
Snel door het harde werk heen, 
zonder moeite en zonder schijven te 
moeten vervangen! 
De nieuwste telg in de Cubitron™ II 
familie verwijdert meer materiaal en 
doet dit sneller – en bij minder druk – 
dan de beste concurrent.

Cut. Grind. Done.
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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.

Type Diameter 
(mm)

Dikte 
(mm)

Asgat 
(mm)

TPM KV/BV

81155 T27 100 4,2 9,53 15300 10/20

81153 T27 100 4,2 15,88 15300 10/20

81157 T27 115 4,2 22,23 13300 10/20

81149 T27 125 4,2 22,23 12250 10/20

81152 T27 150 4,2 22,23 10200 10/20

81148 T27 180 4,2 22,23 8500 10/20

81154 T27 230 4,2 22,23 6650 10/20

Niets kan tippen aan de snelheid, de standtijd en het 
gebruiksgemak van 3M™ Cubitron™ II schuurmiddelen.
Als u op zoek bent naar een eenvoudige en efficiënte manier 
om de productiviteit in uw werkplaats te verhogen, dan zijn de 
nieuwe 3M™ Cubitron™ II Slijp- en Snijschijven voor u gemaakt. 
Deze schijven zijn ontworpen om zowel als afbraamschijf met 
verzonken asgat en als doorslijpschijf gebruikt te worden – wat 
ze ideaal maakt voor onder meer snijden, slijpen en groeven.

Geen enkele andere schijf kan hieraan tippen
De 3M™ Cubitron™ II Slijp- en Snijschijven zijn ontworpen 
met 3M’s revolutionaire gepatenteerde Precision Shaped 
Grain technologie en snijden bijna twee keer zo snel als hun 
beste concurrent – zo krijgt u meer werk gedaan aan een 
lagere kost per slijpbeurt. De schijven gaan ook langer mee 

en verwijderen bijna twee keer zoveel materiaal in dezelfde 
tijd. Omdat er bovendien minder druk op uitgeoefend moet 
worden, kunnen de Cubitron™ II Slijp- en Snijschijven 
vermoeidheid van de gebruikers helpen verminderen en betere 
controle bieden.

Geoptimaliseerd voor gebruik met zacht en roestvrij staal in 
toepassingen zoals:

 Ŕ Snijden 
 Ŕ Inkepen 
 Ŕ Groeven 
 Ŕ Verwijderen van naadlassen
 Ŕ Afschuinen
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 Cubitron™ II    
 Keramisch mengsel van de concurrentie   
 AZ-mengsel van de concurrentie

 Cubitron™ II    
 Keramisch mengsel van de concurrentie   
 AZ-mengsel van de concurrentie

Cubitron™ II Slijp- en Snijschijven snijden sneller!
Na 10 minuten werk heeft u dubbel zoveel gepresteerd als met onze beste 
concurrent

Cubitron™ II Slijp- en Snijschijven gaan langer mee!
Verwijdert bijna 2x zoveel materiaal als onze beste concurrent

De nieuwe standaard


