3M™ Profi Series
Selling Guide

Abrasive Systems Division

3M Nauwkeurig gevormde schuurkorrels
De Science of Speed.
Driehoekige, scherpe punten betekenen een schuurmineraal dat sneller en koeler snijdt en veel langer meegaat dan conventionel e
schuurmineralen, die overmatige hitte genereren en een kortere levensduur hebben. We hebben 3M™ Cubitron™ II producten
waargenomen die veel sneller snijden en tot 2x langer meegaan dan sommige concurrerende producten.
Tijdbesparing.
Zoals het gezegde luidt: "tijd is geld" en uw schuurmiddel moet lang meegaan om het aantal wisselingen te verminderen en de p roductiviteit
te verhogen. Nauwkeurig gevormde korrels snijden sneller, gaan langer mee en helpen de kosten voor uw bedrijf te verlagen.

→ Snijdt sneller, langer en koeler
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3M Schuurmiddelenportfolio- productpositionering
3M™ Premium Serie

3M™ Profi Serie

© 3M. 2020. All Rights Reserved. 3M Confidential

Waar te verkopen?
Klantgerichtheid - 'proceskosten verlagen'
Moeilijk te slijpen materialen/temperatuur
gevoelig
Kan waarde meten
Wil de productiviteit verhogen
De klant is in staat om de waarde te berekenen
en te testen

Superieure Prestatie
• Snelste snede
• Langere levensduur
• Extreem snelle snede over
de levensduur
• Verlaagt de totale
proceskosten
• Lichtlopend

Waar te verkopen?
• Doelgerichtheid van de klant - 'vermindering
van de schurende uitgaven'.
• Klant doet geen testen en berekeningen
• Wil een goed presterend wiel
• Wil de voordelen van Cubitron II
• Prijsgevoeligheid
→ Biedt een product van hoge kwaliteit tegen
een waardeprijs
→ Prijs is hetzelfde als concurrerende
aluminiumoxide / alumina zirconia producten

Prestatie / Prijs
• Hoge materiaalverwijdering
• Lange levensduur vergeleken met alumina
zirkonium en keramiek
• Goede snijsnelheid
• Lichtlopend

PSG product tot een prijs
van AO/AZ product
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Verkoopstrategie 3M Profi Series
Strategie
Twee stappen upselling strategie:
• Lagere prijsdrempel voor PSG-technologie dan Cubitron II
• Upgrade naar Cubitron II

Sneller snijden en een langere levensduur in
vergelijking met concurrerende producten

3M Profi Series is de ingang naar de wereld van PSG

Snelheid
3M™ Cubitron
II Premium
Serie

Argumentatie

3M™ Profi
Serie

▪ Portefeuille ideaal voor gebruikers die bijvoorbeeld een hoge
kwaliteit willen maar (interne) prijsdrempels moeten overwinnen
(bijvoorbeeld voorman, koper)

▪ Als de klant een interne barrière ervaart (door besparingen enz.)

Concurrerende
producten

(AO of AZ)

Levensduur

→ raadpleeg 3M Profi Serie
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3M Schuur/ en slijpschijvenassortiment
3M™ Premium Serie

3M™ Profi Serie

Cubitron™ II 982C Fiberschijf

3M™ 782C Fiberschijf

Cubitron™ II 987C Fiberschijf

3M™ 787C Fiberschijf

Cubitron™ II Afbraamschijf

3M™ Silver Afbraamschijf

Cubitron™ II Doorslijpschijf

3M™ Silver Dooslijpschijf

Cubitron™ II 969F Lamellenschijf

3M™ 769F Lamellenschijf

Cubitron™ II Cut & Grind Schijf

3M™ Cut & Grind Schijf
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Toepassingsoverzicht
Afschuinen en
lasvoorbereiding

Zwaar ontbramen
En slakverwijdering

Inkepen en
lasslijpen

Blending &
finishing

Snijden &
Vormen

Las verwijdering
snijden

3M™ 769F
lamellenschijven

3M™ Silver
afbraamschijven

3M™ Silver
afbraamschijven

3M™ Cut &
Grind
schijven

3M™ 769F
amellenschijven
3M™ 769F
lamellenschijven

3M™ 769F
lamellenschijven

3M™ 782C/787C
roloc™ schijven
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3M™ 782C/787C
fiberschijven

3M™ Silver
doorslijpschijven

3M™ 782C/787C
fiberschijven

3M™ 782C/787C
fiberschijven
3M™ 784F
schuurbanden

3M™ Silver
afbraamschijven

3M™ 782C/787C
fiberschijven

3M™ 782C/787C
roloc™ schijven

3M™ Cut &
Grind schijven

3M™ 784F
schuurbanden
3M™ 784F
schuurbanden

3M™ 784F
schuurbanden

3M™ 782C/787C
roloc™ schijven

3M™ 784F
schuurbanden
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Toepassingsoverzicht voor Haakse slijper-producten
3M™ Cut &
Grind schijven

3M™ Silver
doorslijpschijven

Toepassing

Doorslijpschijven
1 mm

3M™ Silver
afbraamschijven

3M™ 782C/787C
fiberschijven

3M™ 769F
lamellenschijven

Cut & Grind Afbraamschijven Fiberschijven Lamellenschijven

≥ 1,6 mm

Snijden ≤2 mm
Snijden ≥2 mm
Sleuven
Hoek- en stapellassen
Afschuinen
Kanten breken
Lasnaad verwijderen
Ontbramen
Finishen
Niet aanbevolen
Geschikt voor
Ideaal
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Toepassingsprofielen

Abrasive Systems Division

Toepassingsprofielen– snijden
Marktsegment

Metaalbewerking (plaat)
Productieproces

MRO

Algemene metaalbewerking
Toepassing

Snijden
3M PBM

Target NAICS Codes

Vragen aan de klant

Gebruikt u doorslijpschijven voor onderhoud of in uw productieproces?
Waarvoor gebruikt u doorslijpschijven?

332

Is de snijsnelheid belangrijk?
Waardeert u de consistentie en betrouwbaarheid van een doorslijpschijf?
Zou het verhogen van de snelheid in uw snijtoepassing een positief effect
hebben op uw bedrijf?

Wat betekent waarde voor u?
Potentiële concurrenten

Go-To 3M Oplossing

Norton®

doorslijpschijven

Pferd™

• 3M™ Cubitron™ II doorslijpschijf

Tyrolit™

• 3M™ Silver II doorslijpschijf

Flexovit™

• 3M™ Cubitron™ II Cut and Grind schijf
• 3M™ Cut and Grind schijf

Waarom 3M-oplossingen winnen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, voordelen en voordelen van de
3M™ doorslijpschijven?
• 3M's eigen keramische precisiekorrel maakt snellere en duurzame
snijsnelheden mogelijk.
• Verhoogde doorvoersnelheid door de snijtijd te verkorten.
• Algehele vermindering van slijpmiddelen- en fabricagekosten.
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Toepassingsprofielen - Slijpen
Marktsegment

Metaalbewerking (plaat)
Productieproces

Lasvoorbereiding
Toepassing

Slijpen en materiaalafname
3M PBM

Target NAICS Codes

Vragen aan de klant

Is de afwerking belangrijk voor u?
Zou het verhogen van de snelheid in uw slijptoepassing een positief
effect hebben op uw bedrijf?
Wat is uw huidige totale slijpproces?
Ex: (P36 fiber schijven > P60 fiber schijven > A MED Non-Woven > Lak)
Wat betekent waarde voor u?
Wordt er in uw slijpproces herwerkt als gevolg van afkeur?
Potentiële belangrijke
concurrenten

Norton®

Pferd™

Tyrolit™

Sia

VSM®

Abrasives™

3323

Go-To 3M Oplossing

3M™ Cubitron™ II fiberschijven 982C
3M™ fiberschijven 782C
3M™ Cubitron™ II afbraamschijf.

3M™ Cubitron™ II lamellenschijven 969F

Hermes™

3M™ Lamellenschijf 769F

Klingspor™

3M™ Cubitron™ II Cut & Grind schijf

3M™ Cut & Grind schijf
Waarom 3M-oplossingen winnen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, voordelen en voordelen van de3M™
Cubitron™ II Abrasives Portfolio?
3M's eigen keramische precisiekorrel maakt snellere en duurzame
snijsnelheden mogelijk.
• Verhoogde doorvoersnelheid door het verkorten van de slijptijd.
• Herhaalbare afwerkingen en kwaliteit.
• Algehele vermindering van slijpmiddelen en productiekosten.
© 3M. 2020. All Rights Reserved. 3M Confidential.
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Toepassingsprofielen– Oppervlakte voorbehandeling
Marktsegment

Metaalbewerking (plaat)
Productieproces

Oppervlakte voorbehandeling
Toepassing

Is de afwerking belangrijk voor u?

3M PBM

3323

Zou het verhogen van de snelheid in uw reinigingstoepassing
een positief effect hebben op uw bedrijf?
Wat betekent waarde voor u?
Wordt er aan uw schuurproces herwerkingen toegeschreven?
Potentiële concurrenten

Reinigen

Target NAICS Codes

Vragen aan de klant

Go-To 3M Oplossing
Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro

Norton®

Pferd™

VSM®

Sia Abrasives™ Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut

Hermes™

Bibielle™

3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 969F

3M™ Lamellenschijf 769F

Klingspor™

Waarom 3M-oplossingen winnen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken, voordelen en voordelen van
het nieuwe 3M Abrasive Product Portfolio?
• Consistente resultaten.
• Verhoogde doorvoersnelheid door het verminderen van de
reinigingstijd.
• Reproduceerbare afwerkingen en kwaliteit.
• Algehele vermindering van schuurmiddelen- en fabricagekosten.
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Product One-Pagers

Abrasive Systems Division

3M™ Silver doorslijpschijf

PREP

GRIND

FINISH

Productbeschrijving
De nieuwe 3M™ zilveren doorslijpschijven zijn een nieuw soort hoogwaardige slijpschijven die zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en die sneller slijpen dan concurrerende
aluminiumoxide en alumina zirconia slijpschijven. Met de 3M Precision-Shaped Grain technologie, snijden deze innovatieve schijven koel. Voor een snelle, soepele doorslijpwerking
op alle soorten ferro-metalen, roestvast staal en gelegeerde staalsoorten. De schijven helpen de productiviteit in het bedrijf te verbeteren en uw kosten onder controle te houden.

Producteigenschappen
•
•
•
•
•

Ontworpen om snel door metalen buizen, pijpen, vlakke platen en meer te snijden
Hoge duurzaamheid verlengt de levensduur van het wiel voor een grote prestatiewaarde
3M Precisie-geschikte korrels snijden uitzonderlijk snel, wat de productiviteit helpt te verhogen
Kan worden gebruikt op verschillende ondergronden zoals koolstofstaal en roestvast staal
Verkrijgbaar in 1,0 mm, 1,6 mm, 2,0 mm en 2,5 mm voor verschillende toepassingen

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP

Typische concurrerende producten (direct/indirect)

• Sneller snijden dan concurrerende aluminiumoxide
schijven
• Onovertroffen combinatie van prestaties en waarde
• Koeler snijden dankzij de nauwkeurig gevormde korrel
• Premium mineraal in de buurt van AZ (aluminiumoxide)
en AO( Aluminiumoxide) prijspunt

•
•
•
•

Marktsegment/doelgroep
• Metaalbewerking
• lassen
• onderhoud (MRO)
• metaalconstructie

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces
• De schijf is te duur
© 3M. 2020. All Rights Reserved. 3M Confidential.

Tyrolit *** premium
Rhodius XT
Pferd EHT
private labels

Typische toepassingen om te herkennen
•

Snijden / doorslijpen

Hoe barrières te overwinnen
De hogere doorslijpsnelheid en de lange levensduur van het
product zullen uw slijpmiddelkosten verminderen in vergelijking
tot AO- of AZ-doorslijpschijven.

hogere snijsnelheid en lange
levensduur van het product
verminderen kosten vs. AZ (alumina
zirkonium) en AO (aluminiumoxide)
slijpschijven
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PREP

3M™ Cut & Grind schijf

SLIJP
GIND

FINISH

Productbeschrijving
3M™ Snij- en slijpschijven kunnen functioneren als zowel een afbraamschijf, als een doorslijpschijf. Voor dagelijkse hoge prestaties in een breed scala van
toepassingen zoals doorslijpen, slijpen, gutsen, lasvoorbereiding, inkepingen, afslijpen, binnenhoekslijpen.

Producteigenschappen
•
•
•

Bevat Mengsel met nauwkeurig gevormde PSG-korrel
De stijve versterkte harsbindingsschijf is ontworpen om te worden gebruikt als een slijpschijf en een
doorslijpschijf.
Verontreinigingsvrij (INOX)

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP
•
•
•
•

3M™ Cut & Grind schijf biedt een langere levensduur
en een snellere snede dan AO, AZ en conventionele
keramische slijpmiddelen.
Zal de totale uitgaven aan slijpmiddelen verminderen
Vermindert de inspanning van de operator
Koeler snijden (minder hitte-ontwikkeling)

Marktsegment/doelgroep
• Metaalbewerking
• Metaalconstructies
• Machines en apparatenbouw

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces
•

•

Kortere levensduur van het product in vergelijking
met Afbraamschijf
"Ik geef de voorkeur aan een doorslijpschijf om
mijn binnenhoeklas te reinigen."
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Typische toepassingen om te herkennen
• Snijden
• Slijpen
• Lasvoorbereiding

• Afschuinen
• Binnenhoeken slijpen
• Inkepingen

Typische concurrerende producten (direct/indirect)
Norton blue fire
Flexovit Metalhog
Performance

Pferd SG Elastic Pipeline
DeWalt XP Extended

Hoe barrières te overwinnen
• C&G is lager in prijs en vaak sneller dan een afbraamschijf
(besparing op arbeidskosten).
• Het is niet toegestaan om doorslijpschijven te gebruiken
voor afbraamtoepassingen. Cut&Grind is een goed en
veilig product voor bijvoorbeeld het schoonslijpen van
hoeklassen.

Twee functies in een veilig product
voor verschillende toepassingen
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3M™ Silver Afbraamschijf

PREP

SLIJP

RIND

FINISH

Productbeschrijving
De 3M™ Silver Afbraamschijf is voorzien van onze Precision Shaped Grain, die voortdurend breekt in superscherpe punten en randen die schoon door metaal snijden, in plaats
van te gutsen of te ploegen zoals bij traditionele schuurmiddelen het geval is. Dit zorgt ervoor dat het aanzienlijk langer meegaat dan conventionele keramische schuurmineralen,
terwijl het een hoge snijsnelheid behoudt tijdens de levensduur. De schijf is ontworpen om een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde te leveren die een snelle en
consistente snede oplevert tijdens het slijpen en zware verspaning op roestvast staal, zacht staal, legeringen en nog veel meer.

Producteigenschappen
•
•

Mix met 3M keramische nauwkeurig gevormde schuurmineralen (PSG)
Vrij van contaminanten (INOX/RVS)

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP
•
•
•
•

Premium mineraal nabij AZ (aluminiuma zirkonia) en
AO (aluminiumoxide) prijspunt
1.5-10x langere levensduur dan concurrerende AO en
AZ schijven (veld- en interne tests)
Tot 2x sneller slijpen dan concurrerende schijven
Consistente snelheid gedurende de volledige
levensduur van de schijf

Marktsegment/doelgroep
•
•
•
•
•

Vervaardigd structureel metaal
Machines en uitrusting
Algemene metaalbewerking
MRO-faciliteiten
Gietijzer gieterijen

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces
• De schijf is te duur
• "Ik zie geen enkel prestatievoordeel ten opzichte van
een vergeleken A/Z product".)
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Typische concurrerende producten (direct/indirect)
•
•
•
•

Tyrolit*** premium
Pferd SG
Klingspor Supra
private labels

Typische toepassingen om te herkennen
•
•
•
•

Afschuinen
Lasverwijdering
Verwijderen van snij-oxidehuid
Verwijderen van walshuid

Hoe barrières te overwinnen
•

•
•

De hogere snijsnelheid en de lange levensduur van het
product zullen uw slijpmiddelverbruik verminderen in
vergelijking met AO- of AZ-slijpschijven.
Elke Afbraamschijf heeft een hoge snijsnelheid wanneer
het nieuw is dit product zal beter presteren dan een AZschijf wanneer het versleten is.
Een lange duurtest zal het verschil aantonen

Aantrekkelijke prijs, PSG, lange
levensduur
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3M™ Fiberschijf 782C/ 787C
3M™ Roloc Fiberschijf 782C/ 787C

PREP

SLIJP

GRIND

FINISH

Productbeschrijving
3M™ Fiberschijf 782C/787C is een fiberschijf die ontworpen is voor een snelle materiaalverwijdering. Veel sneller in afschuinen en lassen in vergelijking met een afbraamschijf.
Deze schijven zijn voorzien van onze 3M precisie gevormde korreltechnologie. Hun stijve vezeldrager en sterke harsbinding zorgen voor duurzaamheid en scheurvastheid. De
787C schijf wordt meestal gebruikt voor roestvast staal en aluminium. Dankzij de “grinding aid” slijphulp slijpt hij koeler dan 782C.

Producteigenschappen
•
•
•
•
•

3M Nauwkeurig gevormde korrel
Duurzame ondersteuning
Grinding Aid Slijphulp op 787C
Verkrijgbaar in 36+, 60+, 80+ en extra 120+ korrel voor 787C
Verkrijgbaar als Roloc Disc voor nauwkeurige toepassingen

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP
•
•

•
•
•

Verspaant sneller dan Afbraamschijf
De 120+ korrel op roestvast staal vermindert extra
processtappen
Minder trillingen en geluid dan een afbraamschijf
De rode geribbelde steunschijf helpt de snijsnelheid te
maximaliseren.
De vlakke back up pad is minder agressief en laat een
mooie afwerking achter.

Marktsegment/doelgroep

Typische concurrerende producten (direct/indirect)
VSM XF ZF, SIA siabite, Klingspor CS, Hermes CR &
private labels.
Roloc: VSM ZK, Lukas, Hermes RB

Typische toepassingen om te herkennen
•
•
•
•

Verwijderen van lasnaden
Afschuinen
Zware verspaning
Mag niet worden gebruikt op binnenhoeken

• Algemene metaalbewerking
• Vervaardigd structureel metaal
• Machines en uitrusting

Hoe barrières te overwinnen

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

•

•
•

Kortere levensduur dan een afbraamschijf
"we probeerden enkele jaren geleden fiberschijven,
maar ze scheuren gemakkelijk."
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•

Besparing is veel hoger -> besparing op de
arbeidskosten
7-Serie vezelschijven hebben een sterke vezelrug die
geschikt is voor zware toepassingen

7-Serie voor lage tot middelhoge druk
toepassing
9-Serie voor middelhoge tot hoge druk
toepassingen

16

3M™ Lamellenschijf 769F

PREP

SLIJP

GRIND FINISH

FINISH

Productbeschrijving
De 3M™ Lamellenschijf 769F is voorzien van 3M Precision-Shaped Grain voor een lange levensduur en een snellere snede dan conventionele alumina zirconia
lamellenschijven voor een goede prijs. De backing in 3M lamellenschijven 769F is ontworpen om optimaal te te presteren voor een consistente snede over een
breed scala aan medium- en heavy-duty toepassingen.

Producteigenschappen
•
•
•
•

Nauwkeurig gevormde korrel
Snel en koel snijden
Lange levensduur
Verkrijgbaar in 120+ voor roestvast staal

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP
•
•
•

Verbeterde procestijd door hoge slijpsnelheid
Vergeleken met andere lamellenschijven heeft het
een lange productlevensduur
Vergeleken met fiberschijven laat het een fijnere
afwerking achter.

Marktsegment/doelgroep
•
•
•

Truck, Rail & Bus
Metaalbewerking
Machinebouw

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces

•
•

"er zijn al zoveel lamellenschijven op de markt"
Product is te duur
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Typische concurrerende producten (direct/indirect)
Pferd Polifan
Eisenblätter Hellfire
Lukas SLLT
Tyrolit***premium
private labels

Typische toepassingen om te herkennen
•
•
•
•
•

Las slijpen
Afschuinen
Blenden
Afwerking en voorbereiding van het oppervlak
Walshuid en lasspetters

Hoe barrières te overwinnen
•

De 769F heeft een snellere materiaalafname en
een betere productlevensduur in vergelijking met
concurrerende producten terwijl het scherp
geprijsd is.

Snelle snede, lange levensduur, koele
snede Beschikbaar in 120+ voor
roestvast staal
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3M™ Cubitron™ II schuurband 784F

PREP

SLIJP
GIND

FINISH
FINISH

Productbeschrijving
De 3M™ Cubitron™ II schuurband 784F kan voor voor alle toepassingen worden gebruikt als een krachtige schuurband voor bijna alle metalen onder lage en
middelhoge druk. Hij is ideaal voor hoge snijsnelheden en blijft koel tijdens het slijpen.

Producteigenschappen
•
•
•
•
•

Nauwkeurig gevormde keramische korrel
Bevat slijphulp om warmteontwikkeling te voorkomen
Sterke polyester drager
Beschikbare korrel ( 36+ tot 180+)
Werkt onder lage tot gemiddelde druk

Belangrijkste concurrentievoordelen/ USP
•
•
•
•
•

Langer houdbaar
Snijdt koeler/ minder warmteontwikkeling
Sterk en betrouwbaar
Hogere productiviteit
Veelzijdige riem voor vele verschillende toepassingen

Marktsegment/doelgroep
•
•
•

Algemene metaalbewerking
MRO
Gieterijen

Typische concurrerende producten (direct/indirect)
VSM XK870
SIA siabite 2515
Norton R976
Hermes CN

Typische toepassingen om te herkennen
•
•
•
•

Mogelijke belemmeringen in het verkoopproces
•

"het product is te duur"
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Vormgeving van metalen
Afschuinen op kleine werkstukken
Verwijderen van opkomers en naden in
gietstukken
Ideaal voor backstand schuurmachine

Hoe barrières te overwinnen
•

Het snelle snijden en de lange levensduur
verminderen de totale proceskosten

Snelle schuurband met lange levensduur die uw
totale proceskosten verlaagt
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Keuzehulp
Haakse
Slijper
Profi Serie Sales
Guide
Profi- & Premium-Serie

NL VERSIE: https://multimedia.3m.com/mws/media/1716095O/3m-slijpschijven-voor-de-haakse-slijper-keuzehulp.pdf
FR VERSIE: https://multimedia.3m.com/mws/media/1716096O/disques-de-ponage-3m-pour-meuleuses-dangle-aide-la-slection.pdf
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