mm 51130

Trizact™ šlifavimo diskas 6000, 75 mm 51131

Pastos padeliai

Perfect-it™ III Quick Connect žalias, plokščias 
poliravimo padelis, 150 mm

50878

Perfect-it™ III Quick Connect žalias, banguotas 
poliravimo padelis, 150 mm

50962

Perfect-it™ III Quick Connect geltonas, 
banguotas poliravimo padelis, 150 mm

50879

Ultrafina™ SE Blue mėlynas padelis, 150 mm 50388

Greitos jungties adapteris

Skirtas Perfect-it™ III poliravimo padeliams 33271

3M™ šlifavimo ir baigiamojo paviršiaus apdirbimo sistema

Žalia, geltona ir mėlyna – būtent šios trys spalvos gali 
užtikrinti jūsų pasitikėjimą, nes jūs visada žinosite, kad turite 
visas būtinas priemones. Skirtingomis spalvomis pažymėta 
greitos jungties poliravimo sistema eliminuoja bet kokią 
klaidos tikimybę ir užtikrina, kad kiekviename paviršiaus 
apdirbimo etape bus naudojamas tinkamas poliravimo 
padas. Labai aiškūs privalumai, užtikrinantys švarų ir tikslų 
darbą.

Labai greitai gausite neprilygstamos kokybės paviršių. Komplektas, skirtas poliravimo darbams, leidžia pasiekti apdirbant 

bet kokios dažymo sistemos paviršius, nudažytus bet kokia spalva. Standartiniai procesai užtikrina neprilygstamus 

poliravimo rezultatus įdedant minimalų kiekį pastangų. Optimalios darbo vietos įrangos, turinčios daug sandėliavimo 

skyrių, pagalba jūs tausosite savo brangų laiką, nes galėsite darbo vietą susitvarkyti greičiau ir lengviau.

3M™ asmeninės apsaugos priemonės

Apsauginiai akiniai Produkto kodas

SecureFit 200 SF201AF

Ausų kištukai su lankeliu 1310

Aura™ trijų plokštumų dalelių respiratorius

FFP2 06923+

Komplektas poliravimui

Didelė darbo sparta – 
puikus blizgesys

1716



„SERVICE all-inclusive“ Užregistruokite savo Festool 

įrankį per 30 dienų nuo jo įsigijimo datos tinklapyje: 

https://www.festool.lt/servisas/service-all-inclusive/registravimas

*   Norint naudotis šia išskirtine paslauga, būtina užregistruoti savo Festool įrankį internetu per 30 dienų nuo jo įsigijimo datos. 
Registracijos metu reikia patvirtinti, kad jūs sutinkate su šios paslaugos taikymo sąlygomis. Daugiau informacijos apie 
apribojimus ir paslaugos taikymo sąlygas rasite tinklapyje: https://www.festool.lt/servisas/service-all-inclusive
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36 mėnesius 
apsauga nuo 
įrankio vagystės

Kai paslauga apima daug platesnį spektrą

Aukštos kokybės įrankių gamintojas Festool investuoja į savo įrankius visapusiškai 
ir savo klientams suteikia išskirtinę paslaugą. Festool siūloma paslauga „SERVICE 
all-inclusive“ (viskas įskaičiuota) skirta padėti jums ištikus nelaimei. Ši paslauga 
apima atsargines įrankių dalis, natūraliai dylančias dalis, remonto darbus ir kitus 
nusiskundimus. Visa tai gamintojas siūlo savo klientams, nes puikiai supranta, kad 
jiems reikia ne vien tik gerų įrankių.

Išskirtinė paslauga – 
viskas įskaičiuota

**  Nemokamo remonto paslauga nėra taikoma kartu su įrankiu 
tiekiamiems priedams, įrankio pažeidimams, kilusiems dėl 
netinkamo jo naudojimo, pažeidimams, kilusiems dėl neoriginalių 
priedų arba atsarginių dalių naudojimo. Taip pat ši garantija 
netaikoma išardytiems arba nuolat didele apkrova dirbantiems 
įrankiams.

metų 
tiekiamos atsarginės dalys

mėnesius  
atliekamas nemokamas 
įrankio remontas**

dienų  
pinigų grąžinimo garantija 
(jeigu jums netiko 
įsigytas įrankis 
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Visos kokybiškas paslaugas teikiančios kėbulų remonto 

dirbtuvės turi daug panašumų. Jos dirba labai efektyviai, 

kokybiškai ir daug dėmesio skiria klientų pasitenkinimui. 

Tokiose dirbtuvėse didelis dėmesys skiriamas 

atsakomybei už savo darbuotojų sveikatą ir saugumą. 

Kita vertus – visos dirbtuvės yra skirtingos. Apjungto 

produktų asortimento dėka 3M automobilių priežiūros ir 

remonto gaminių ir Festool automobilių remonto sistemų 

padaliniai dabar gali savo klientams pasiūlyti būtent 

jiems pritaikytą sprendimą. Preciziški komponentai yra 

skirti šlifavimui, paruošiamiesiems dažymo darbams, 

dažymui ir poliravimui. Mūsų kruopščiai parinkti įrankiai, 

priedai ir eksploatacinės medžiagos yra ilgaamžės ir 

ekonomiškos, todėl šis jūsų pasirinkimas bus išmintinga 

investicija. Modernios technologijos palengvina ir 

pagreitina procesus ir tuo pat metu leidžia užtikrinti gerą 

visų darbuotojų savijautą.

3M automobilių priežiūros ir remonto gaminių ir 

Festool automobilių remonto sistemų padaliniai 

nuolat juda priekį ir stengiasi jums pasiūlyti geriausius 

sprendimus, kurie padėtų jums geriausiai atlikti savo 

darbą ir leistų mėgautis puikiais rezultatais.

Patys 
geriausi.

3M Automobilių priežiūros ir 
remonto gaminiai

3M Lietuva, UAB

A. Goštauto g. 40A

LT-03163 Vilnius

Tel. (8 5) 216 0780

Faks. (8 5) 2016 0263

administracija@mmm.com

Garantija, garantijos išimtys ir vartotojo atsakomybė:
Vartotojas yra atsakingas už produkto tinkamumo naudoti įvertinimą. Taip pat jis privalo 
atlikti visų rizikų vertinimą darbo vietoje ir susipažinti su visais konkrečioje vietoje 
galiojančiais reikalavimais. Visiems 3M ir Festool produktams suteikiama garantija, kad jie 
yra kokybiški ir neturi medžiagų arba surinkimo broko. Jeigu ant konkretaus produkto 
pakuotės arba jo instrukcijoje nėra pateikta informacijos apie papildomą garantiją, arba tai 
neįeina į Festool „Service – all inclusive“ paslaugą (žr. susijusias sąlygas), jokia kita garantija 
produktams nėra suteikiama. Paslauga „Service – all inclusive“ taikoma tik Festool 
produktams. GAMINTOJAI NEPRISIIMA JOKIOS KITOS SU PREKYBA ARBA PRODUKTO 
TINKAMUMU NAUDOTI KONKREČIU ATVEJU SUSIJUSIOS ATSAKOMYBĖS. TAIP PAT 
GAMINTOJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU KITOMIS APLINKYBĖMIS, 
PREKYBOS BEI MUITINĖS VEIKSMAIS.

Automotive Aftermarket Division
3M Center, Building 223-6N-01
St. Paul, MN 55144-1000 

www.3Mcollision.com/Festool

3M, Cubitron, Trizact, Perfect-it, 
Solus, Hookit, E-A-R, Skull Screws and 
Scotchgard are trademarks of 3M.

Prieš pradedant naudoti bet kurį iš čia nurodytų produktų yra svarbu atidžiai perskaityti 
visas kartu pateikiamas naudojimo instrukcijas bei įspėjimus, susijusius su darbo sauga ir 
sveikatos apsauga. Netinkamas produktų naudojimas arba nesilaikymas naudojimo 
instrukcijoje pateiktų nurodymų gali sukelti rimtus sužalojimus arba mirtį. 
Pastaba: Festool mobilus dulkių siurblys nėra skirtas darbui su aliuminio dulkėmis.

Kvėpavimo takų apsaugos produktai

Šie respiratoriai padeda apsisaugoti nuo tam tikrų oro teršalų. Prieš pradedant naudoti 
produktą vartotojas privalo atidžiai perskaityti jo naudojimo instrukciją, kuri tiekiama 
pakuotėje kartu su produktu. Raštu pateikta kvėpavimo takų apsaugos programa turi būti 
įdiegta laikantis visų standarto OSHA 1910.134 reikalavimų, įskaitant, tačiau neapsiribojant 
mokymais, tinkamumo patikra ir medicininiais vertinimais. Kanadoje būtina laikytis CSA 
standarto Z94.4 reikalavimų ir / arba konkrečioje vietoje galiojančių reikalavimų (jeigu 
tokie yra). Netinkamas produkto naudojimas gali būti sveiktos sutrikimo arba mirties 
priežastimi Informaciją apie tinkamą produkto naudojimą rasite produkto pakuotėje 
esančioje instrukcijoje. Taip pat būtiną informaciją jums gali suteikti jūsų viršininkas arba 
3M PSD techninės pagalbos tarnyba JAV (tel. Nr.: 800-243-4630). Kanadoje reikia 
skambinti techninės pagalbos telefonu Nr.: 800-267-4414.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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