3MTM CubitronTM II
Tisztítókorongok

CSISZOLÁSRA
SZÜLETETT

HAGYOMÁNYOS FORMA – TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNOLÓGIA

CSISZOLÁS

MÁSKÉPP
A 3M™ Cubitron™ II tisztítókorongok a PSG szemcsékkel
forradalmasítják a csiszolási munkálatokat. Gyorsabb
anyagleválasztást biztosítanak, és tartósabbak, mint a
hagyományos termékek. A csiszolást új alapokra helyező
3M™ PSG (Precíziósan megmunkált) szemcse segítségével
a Cubitron™ II csiszolóanyagok:

A hagyományos, szabálytalan alakú, őrölt csiszolószemcsék szinte
„végigszántják”, dúrják a fémfelületet, ez túlhevüléshez, felüvegesedéshez, lassúbb csiszoláshoz és rövidebb élettartamhoz vezet.

• Anyagleválasztási sebessége gyorsabb
• Élettartama hosszabb

• Használatával a munkavégzés kényelmesebb
• Kisebb rányomást igényelnek

• Növelik a hatékonyságot, termelékenységet

A CubitronTM II tisztítókorongokban a 3MTM PSG (Precíziósan
megmunkált) szemcséi folyamatosan újabb éleket és csúcsokat
képezve töredeznek. Ezáltal gyorsabban, tisztábban és kevesebb
hőképződéssel dolgoznak, többszörös élettartam mellett.

A TELJESÍTMÉNY
ÚJ KATEGÓRIÁJA

KISEBB NYOMÓERŐVEL
NAGYOBB LEMUNKÁLÁS

a Cubitron™ II csiszolók új szintre emelik a

nagyobb rányomás mellett tudják csak

tovább tartanak, mint a hagyományos, alumíniumoxid, zirkon vagy kerámiaszemcsés
tisztítókorongok.

Három OK
AMIÉRT JOBB:
1. Gyorsabb anyagleválasztás – növekvő
termelékenység és hatékonyság

felvenni a versenyt a Cubitron™ II
csiszolóanyagok teljesítményével.

A versenytárs (prémium kat.)
B versenytárs (közép kat.)

termelékenységet. Gyorsabban csiszolnak és

A versenytárs termékek akár háromszor

Anyagleválasttás (g)

A 3M™ PSG, precíziósan megmunkált szemcsével

Nyomás mértéke

2. Hosszabb élettartam
- költségmegtakarítás
3. Kényelmesebb munkavégzés

IPARI ALKALMAZÁSOK, mint:
Acélszerkezet-építés • Általános fémmegmunkálás

Olaj és gázvezeték-építés • Gépgyártás és épületgépészet

A MEGTÉRÜLÉS

• Kisebb erőkifejtés a kezelőknek
• Azonos rányomás mellett nagyobb
anyagleválasztás
• Megnövelt termelékenység

3M™ Cubitron™ II tisztítókorongok

A Cubitron™ II tisztítókorong rendkívül magas anyagleválasztási teljesítményt nyújt a fémek számos fajtájának megmunkálása során. Használható sarokvarratokhoz, gyököléshez, sorjázáshoz, hegesztési varratok eltávolításához.

Leválasztott anyagmennyiség (g)

3M™ Cubitron™ II
3M™ Green Corps
A versenytárs (prémium kat.)
B versenytárs (közép kat.)

ANYAGLEVÁLASZTÁS ÖSSZESEN

Mint ahogy a grafikon szemlélteti,
tíz perc csiszolás után a Cubitron™ II
tisztítókorong a konkurens termékek
teljesítményének háromszorosát
nyújtotta.

Idő (perc)

3M™ Cubitron™ II tisztítókorong
Átmérő (mm)

Vastagság (mm)

Tengely (mm)

3M cikkszám

Maximális
fordulat/perc

• prémium kategória

115

7,0

22,23

XC991060820

13300

• rozsdamentes és szénacél megmunkáláshoz kialakítva

125

7,0

22,23

XC991060846

12250

• alacsonyabb hőtermelődés – nincs visszaégés, felüvegesedés

150

7,0

22,23

XC991060861

10200

Teljesítmény jellemzők :

• nagyobb anyag leválasztás – jobb teljesítmény
• a gyors, alacsony hőfokon történő vágás növeli a szerszám élettartamát

180

7,0

22,23

XC991060887

8500

230

7,0

22,23

XC991060903

6650

3M™ High Performance tisztítókorong
3M™ tisztítókorong
Átmérő (mm)

Vastagság (mm)

Tengely (mm)

3M cikkszám

Maximális
fordulat/perc

• 3M™ kerámia csiszolószemcse a gyors vágásért és hosszú élettartamért

115

7,0

22,23

XC991060812

13300

• Speciális kialakítás rozsdamentes és szénacél munkákhoz

125

7,0

22,23

XC991060838

12250

Teljesítmény jellemzők :

150

7,0

22,23

XC991060853

10200

180

7,0

22,23

XC991060879

8500

230

7,0

22,23

XC991060895

6650

Termékhasználat: A dokumentumban szereplő minden megállapítás, technikai információ és ajánlás a 3M által megbízhatónak vélt teszteken és tapasztalaton alapul. Ugyanakkor, különböző
tényezők, amelyek a 3M befolyásán kívül esnek, hatással lehetnek a 3M termékek használatára és teljesítményére bizonyos alkalmazási feltételek mellett, beleértve a termékhasználat körülményeit és
időtartamát vagy a környezeti tényezőket, amelyek befolyásolják a termék elvárt működését.
Mivel e tényezők ismeretének és irányításának kizárólag a felhasználó van birtokában, ezért elengedhetetlen, hogy a felhasználó megbizonyosodjon róla, hogy a termék megfelel az egyéni céloknak
és alkalmas a felhasználás módjára.
Garancia és jogorvoslat: Ha a 3M termék ismertetőjében, mellékletében vagy csomagolásán másként nem szerepel, akkor a következő érvényes: A 3M garantálja, hogy minden egyes termék
megfelel a megadott specifikációknak a szállítás idejében.
Egyes termékek rendelkezhetnek kiegészítő vagy eltérő jótállással ha ez a termék ismertetőjében, mellékletében vagy csomagolásán külön fel van tüntetve.
A 3M nem vállal egyéb kifejezett vagy törvényi jótállást valamint nem korlátozódik semmilyen törvényi forgalmazhatóságra, egyéb rendeltetésszerű alkalmazhatóságra vagy bármilyen olyan törvényi
garanciára, ami a kezelésből, kereskedelemből fakad.
A felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy az adott 3M termék megfelel-e annak a célnak, amire használni kívánja.
Ha a 3M termék garanciális időn belül meghibásodik, akkor a 3M köteles kicserélni a terméket vagy visszatéríteni annak vásárlási árát.
A felelősség korlátozása: Kivéve ott, ahol a törvény tiltja, a 3M és az eladó nem felelős azokért a veszteségekért vagy károkért amelyet a 3M termék közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű
vagy következetes használatából fakadnak, tekintet nélkül a jogi elméletre, beleértve a jótállást, szerződést, hanyagságot vagy szigorú kötelezettséget.

Csiszolástechnika üzletág
3M Hungária Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.
www.3M.hu/csiszolastechnika

A 3M™ és a Cubitron II logók és márkák a 3M védjegyei.
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