3M™ Cubitron™ II termékválaszték

CSISZOLÁSRA

								SZÜLETETT
INNOVATÍV CSISZOLÁSTECHNIKA

Tekintse meg weboldalunkat!

3

A Cubitron™ II alkalmazási segédlet

CSISZOLÁS

MÁSKÉPP

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

Vágókorong

Tisztító- és
vágókorong egyben

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

Tisztítókorong

Fíbertárcsa

Legyezőtárcsa

Cubitron™ II termékek

• Anyagleválasztási sebessége nagyobb

Vágókorong

Tisztító- és
vágókorong
egyben

✓

✓

• Hosszabb élettartammal rendelkeznek

Tisztítókorong

Fíbertárcsa

Legyezőtárcsa

✓

✓

• Használatukkal a munkavégzés kényelmesebb
• Növelik a hatékonyságot, termelékenységet

A TELJESÍTMÉNY
ÚJ KATEGÓRIÁJA

KISEBB RÁNYOMÁSSAL
NAGYOBB LEMUNKÁLÁS

A 3M™ PSG, precíziósan megmunkált szemcsével

A versenytárs termékek akár háromszor

a Cubitron™ II termékek új szintre emelik

nagyobb rányomás mellett tudják csak

a termelékenységet. Gyorsabban csiszolnak és

felvenni a versenyt a Cubitron™ II

tartósabbak, mint a hagyományos, alumíniumoxid,

csiszolóanyagok teljesítményével.

Anyagleválasttás (g)

1. Gyorsabb anyagleválasztás – növekvő
termelékenység és hatékonyság

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

zirkon vagy kerámiaszemcsés csiszolóanyagok.

HÁROM OK
AMIÉRT JOBB:

Vágás

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

Alkalmazások

• Kisebb rányomást igényelnek

Gyökölés

✓

Tisztítás

✓

✓

Sarokvarrat
eltávolítás

✓

✓

Élletörés

✓

✓

✓

✓

Lángvágási
sorja megmunkálás

✓

✓

✓

Reve eltávolítás

✓

✓

✓

Hegesztési
varrat
eltávolítás

✓

✓

✓

✓

2. Hosszabb élettartam - költségmegtakarítás
3. Kényelmesebb munkavégzés

A MEGTÉRÜLÉS
IPARI ALKALMAZÁSOK, MINT:
Acélszerkezet-gyártás • Általános fémmegmunkálás •
Olaj és gázvezeték-építés • Gépgyártás és épületgépészet

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

✓

Profil csiszolás

A Cubitron™ II termékek számos alkalmazásra és alapanyagra használhatóak.
A fenti táblázat csak a legáltalánosabb alkalmazási területeket mutatja be.

3M™ Cubitron™ II vágókorong

3M™ Cubitron™ II tisztítókorong

Termékelőnyök

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

A 3M™ Cubitron™ II vágókorongok a PSG
(precíziósan megmunkált) szemcsékkel:

• Gyorsabb vágást biztosítanak és tartósabbak, mint a hagyományos termékek
• Univerzálisan használhatóak különböző fémekre, mint például acél,
rozsdamentes acél, alumínium és különböző öntvények
• A kisebb hőtermelődés következtében nem színeződik el
az alapanyag és gyorsabb a munkavégzés
• Alacsony rányomással dolgozik,
Egyenes kivitel
ami kíméli a gépet és a kezelőt is

Leválasztott anyagmennyiség (g)

Süllyesztett kivitel
3M cikkszám

Méret (mm)

Típus

Termék

Max.
fordulat /perc

XA009101651

76 x 1 x 6.35mm

41

3M™ Cubitron™ II

25,450

XA009101677

76 x 1 x 9.53mm

41

3M™ Cubitron™ II

25,450

XA009102089

100mm x 2mm x 15.88mm

41

3M™ Cubitron™ II

15,300

XA009102162

115mm x 1.0mm x 22.23mm

41

3M Cubitron II

13,300

XA009101693

115mm x 1.6mm x 22.23mm

41

3M Cubitron II

13,300

XA009102154

125mm x 1.0mm x 22.23mm

41

3M Cubitron II

12,200

XA009101701

125mm x 1.6mm x 22.23mm

41

3M™ Cubitron™ II

12,200

XA009101768

125mm x 2mm x 22.23mm

41

3M™ Cubitron™ II

12,200

XA009101719

180mm x 1.6mm x 22.23mm

41

3M™ Cubitron™ II

8,500

XA009101776

180mm x 2mm x 22.23mm

41

3M Cubitron II

8,500

XA009101784

230mm x 2mm x 22.23mm

41

3M™ Cubitron™ II

6,650

XA009101867

230mm x 2.5mm x 22.23mm

41

3M Cubitron II

6,650

XA009102006

230mm x 3mm x 22.23mm

41

3M™ Cubitron™ II

6,650

XA009101875

115mm x 2.5mm x 22.23mm

42

3M Cubitron II

13,300

XA009101917

125mm x 2.5mm x 22.23mm

42

3M™ Cubitron™ II

12,200

XA009101933

180mm x 2.5mm x 22.23mm

42

3M Cubitron II

8,500

XA009101958

230mm x 2.5mm x 22.23mm

42

3M™ Cubitron™ II

6,650
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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
anyagleválasztásának 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

180

7,0

22,23

XC991060887

8500

230

7,0

22,23

XC991060903

6650

Teljesítmény jellemzők :

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

Tekintse meg
termékbemutató videónkat!

Tekintse meg
termékbemutató videónkat!

3M™ Cubitron™ II tisztító- és vágókorong (kettő az egyben)

3M™ Cubitron™ II 987C és 982C fíbertárcsák

Ha hőérzékeny fémekkel dolgozik, mint például rozsdamentes
acéllal, értékelni fogja a 987C fíbertárcsát, amely gyorsabb,
hosszabb élettartammal rendelkezik és kisebb előtolást igényel
mint a hagyományos csiszolóanyagok.

Termékelőnyök
A legújabb 3M™ Cubitron™ II tisztító- és vágókorong szerszámcsere
nélkül egyaránt használható vágásra vagy csiszolásra! A vágókorong
gyorsaságát ötvöztük a tisztítókorong tartósságával.
Így akár 57%-kal is csökkentheti csiszolási költségeket.

Leggyakoribb

felhasználás:

Vágás
Gyökölés
Tisztítás
Sarokvarrat tisztítás
Reve eltávolítás
Élletörés

3M™ Cubitron™ II tisztító- , vágókorongok
3M cikkszám

Méret (átmérő × vastagság × tengely) mm

Max. fordulat /perc

XC991078251

100 × 4.2 × 9.53

15,300

XC991078269

100 × 4.2 × 15,88

15,300

XC991078327

115 × 4.2 × 22.23

13,300

XC991078285

125 × 4.2 × 22.23

12,200

XC991078319

150 × 4.2 × 22.23

10,200

XC991078392

180 × 4.2 × 22.23

8,500

XC991078376

230 × 4.2 × 22.23

6,650

Ha szénacéllal dolgozik, a 982C tárcsával egy gyorsabb, hosszabb
élettartamú termékhez juthat, amely kisebb előtolás mellett
is elvégzi ugyanazt a munkát. Tényként állíthatjuk, hogy
a 982C keményebben dolgozik azért, hogy Önnek ne kelljen.
A 3M garantálja, hogy a Cubitron™ II fíbertárcsáival ugyanannyi
befektetett munkával, egységnyi idő alatt nagyobb mennyiségű
anyagot tud lemunkálni.

Legfőbb

alkalmazások
• hegesztési varratok eltávolítása
• reve eltávolítása
• felületi egyenetlenségek eltávolítása
• élletörés
3M™ Cubitron™ II 982C fíbertárcsa

3M™ Cubitron™ II 987C fíbertárcsa

Maximális
fordulatszám csomag / karton
(fordulat/perc)

Átmérő
(mm)

Finomság

3M cikkszám

115 mm
x
22 mm

36+
60+
80+

60440229288
60440229353
60440229395

13,300

125 mm
x
22 mm

36+
60+
80+

60440229270
60440229361
60440229403

180mm
x
22 mm

36+
60+
80+

60440230104
60440230872
60440230880

Maximális
fordulatszám csomag / karton
(fordulat/perc)

Átmérő
(mm)

Finomság

3M cikkszám

25/100

115 mm
x
22 mm

36+
60+
80+

60440229312
60440229577
60440229619

13,300

25/100

12,000

25/100

125 mm
x
22 mm

36+
60+
80+

60440229304
60440229585
60440229627

12,000

25/100

8,600

25/100

180mm
x
22 mm

36+
60+
80+

60440230914
60440230898
60440230906

8,600

25/100

A tökéletes eredmény érdekében használjon 3M bordázott felfogókat:
115 mm - 64860 típus, 125 mm - 64861 típus, 180 mm - 64862 típus.

Kérjük, tekintse meg bemutató videónkat is!  

3M™ Cubitron™ II 967A legyezőtárcsa

3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F DE és 982C tárcsák

Egyedülálló teljesítmény,
A 3M™ PSG (precíziósan megmunkált) szemcse technológiai előnyei most
már egy sokoldalú, hosszú élettartamú lamellás tárcsában is megtalálhatóak! Az új 3M Cubitron™ II 967A legyezőtárcsa segítségével számos feladat
– beleértve a tisztítási munkákat, hegesztési varrat eltávolítást, sorjázást
- gyerekjátéknak tűnik. Ezen felül, mivel kisebb rányomással lehet vele dolgozni, a kezelő számára kényelmesebb a használata.
A Cubitron™ II legyezőtárcsák rugalmasak, így könnyen követik az íves
felületeket és a profilokat. Nem marnak bele az anyagba, és olyan csiszolási
segédanyagot tartalmaznak, amelyek nem engedik túlhevülni, beégni, felüvegesedni a tárcsát – ez különösen hőérzékeny lemezek és rozsdamentes
anyagok csiszolásakor nagy előny.

Rányomástól
		függő teljesítmény
Alacsony

Közepes

Nagy

Az eltávolított hegesztési varrat mennyisége (mm)

Az új 3M™ Cubitron™ II 967A gyorsabban csiszol!

A csiszolási teljesítmény új mércéje

1600
1400

alacsonyabb peremkopás

15 perces csiszolás
3M™ Cubitron II™
967A 40+
Versenytárs - Kerámia
tárcsa 36-os szemcse

250%

1200

Versenytárs  - Kerámia
tárcsa 40-es szemcse

1000
800
600
100%

400

103%

200
0

Mit jelent ez Önnek?
• Megnövelt teljesítmény, gyorsabb csiszolás, több elkészült
munkadarab tárcsánként.
• A rövidebb csiszolási idő növeli a termelékenységet, a gép élettartamát
és csökkenti a kezelő fizikai leterheltségét.
• Alacsonyabb költségek a tárcsa hosszú élettartama és a kevesebb
szerszámcsere miatt.
3M cikkszám

Finomság

Méret

Max ford./perc

XA009101008

40+

115MM

13,300

XA009101016

60+

115MM

13,300

XA009101024

80+

115MM

XA009101032

40+

XA009101040

Csiszolóanyagok használatánál fontos szerepet kap a tárcsa széle a csiszolásnál, simításnál és finiselésnél. Ha Önnek gondot okoz a peremkopás, váltson
Cubitron™ II Roloc™ 984F DE-re. Tartós hordozókialakítása a 3M precíziós
kialakítású szemcséivel kombinálva egyedülálló élettartamot és teljesítményt
kölcsönöz a terméknek!
• Új fejlesztésű, tartós hordozó a hosszantartó peremmegtartásért.
• A precíziós szemcsekialakításnak köszönhetően kisebb a súrlódás és ezáltal
mintegy 30%-kal kevesebb hő képződik.
• A precíziós szemcsekialakítás lehetővé teszi a szemcsék önéleződését, ami
stabil és folyamatos vágási teljesítményt biztosít kisebb nyomóerő mellett.
• Minőségi 3M™ Roloc™ csatlakozó az egyszerű és gyors szerszámcsere
érdekében.
• Bármely fémen alkalmazható, legyen szó csiszolásról, simításról, finiselésről
vagy sorjátlanításról.

Alkalmazza a komplett 3M™ rendszert és használja
ki maradéktalanul a Roloc™ tárcsa által nyújtott
előnyöket! A 3M™ csiszológépeivel kiválaszthatja a
kívánt teljesítményt és fordulatot, így kihozhatja
a maximumot a 3M™ precíziós szemcséiből.

Kapható:
• 38 mm, 50 mm és 75 mm méretekben
• 36+, 60+ és 80+ finomságokban
• TR és TSM típusokban

Átmérő /
Teljesítmény

Javasolt használati
sebesség

Munkadarab anyaga

38 mm / 0.5Le

20.000

Rozsdamentes acél

50 mm / 0.5Le

20.000

Szénacél /
Alumínium

50 mm / 1.0Le

15.000

Rozsdamentes acél

75 mm / 1.0Le

15.000

Szénacél /
Alumínium

3M™ Levegős Roloc™ csiszológép

csiszolás
Tisztítás

Hegesztési
varrat
eltávolítás

Élletörés
Sorjázás

Reve
eltávolítás
Rozsda
eltávolítás

KÚPOS

Egybe-

Felület
előkészítés

Használja a Cubitron II 967A tárcsákat rozsdamentes
acél, szénacél, alumínium és színesfémek megmunkálásához.
A csiszolási segédanyagnak (hőelvezető réteg) köszönhetően
a 967A kisebb hőtermelődéssel dolgozik, meggátolva ezzel
a munkadarabok elszineződését.

EGYENES

A Cubitron II 967A
legyezőtárcsák ideálisak
az alacsonytól egészen a nagy
rányomást igénylő alkalmazásokig
– különösen festés előkészítésekor és
rozsdamentes acél megmunkálásakor, amikor
a finiselés és az alak, forma megtartása fontos.

Átmérő
(mm)

Levegőszükséglet
(l/perc)

Motor LE
(W)

Fordulatszám
(/perc)

Tömeg
(kg)

Hossz
(mm)

Magasság
(mm)

3M
cikkszám

13,300

50

125MM

12,200

651

0.5

20,000

0.5

171.5

69.9

25124

60+

125MM

12,200

75

991

1

15,000

1

209.6

82.6

25125

50

651

0,5

12,000

0,5

171,5

69,9

28344

XA009101057

80+

125MM

12,200

XA009101099

40+

180MM

8,600

XA009101107

60+

180MM

8,600

XA009101115

80+

180MM

8,600

XA009101156

40+

115MM

13,300

XA009101164

60+

115MM

13,300

XA009101172

80+

115MM

13,300

XA009101180

40+

125MM

12,200

XA009101198

60+

125MM

12,200

XA009101206

80+

125MM

12,200

XA009101214

40+

180MM

8,600

XA009101222

60+

180MM

8,600

XA009101230

80+

180MM

8,600

3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C tárcsa

PSG szemcse fíber hordozón.
A részletekért keresse értékesítő kollégánkat.

Kapható:
• 50 mm és 75 mm méretekben
• 36+, 60+ és 80+ finomságokban
• TR és TSM típusokban

TSM felfogatás

TR felfogatás

Méret (mm)

Finomság

Felfogatás

3M cikkszám

50

36+

TR

60440230138

50

36+

TSM

60440230179

50

60+

TR

60440230211

50

60+

TSM

60440230252

50

80+

TR

60440230294

50

80+

TSM

60440230336

75

36+

TR

60440230146

75

36+

TSM

60440230187

75

60+

TR

60440230229

75

60+

TSM

60440230260

75

80+

TR

60440230302

75

80+

TSM

60440230344

3M™ Cubitron™ II 984F csiszolószalagok

3M™ Cubitron™ II 984F csiszolószalagok
Segítség a 3M™ Cubitron™ II csiszolószalagok kiválasztásához
Hagyományos
termék
finomsága

Javasolt Cubitron™ II
finomság
a helyettesítésre

24

36+
60+
36+

40

50

35

3M™ Cubitron™ II 984F

30
25
20

Alumínium-cirkónia szemcsés

10

Alumíniumoxid szemcsés

5
0

5

10

15

Idő (perc)

20

25

30

A nagy teljesítményű csiszolóanyagok fejlődése
A mindennapos használatban levő három csiszoló szemcsét mutatjuk
be a fenti grafikonon, a legfontosabb szempont, a csiszolási teljesítmény
ábrázolásával. A rozsdamentes acélon vizsgált vágási sebességeket egymás
mellé állítva láthatja, hogy a Cubitron™ II új mércét állított fel
a termelékenységben.

Eltávolított anyag súlya (gramm)

3M™ Cubitron™ II csiszolószalag HOSSZABB IDEIG BÍRJA!

60+

60

A Cubitron™ II szalagok megnövekedett hatékonysága és tartóssága révén most nem csak az eddigi,
de az ahhoz hasonló finomságokat is kiválthatja.
Mindeközben élvezheti, hogy jelentős mértékben
gyorsul a vágás sebessége és megnő a termék
élettartama. Az esetek többségében a Cubitron™ II
típusú szalagokra való átállással, anélkül csökkentheti a megmunkálási lépések számát, hogy feláldozná a végső csiszolati képet.

túlhevülés?

A 3M Cubitron™ II szalagok tervezésénél kiemelt
szempont volt az alacsony hőterhelés, kiküszöbölve
ezáltal a fém elszíneződését /oxidációját és csökkentve a hőterhelés okozta repedések kialakulását.

80+

80

80+

100

80+

Megnövelt termelékenység
„A Cubitron™ II szalagokkal több mint 50%-kal
csökkent az átállási idő.”
- Öntöde

Jobb anyagleválasztási teljesítmény
„Gépkezelőink állítása szerint ugyanazon munka elvégzéséhez a
versenytárs szalaggal 60 percre volt szükség, míg a Cubitron™ II
szalaggal a megmunkálási idő 45 percre csökkent.”
– Precíziós öntöde

Kevésbé terheli a felhasználót
„Mivel a Cubitron™ II szalagok lemunkálása gyorsabb, szinte
minden kezelőnk azt jelezte vissza, hogy a megszokottnál jóval
kisebb előtolás szükséges a szalag teljes élettartama alatt.”
– Repülőgépalkatrész gyártó

3M™ Cubitron™ II 947A
csiszolószalagok

A 3M kifejlesztette az alacsony és közepes mértékű rányomást igénylő
alkalmazásokhoz a 947A X-súlyú szövethordozós Cubitron™ II csiszolószalagot.
Természetesen ezekben a termékekben is megtalálható a PSG, precíziósan
megmunkált szemcse, így a 947A szalagok is rendkívüli teljesítményre képesek.
Termékelőnyök:
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• Közepes és alacsony rányomást igénylő alkalmazásokhoz ideális választás
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• Nincs beégés, elszíneződés az alacsonyabb hőképződés miatt
• Gyorsabban csiszol és hosszabb élettartammal rendelkezik, mint
a hagyományos kerámiaszemcsés csiszolószalagok
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• A 947A rugalmasabb mint a 984F típus
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• A 947A szalag 120+ szemcseméretben is elérhető
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A 3M felmérései szerint a legtöbb felhasználó lecseréli a szalagot egy
újra, ha annak kétharmadára csökkent a vágási sebessége a kiindulási
sebességéhez képest. A fenti ábra azt mutatja, hogy a Cubitron™ II
szalagok kétszer olyan hosszú idő alatt jutnak el erre a pontra, mint
a hagyományos kerámiaszemcsés csiszolószalagok. Ezen felül a
Cubitron™ II szalagok egész élettartamuk során gyorsabban dolgoznak,
mint a hagyományos termékek. Egységnyi idő alatt nemcsak több
munkát végeznek, de élettartamuk is sokkal hosszabb.

A képen látható 3 különböző rozsdamentes acél felület kilenc, azonos előtolást használó, 10 másodperces csiszolási ciklus után. Három hagyományos
kerámiaszemcsés szalagot használtunk;
a felület különböző szintű elszíneződést /visszaégést mutat. A Cubitron™ II szalaggal megmunkált
felület mentes mindennemű elszíneződéstől.

A 947A típus elérhető 40+,
60+, 80+ és 120+ finomságokban.
A standard 75mm x 2000mm vagy
a 13mm x 457mm mellett számos egyéb
méretben is elérhetők a szalagok. Bővebb
információért keresse 3M képviselőjét.

Alacsony
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Titán

Kis
mértékű
Hordozó rugalmassága
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80+

Miért nincs

Kerámia szemcsés
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60+

Rányomás mértéke

Lemunkált anyagmennyiség (gr)

3M™ Cubitron™ II csiszolószalag GYORSABBAN VÁG!

60+
36+

Az új 3M Cubitron™ II csiszolószalag túlmutat a termelékenység és a teljesítmény
eddig ismert határain – köszönhetően a 3M technológiai áttörésének, amely újraírja
a csiszolószalag gyorsaságának, egységességének és élettartamának szabályait.
• Az eddig ismert legjobb szalagoknál
• Segít kiküszöbölni a csiszolás
mintegy 30%-kal gyorsabb lemunkálás hőmérsékleti igénybevételét.
kemény fémeken.
• Akár négyszer hosszabb élettartam,
• Nincs túlhevülés – a keletkező hőt elve- mint a hagyományos kerámia és
zeti a munkadarabról és a szalagról is.
alumínium-oxid szalagok esetében.

Kevesebb megmunkálási
lépés

36+

36

Felejtse el eddigi tapasztalatait a csiszolószalagokról!

Potenciális javulás
Gyorsabb vágás,
hosszabb élettartam

Nagy
mértékű

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.
Kérjük, hasznosítsa újra a papírt Ön is!
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