Yüksek performanslı bir
kesme deneyimi için.
YENİ! 3M™ Silver Kesme Taşları
3M™ Hassas Şekillendirilmiş Minerallerinin
uzun ömür ve hızlı kesme deneyimine sahip
olun - şimdi yüksek performans ve değer için
tasarlanmış kesme taşlarında!

3M™ Silver Kesme Taşları
hakkındaki sorularınızla ilgili
bize ulaşabilirsiniz;

İşinizi daha
hızlı tamamlayın.
Kesme taşınız çok çabuk mu bitiyor? Bir işi tamamlayamadan
kesme taşınızı değiştirmek zorunda mı kalıyorsunuz?
Birkaç kesmeden sonra ısınmaya ve yavaşlamaya mı başlıyor?
Peki ya kesme taşınız beklediğiniz performansı veremiyorsa;
size güzel bir haberimiz var:

Yeni 3M™ Silver Kesme Taşı, günlük kullanım için ekonomik

Levha, boru ve
çeşitli metal
kesme işlerinizi
çok daha kısa
sürede bitirin.
Karbon çeliği ve
paslanmaz çelik
üzerinde kullanım
için optimize
edilmiştir.

olacak şekilde tasarlanmış yeni, üstün performanslı bir kesme
taşıdır. 3M Hassas Şekillendirilmiş Mineral teknolojisine sahip
olan bu yenilikçi taşlar, her türlü metal, paslanmaz çelik ve
alaşımlı çelik üzerinde hızlı ve pürüzsüz kesme işlemi sağlamak
üzere soğuk kesim yapmaktadır. Ürünü deneyimleyenler,
rakip alüminyum oksit ve zirkonyum taşlarından daha uzun
süre dayandıklarını belirtmektedirler. 3M™ Silver kesme taşları,
üretim birimi verimliliğinizi arttırmaya, maliyetlerinizi kontrol
etmeye yardımcı olacak şekilde, taş başına daha fazla sayıda
bitmiş parça anlamına gelmektedir.

Teknik İpucu: Boyut önemlidir
Taş kalınlığı, taşın performansını etkiler.
Kesme taşı kalınlaştıkça, kullanım ömrü artar ve
kesme hızı da yavaşlar. Daha kalın malzeme keserken,
taş ömrünü en üst düzeye çıkarmak için daha kalın ve
daha geniş çaplı bir kesme taşı kullanın. Et kalınlığı
düşük ince malzeme keserken daha ince taşlar kullanın,
kesme sürelerini azaltın.
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3M™ Silver Kesme Taşları
daha uzun süre dayanır!

Bir müşteri çelik ve paslanmaz
çelik boru keserken,
3M Silver Kesme Taşlarının,
standart alüminyum oksit taşına
kıyasla %50 daha az aşındığını
belirtmiştir.
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Metal sac ve levhayı kesmek için ise,
3M Silver Kesme Taşları,
her zamanki zirkonyum taşından
%40 daha az aşınma göstermiştir.
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3M™ Silver Kesme Taşları

3M Silver

Hassas Şekillendirilmiş Mineral Teknolojisi

3M Stok No.

Ölçü

Min. Sip. Miktarı

UU009038876
UU009026079
UU009038900
UU009038926
UU009026095
UU009026103
UU009026319
UU009026327

115x1.6
115x2.5
125x1
125x1.6
180x2.5
180x3.0
230x2.0
230x2.5
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3M™ Kişisel Koruyucu Donanım ile
işinizde güvende olun
3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı
Çalışma koşullarınıza uyum sağlayan, gelişmiş otomatik
kendinden karartmalı optiklere sahip daha hafif,
daha konforlu kaynak başlığı

3M™ Mandallı Baş ve Yüz Koruması
Başınızı ve yüzünüzü kıvılcımlara, kıymıklara ve
döküntülere karşı koruyun.
3M™ SecureFit™ Koruyucu Gözlük
İş yerinizi net bir şekilde görebilmenize yönelik,
buğu önleyici lenslere sahip rahat bir göz koruması.
3M™ E-A-R™ UltraFit Kordonlu Kulak Tıkaçları
Elleriniz kirli olduğunda dahi temiz kalan, hızlı ve
konforlu işitme koruması.

3M Hassas Şekillendirilmiş Mineral, sürekli
kırılarak keskin uçlar ve kenarlar oluşturur.
Bu sayede ve çok daha uzun süre dayanır.
Hızlı ve kolay kullanımı sayesinde işçilikten
ve zamandan tasarruf sağlar. Yüzeyi daha
hızlı ve temiz taşlar, malzemeyi yakmaz.
Geleneksel seramik aşındırıcı mineral biçimi
düzensizdir. Temiz bir işleme hareketi yerine
mineral metale rastgele sürtünür. Bu da ısı
birikmesine, kesme işleminin daha yavaş ve
ürün ömrünün daha kısa olmasına neden olur.

Teknik İpucu

Performans için güçlendirmek
• Kesme taşları makine gücü arttıkça daha iyi
performans gösterir, bu yüzden de hızı koruyabilen
bir makina ile kullanılması çok önemlidir.
• Makinenin gücü ne kadar yüksek olursa, o kadar
uzun süre yüksek hızda çalışır. Bu da daha hızlı
kesme ve daha uzun taş ömrü sağlayacaktır.
• Makine kullanıldıkça hızı azalır, taş ömrünü
olumsuz etkiler.
• Taş üzerinde belirtilen maksimum çalışma hızını
AŞMAYINIZ!
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