Industrial Abrasives

Speciaal ontworpen om
langer mee te gaan.
3M™ Cubitron™ II afbraamschijven
3M™ Cubitron™ II afbraamschijven met verzonken asgat
hebben het slijpproces op een revolutionaire manier
veranderd. Ze snijden sneller en gaan nu ook langer mee
dan conventionele afbraamschijven.

Dankzij de 3M™ Precision Shaped
Grain schuurtechnologie die het slijpen
van metaal compleet verandert, staan
onze Cubitron II schuurmiddelen
garant voor:
ŔŔ Sneller snijden
ŔŔ Materiaal dat langer scherp blijft
ŔŔ Minder benodigde drukuitoefening
ŔŔ Minder vermoeidheid bij de
gebruiker
ŔŔ Hogere productiviteit

Conventionele schuurkorrels

Conventionele keramische schuurkorrels hebben
een onregelmatige vorm. In plaats van een mooie,
regelmatige beweging, “ploegt” de korrel door
het metaal, wat zorgt voor warmteontwikkeling,
langzamer slijpen en kortere levensduur van het
schuurproduct.

3M schuurkorreltechnologie met
precisievormgeving

De 3M Precision Shaped Grain technologie in
Cubitron II schuurmaterialen breken bij slijtage
consistent af tot scherpe punten en randen. Dit
zorgt voor schoner en sneller snijden, koeler
slijpen en een veel langere levensduur.

Prestaties op een geheel
nieuw niveau.

Minder druk vereist,
meer materiaal verwijderd.

De harsverbinding is vernieuwd en tegelijkertijd is er ook gezorgd
voor een gemengd schuurmineraal. Dit betekent dat de schijf
meer werk verzet voor de verlijming het begeeft en het mineraal
vrijkomt, wat zorgt voor een hogere levensduur van de schijf.

Concurrerende producten kunnen tot wel drie keer meer
drukuitoefening vereisen om de hoeveelheid verwijderd
materiaal met 3M™ Cubitron II schuurmiddelen te evenaren.

De voordelen
ŔŔ Minder vermoeiend voor gebruiker
ŔŔ Meer materiaal verwijderd met dezelfde hoeveelheid
inspanning
ŔŔ Verbeterde productiviteit

400
350
Verwijderd Materiaal (g)

3 redenen waarom het beter is:
ŔŔ Snijdt sneller – helpt productiviteit en
verwerkingscapaciteit te verbeteren
ŔŔ Gaat langer mee – helpt geld te besparen
ŔŔ Eenvoudiger gebruik – goed voor werknemers, goed voor
het bedrijf

Gebruikt in industrieën zoals:
Scheepsbouw, Constructiestaal, Algemene Metaalnijverheid,
Olie en Gas, Landbouwmachines, Industriële Machines en
Bouwmaterieel
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3M Cubitron II T27
Partnr.

Afmetingen

Max TPM

94003Q

115mm x 7.0mm x 22.3mm

13.300

94002Q

125mm x 7.0mm x 22.3mm

12.200

94001Q

150mm x 7.0mm x 22.3mm

10.200

94000Q

180mm x 7.0mm x 22.3mm

8.500

93999Q

230mm x 7.0mm x 22.3mm

6.650

Garantie, beperkt verhaal en afwijzing van aansprakelijkheid: Veel factoren die buiten de macht van 3M en enkel binnen de kennis en macht van de gebruiker liggen, kunnen een effect hebben op het gebruik en de resultaten van
een 3M product in een bepaalde toepassing. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de evaluatie van het 3M product en voor het bepalen of dit al dan niet geschikt is voor een bepaald doeleinde en voor de toepassingsmethode
van de gebruiker. Tenzij een bijkomende garantie specifiek vermeld wordt op de productverpakking of productdocumentatie van 3M die van toepassing is, garandeert 3M dat elk product voldoet aan de productspecificatie van 3M die
van toepassing is op het moment dat 3M het product verzendt. 3M HANTEERT GEEN ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDEN, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF
VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE MANIER VAN HANDEL DRIJVEN OF EEN GEWOONTE
OF GEBRUIK IN DE HANDEL. Als een product van 3M niet aan deze garantiebepalingen voldoet, is de enige en unieke verhaalmogelijkheid, naar keuze van 3M, de vervanging van het 3M-product of de restitutie van de aanschafprijs.
Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit door de wet verboden is, zal 3M niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het 3M product, hetzij directe of indirecte, speciale, incidentele of
gevolgschade, ongeacht de aangevoerde rechtsleer, zoals garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.
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