Slipteknologi

Hur det bästa kan
bli ännu bättre.
Introducerar 3M™ Cubitron™ II
Slipprodukter och 3M™ elverktyg.

NY
3M™ Cubitron™ II
Fiberrondell 982CX
Pro med nyutvecklade
3M precisionsformade
slipmineraler och ny
konstruktion.
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Öka produktiviteten
och vinsten.
Vi presenterar 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro och de nya
vinkelsliparna från 3M Våra nya fiberrondeller avverkar ännu snabbare
och håller ännu längre än våra legendariska Cubitron II Fiberrondeller.
Tillsammans med våra vinkelslipar och rekommenderade underläggsplattor
ger systemet dig mer kraft än någonsin tidigare. Det ger dig optimal
prestanda, kraft och produktivitet.

Systemfördelen.
När du kombinerar vår nya 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro med de nya vinkelsliparna från
3M och 3M™ underläggsplattor för fiberrondell, är du klar att nå nästa produktivitetsnivå.

Systemfördelen.
Våra nya slipmaterial och verktyg är utformade för att ge maximal
prestanda när de används tillsammans. Varje komponent i detta
unika system har konstruerats för optimal avverkningshastighet
och livslängd – vilket bidrar till att förbättra produktiviteten
och sänka de totala kostnaderna.

� Prestanda
Gå ut hårt med nya 3M™ Cubitron™ II
Fiberrondellen 982CX Pro som ger
snabbare - kallare avverkning med
ökad livslängd.

� Elverktyg
De nya vinkelsliparna från 3M™
hjälper till att optimera avverkningen
och livslängden för våra nya 3M
Cubitron II Fiberrondeller.

� Produktivitet
Slipmaterial med lång livslängd
ger färre rondellbyten och färre
arbetsavbrott.

TIPS:
Använd med 3M™
underläggsplattor för fiberrondell
för att optimera livslängden och
prestandan för 3M™ Cubitron™ II
Fiberrondell 982CX Pro.

3M™ Elektriska vinkelslipar
Den nya vinkelslipen finns i 115 mm eller 125 mm och med fast eller variabel
hastighet. De slitstarka komponenterna gör att dessa vinkelslipar är tåliga och
hållbara under de mest krävande industriella förhållandena. Precis sådana
kraftfulla och hållbara maskiner som du behöver för att öka produktiviteten.
� 1900 W effekt
� Finns med fast eller variabel hastighet
� Ergonomisk design i världsklass
� Robust design och komponenter som klarar dem tuffaste miljöerna
� Återstartsskydd
� Justerbart skydd
� Tillbehör för maximal funktionalitet och flexibilitet
� Direktkylning för längre hållbarhet
� Ö
 verbelastningsskydd
� K
 ickback kontroll

3M™ underläggsplattor
för fiberrondell
3M™ underläggsplattor för
fiberrondeller ger rätt stöd vid
sliparbeten. Rekommenderas för
bästa resultat med 3M™ Cubitron™ II
Fiberrondell 982CX Pro och och
den nya vinkelslipen från 3M
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Nyutvecklade precisionsformade
slipmineraler från 3M.
Konventionella keramiska slipmineraler
tenderar att ”ploga” igenom metall, vilket
skapar värme i arbetsstycket och slipmaterialet
och ger en långsammare avverkning och
kortare livslängd.

Konventionell keramiskt slipmineral

3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro
Nya 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro med nyutvecklade
precisionsformade slipmineraler samt nyutveklad konstruktion
som ger längre livslängd och förbättrad avverkning.

3M var banbrytande med precisionsformade
slipmineraler. Dessa bygger på 3M teknologin
med mikroreplikering vilket bildar vassa spetsar
som avverkar metall extremt effektivt. De skär
kallare och har längre livslängd jämfört med
konventionella slipmineraler.

� S
 nabbare avverkning och längre livslängd än Cubitron II
Fiberrondeller av typen 982C
� A
 vverkar med lägre anläggningstryck och mindre
ansträngning för operatören

avverkning (g/minut)

� P
 erfekt för medel- och högtryckt som borttagning av
svetsfogar, avfasning och andra krävande slipapplikationer
� Anpassad för kolstål

982CX Pro 33%
Precisionsformad
slipmineral
från avverkning
3M
snabbare

� INOX och fri från föroreningar

Och nu982C
har vi gjort det igen.
0

Nu inleds en ny era för vinkelslipar
Första gången du använder
3M™ Cubitron™ II II Fiberrondell
982CX Pro med nyutvecklade
precisionsformade slipmineraler
kommer du att märka skillnaden.
Vi har tagit 3M™ Cubitron™ II
slipmaterialens legendariska
avverkningshastighet och
livslängd till nästa nivå –
och utklassar våra första
precisionsformade slipmineraler.

avverkning (g/minut)
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*Testresultaten baseras på ett automatiserat 11-minuters test på 1018-stål med 3M™ Cubitron™ II Fiberrondell
Totalt material som avverkats
982CX Pro, 180 mm, 36+ och 3M™ räfflad underläggsplatta 80514 på en servomotor.
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33% snabbare avverkning
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Bearbetning

Industri
Livsmedel
Olja och gas

Maskintillverkning

Jordbruk och bygg

Metallbearbetning

Rör- och
tankbearbetning

Industrier:

Stålkonstruktioner

Användningsområde:
� Borttagning av svetsfogar
� Avfasning
� Slipning
� Borttagning av glödskal
� Krävande gradning

Använd på:
� Kolstål

Specialfordon
Järnväg
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Fordonsindustri

Fartygs- och
båtindustri

Produktinformation
Produkt

Diameter
(mm)

Produkt ID

Artikelnummer

Max RPM

Innerfp./
Lev.fp.

3M™ Cubitron™ II Fiberrondell 982CX Pro 36+

Produkt

100 x 16

7100242886

83325

15,000

25/100

115 x 22

7100242885

83323

13,300

25/100

125 x 22

7100246096

83322

12,000

25/100

150 x 22

7100242966

83326

10,000

25/100

180 x 22

7100242965

83321

8,600

25/100

Diameter
(mm)

Product ID

Artikelnummer

Max
varvtal

Innerfp./
Lev.fp.

115

7000032409

64860

13,300

10/10

125

7000032410

64861

12,000

10/10

150

7100242134

64829

10,200

15/15

180

7000032411

64862

8,500

15/15

Produkt ID

Artikelnummer

Max RPM

Box/Låda

TIPS:
Använder du
fortfarande kapoch navrondeller?
Prova fiberrondeller
istället – de avverkar
snabbare och väger
mindre, vilket gör
jobbet snabbare
och enklare.

3M™ Underläggsplatta för fiberrondell

Underläggsplatta måste köpas separat.

Produkt

Diameter
(mm)

3M™ Elektrisk vinkelslip – 1900W, 220-240V, 11,500 Max RPM, M14
115

7100249666

14253

Fast

1/1

115

7100249667

14281

Variabel

1/1

125

7100249665

14273

Fast

1/1

125

7100249668

14291

Variabel

1/1

Dra nytta av prestandan och en ökad produktivitet som hjälper din verksamhet att lyckas.

3M.se
Endast för industriell/yrkesmässig användning. Ej för bruk av försäljning till konsument.
Garanti och begränsad omfattning: 3M garanterar att varje 3M-produkt uppfyller alla krav enligt produktspecifikation vid leverans. 3M GER INGEN ANNAN UTTRYCKLIG
ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER VILLKOR, INKLUDERAR GARANTI ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER ANPASSAD FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Om
en 3M-produkt inte överensstämmer med denna garanti, är den enda lösningen, efter 3M: s val, erbjuda ersättning av 3M-produkten eller återbetalning på inköpspriset.
Ansvarsfriskrivning: Med undantag för ovanstående begränsade åtgärd, och utom i den utsträckning som förbjuds enligt lag, tar inte 3M ansvar för eventuell förlust eller
skada som uppstår eller har samband med 3M-produkten, vare sig det är direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt eller följdriktigt, oavsett laglig eller olaglig.

3M Svenska AB
Industri
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sverige
Tel: 08-92 21 00
www.3M.se
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