FULL SPEED
NO HEAT
Met 3M™ Cubitron™ II
Schuurband 784F

• Extreme snijprestaties door precies
gevormde keramische korrel
– Meer, gelijkmatigere slijtage
– Tot 40% tijdsbesparing

• Gaat langer mee dan andere producten

De professionele schuurband
voor alle toepassingen
• Krachtige schuurband voor vrijwel alle
metalen onder lage en middelhoge druk
• Ideaal voor hoge snijsnelheden
• Blijft koel tijdens het schuren dankzij
schuurhulpmiddelen, gaat beduidend
langer mee
• Minder fijnstof
• Korrel 36+ tot 180+

– 2 tot 4 keer langere levensduur

• Reductie downtime
– Minder bandwissels

• Lagere contactdruk
– Gebruiksvriendelijker

• Minder warmteontwikkeling
• Hogere productiviteit, lagere eenheidskosten

Revolutie in
schuurtechnologie
• Geschikt voor alle stationaire bandschuurmachines
• Geschikt voor roestvrij staal, constructiestaal en non-ferrometalen
• Meest voorkomende afmetingen*:
– 75 x 2.000 mm
– 150 x 2.000 mm

• Meest voorkomende korrelgroftes*:
– Korrels 36+/60+
*Uiteraard ook verkrijgbaar in andere afmetingen en korrelgroftes

Conventionele
keramiekkorrels

Precies gevormde
keramiekkorrels

Schuurt, breekt het werkstuk open

Snijdt door het werkstuk heen

Belangrijke opmerkingen:
Alle bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en dient niet in de specificaties te worden opgenomen. Gelieve alvorens onze producten
te gebruiken zelf te testen of ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik, ook met het oog op mogelijke toepassingsgebonden invloeden. Gelieve alle
veiligheids- en beveiligingsvoorschriften te respecteren die tijdens het gebruik in acht moeten worden genomen. Alle vragen in verband met garantie en
aansprakelijkheid voor onze producten worden geregeld volgens de voorwaarden van de koopovereenkomst, voor zover niets anders wordt bepaald door
wettelijke voorschriften.
3M is een handelsmerk van 3M Company. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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