Yüksek performans ve
verimlilikten vazgeçmeyin.
YENİ! 3M™ Silver Taşlama Taşları
3M™ Hassas Şekillendirilmiş Mineral
teknolojisi sayesinde, uygun maliyetli üstün
performans.

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

Rakipsiz bir
performans
ve değer
kombinasyonu
3M'in Hassas Şekillendirilmiş Mineral teknolojisinin sağladığı
uzun ömrü ve hızı, günlük işlerinizde yüksek performans için
tasarlanmış yenilikçi yapısıyla Silver Taşlama Taşlarında
deneyimleyebilirsiniz.

Yeni 3M™ Silver Taşlama Taşı

Karbon çeliği ve
paslanmaz çelik
üzerinde metal
işleme süreçlerinde
kullanılmak üzere
optimize edilmiştir.
• Kaynak temizleme
• Kaynak ağzı açma
• Kenar pah kırma
• Çapak temizleme

3M™ Silver Taşlama Taşı, 3M™ Hassas Şekillendirilmiş Mineral
Teknolojisinin efsanevi hızı ve uzun ömründen güç alan aşındırıcı
sınıfını sunar. Kaynak temizleme, kenar pah kırma ve benzeri
pek çok uygulama için ideal bir seçimdir alüminyum oksit ve
zirkonyum taşlardan daha hızlı taşlama ve daha uzun ömür
sağlar.

Teknik İpucu
• Taşlama 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, hızını o kadar
kolay sürdürür ve bu da daha hızlı taşlama ve daha
uzun taş ömrü sağlayacaktır.
• Zamanla makinenin hızı azaldığında, taş ömrünü
olumsuz etkiler.
• Taş üzerinde belirtilen maksimum çalışma hızını
AŞMAYINIZ!

Taşlama Taşı Karşılaştırmaları
Hız ve Dayanıklılık, 5 yıldız en iyi puan olmak üzere, 1'den 5'e kadar uzanan
bir ölçekte derecelendirilmiştir.

Özellikler
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Dayanıklılık / Ömür
Kesme hızı
Kirletici içermez*
(paslanmaz/inoks için)

Mineral

Silver

İş başına toplam
aşındırıcı maliyeti

Her iki dünyanın da en iyisine sahip olun.
Taşları karşılaştırmanız gerektiğinde, hızlı taşlama sağlayan yumuşak yapıya
sahip taşlar ile uzun ömürlü ancak sert yapıya sahip taşlar arasında seçim
yapmanız gerekir. Şimdi, 3M™ Silver Taşlama Taşı ile yüksek performansla
hızlı taşlama ve uzun ömür özelliklerinin hepsini tek bir üründe elde
edebilirsiniz.

3M™ Silver Taşlama Taşları
3M Stok No.
UU009014901
UU009017318
UU009017326
UU009017334
UU009017342

Ölçü
115x7
125x7
150x7
180x7
230x7

Başarı hikayesi:
Metal imalatı
Kullanıcıdan karbon çelik üzerinde
kaynak taşlama yorumu:
3M Silver Taşlama Taşı, mevcut
alüminyum oksit taşına kıyasla,
%70 daha az aşınma ve %28 daha
hızlı kesim sağladı.

Başarı hikayesi:
Çelik imalatı
Hardox 960 paslanmaz çelikten
lazer cürufu çıkarırken,
3M Silver Taşlama Taşı iki kat daha
uzun süre dayandı ve geleneksel
alüminyum oksit taşlara göre
uygulama sırasında daha az operatör
baskısı gerektirdi.

Hassas Şekillendirilmiş Mineral Teknolojisi

Min. Sip. Miktarı
50
50
50
50
50

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,
taşlama işleminin daha yavaş ve ürün
ömrünün daha kısa olmasına neden
olur.
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