
De kracht van het ‘Precision Shaped 
Grain’ van 3M, nu in een veelzijdige 
lamellenschijf. 

Hogere snijkracht  
langere gebruiksduur.

Industrial Abrasives

3M™ Cubitron™ II  
Lamellenschijven 967A



Wat betekent dit voor u?
 Ŕ Verhoogde doorvoer, meer werkstukken per schijf
 Ŕ Korter slijpen, beter voor de operator, beter voor 

de machine
 Ŕ Minder kosten door langere standtijd,  

minder schijfwisselen

Nieuwe Cubitron II Lamellenschijven  
967A snijden sneller!

15 minuten slijptest
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Krachtiger – Verhoog uw 
productiviteit

3M introduceert 3M™ Cubitron™ II Lamellenschijven 967A 
voor slijpen en finishen in 1 stap! Deze veelzijdige schijf snijdt 
snel en gaat langer mee – u werkt productiever!

Nieuwe maatstaf in slijpkracht en prestaties
Vanaf nu is het mogelijk de kracht van het 3M™ Precision 
Shaped Grain te ervaren in een veelzijdige lamellenschijf 
met een hoge standtijd. Met deze nieuwe 3M Cubitron 
II Lamellenschijf 967A kunt u een veelzijdigheid aan 
werkzaamheden – slijpen, lasnaden verwijderen, ontbramen 
en finishen – in een veel korter tijdsbestek uitvoeren. Slijpen 
en finishen in 1 stap! Daarbij snijden ze met minder druk voor 
meer comfort voor de operator. 
Cubitron II Lamellenschijven zijn flexibel – volgen makkelijk 
de contouren van het werkstuk – en zijn voorzien van Grinding 
Aid, een slijphulpstof voor koeler slijpen.

De techniek van het 3M Precision Shaped Grain.
Het geheim achter de kracht en prestaties van Cubitron II 
producten ligt in de revolutionaire 3M Precision Shaped Grain 
technologie ontwikkeld door 3M. Wanneer de driehoekige 
mineralen slijten, breken zeer kleine fragmenten af zodanig dat 
keer op keer nieuwe scherpe mineralen aan de oppervlakte 
verschijnen. De mineralen slijten gelijkmatig; een consistente 
finish, enorme snijkracht en een lange standtijd zijn het gevolg.

Conventionele schuurkorrels
De conventionele keramische mineralen ploegen door het metaal, wat zorgt 
voor warmte en meer slijtage aan de schijf. Met mindere prestaties  
en ongewenste effecten zoals brandplekken tot gevolg. 

3M schuurkorreltechnologie met precisievormgeving
3M Precision Shaped Grains zijn electronisch gepositioneerd met de scherpe 
kant naar het werkstuk om echt door het metaal te snijden. Ze blijven koeler, 
snijden sneller en gaan langer mee
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  3M™ Cubitron II™ 967A 40+
  Concurrent Ceramic 36 Grit
  Concurrent Ceramic 40 Grit



Welke klus u ook moet 
klaren, met de Cubitron™ II  
Lamellenschijf werkt u 
sneller!
Transport

 Ŕ Scheepsbouw
 Ŕ Automotive
 Ŕ Truck & Bus

Metaalverwerking
 Ŕ Staal
 Ŕ Metaal platen
 Ŕ Machine werkplaats
 Ŕ Buizen

Machinebouw
 Ŕ Industriële machinebouw
 Ŕ Olie en gas
 Ŕ Voedselverwerking

Prestatie onder druk 

Cubitron II Lamellenschijven 
zijn ideaal voor een brede 
range aan werkzaamheden met 
een lage tot medium-hoge druk.  

Gebruik Cubitron II Lamellenschijven op 
RVS, aluminium, gehard staal en non-ferro 
metalen. Grinding Aid helpt het werkstuk  
en de schijf koel te houden. 

Medium

Las 
verwijderen

Aanslag 
verwijderen

Roest 
verwijderen

Oppervlakte 
voorbereiding

Hoog

Bevelling

Licht  
ontbramen

Laag

Blending

Licht reinigen



3M Nederland B.V.
Abrasive Systems Division
www.3M.nl/abrasives

3M Belgium bvba/sprl
Abrasive Systems Division
www.3M.be/abrasives

Recycleren a.u.b. © 3M 2017. 3M en Cubitron zijn 
handelsmerken van 3M Company.  
Alle rechten voorbehouden.

Garantie, beperkt verhaal en afwijzing van aansprakelijkheid: Veel factoren die buiten de macht van 3M en enkel binnen de kennis en macht van de gebruiker liggen, kunnen een effect hebben op het gebruik en de resultaten van 
een 3M product in een bepaalde toepassing. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de evaluatie van het 3M product en voor het bepalen of dit al dan niet geschikt is voor een bepaald doeleinde en voor de toepassingsmethode 
van de gebruiker. Tenzij een bijkomende garantie specifiek vermeld wordt op de productverpakking of productdocumentatie van 3M die van toepassing is, garandeert 3M dat elk product voldoet aan de productspecificatie van 3M die 
van toepassing is op het moment dat 3M het product verzendt. 3M HANTEERT GEEN ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDEN, IMPLICIET OF EXPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF 
VOORWAARDE BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ENIGE ANDERE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE MANIER VAN HANDEL DRIJVEN OF EEN GEWOONTE 
OF GEBRUIK IN DE HANDEL. Als een product van 3M niet aan deze garantiebepalingen voldoet, is de enige en unieke verhaalmogelijkheid, naar keuze van 3M, de vervanging van het 3M-product of de restitutie van de aanschafprijs.

Beperking van aansprakelijkheid: Behalve waar dit door de wet verboden is, zal 3M niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het 3M product, hetzij directe of indirecte, speciale, incidentele of 
gevolgschade, ongeacht de aangevoerde rechtsleer, zoals garantie, contract, nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

Product beschikbaarheid

ID-Partnr. Grofte Dimensie Max. RPM Klein verpakking

Vlak

65066 40+ 115 mm 13,300 10

65067 60+ 115 mm 13,300 10

65068 80+ 115 mm 13,300 10

65069 40+ 125 mm 12,200 10

65070 60+ 125 mm 12,200 10

65071 80+ 125 mm 12,200 10

65072 40+ 180 mm 8,600 10

65073 60+ 180 mm 8,600 10

65074 80+ 180 mm 8,600 10

Conisch

65051 40+ 115 mm 13,300 10

65052 60+ 115 mm 13,300 10

65053 80+ 115 mm 13,300 10

65054 40+ 125 mm 12,200 10

65055 60+ 125 mm 12,200 10

65056 80+ 125 mm 12,200 10

65060 40+ 180 mm 8,600 10

65061 60+ 180 mm 8,600 10

65062 80+ 180 mm 8,600 10


