NOWOŚĆ! Dyski lamelkowe 3M™ 769F

Wymierne korzyści.
Wyjątkowa skuteczność.
Precyzyjne szlifowanie dzięki nowym, wyjątkowym dyskom lamelkowym w atrakcyjnej cenie.

NOWOŚĆ! Dyski lamelkowe 3M™ 769F

Dyski lamelkowe 3M™ 769F
– skuteczne działanie,
przystępna cena:
• Szlifowanie spawów
• Fazowanie
• Gratowanie
• Wykończenie i przygotowanie
powierzchni
• Usuwanie zgorzeliny
i odprysków spawalniczych

Nowy standard
działania
w atrakcyjnej
cenie.
Dyski lamelkowe o dłuższej żywotności. Do każdej aplikacji.
Dyski lamelkowe 3M są od dawna najchętniej wybieranymi produktami do wszystkich
codziennych prac, począwszy od szlifowania spawów i usuwania zgorzeliny po
fazowanie i usuwanie dużego gratu. Swoją popularność zawdzięczają unikalnej
konstrukcji, która sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań wymagających
szybkiego szlifowania i dobrego wykończenia powierzchni.
Teraz 3M wprowadza Precyzyjnie Kształtowane Ziarno 3M w nowej generacji
dysków szlifierskich, by połączyć wyjątkową szybkość działania i długą żywotność
innowacyjnego ścierniwa z uniwersalnością dysków lamelkowych!

Nowe dyski lamelkowe 3M™ 769F oferują większą wydajność niż tradycyjne
dyski z tlenkiem glinu i cyrkonu dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, bazującej
na technologii Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna 3M, która również odpowiada
za niezrównaną skuteczność naszych dysków fibrowych 3M™ Cubitron™ II.

Precyzyjnie Kształtowane Ziarno 3M dłużej zachowuje ostrość, co przekłada się
na większą wydajność dysku, a ponadto zapewnia szybkie skrawanie, co pozwala
skrócić czas obróbki metalu!

Uniwersalność zastosowań i oszczędność kosztów

Doskonale nadają się
dla poniższych branż:
• Transportowa
- Przemysł stoczniowy
(statki i łodzie)
- Motoryzacyjna
- Samochody ciężarowe
i kolejnictwo
• Wyroby metalowe
- Konstrukcje stalowe
- Kontenery, obudowy
metalowe
- Wymienniki ciepła,
konstrukcje
dla energetyki
- Warsztaty ślusarskie
- Rurociągi i zbiorniki
• Produkcja maszyn
- Maszyny rolnicze
i budowlane
- Maszyny przemysłowe
- Branża rafineryjna i gazowa
- Przemysł wydobywczy
- Przetwórstwo żywności

Zwiększ wydajność i skróć czas pracy, ograniczając jednocześnie liczbę zużywanych
dysków – dzięki niezmiennie wysokiej skuteczności i trwałości naszych dysków
lamelkowych 3M™ 769F. Dyski pracują gładko, zapewniając lepszą kontrolę pracy
podczas obróbki, co gwarantuje doskonałe rezultaty wykończeniowe, również ze
względu na mniejsze ryzyko powstania przypadkowych wyżłobień.
Porównanie dysków lamelkowych z Precyzyjnie Kształtowanym Ziarnem 3M

3M™ Cubitron™ II 969F
✓ Najwyższa wydajność
– do wymagających
zastosowań
i agresywnego
szlifowania
✓ Duży docisk
✓ Trwały podkład
z poliestru
✓ Najniższe ogólne koszty
produkcji – optymalizacja
procesów, redukcja
całkowitych kosztów

3M™ Cubitron™ II 967A
✓ Najwyższa wydajność –
do zwykłych zastosowań
✓ Niski docisk
✓ Trwały podkład
z bawełny i poliestru
✓ Najniższe ogólne koszty
produkcji – optymalizacja
procesów, redukcja
całkowitych kosztów

Dyski lamelkowe 3M™ 769F
✓ Przystępna cena
i wysoka skuteczność,
do wykonywania
szeregu umiarkowanie
wymagających i trudnych
aplikacji
✓ Średni docisk
✓ Trwały podkład
z poliestru
✓ Najniższy ogólny koszt
wydatków na materiały
ścierne

Wykorzystaj działanie Precyzyjnie Kształtowanego
Ziarna wybierając dysk 769F do uniwersalnych
zastosowań.
Porównanie dysków szlifierskich

Zużywanie się warstwy
ściernej

Dysk lamelkowy 3M™ 769F usuwa więcej metalu*

Waga ściętego materiału

1 489

Żywotność i ostrość dysku lamelkowego
zależą od szybkości zużywania się warstwy
ściernej, która odsłania nowe ostre ziarna.
Jeśli dysk zużywa się zbyt szybko, może to
znacząco skrócić jego żywotność. Jednak jeśli
warstwa ścierna nie zużywa się równomiernie,
dysk może całkowicie utracić swoje właściwości
szlifujące.
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Przez całą swoją żywotność dysk lamelkowy 3M™ 769F
usunął więcej materiału niż produkty konkurencyjne,
co oznacza większą trwałość produktu.
Porównanie szybkości skrawania i żywotności dysków
Dysk lamelkowy 3M 769F ma dłuższą żywotność i usuwa metal
szybciej niż dyski konkurencji.*
™

Warstwa ścierna w dyskach lamelkowych 3M™ 769F
została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić jej
równomierne zużywanie się i jednolite właściwości szlifowania
przy wykonywaniu szeregu wymagających i trudnych prac
związanych z obróbką metalu. Wyjątkowa konstrukcja dysków,
w połączeniu z Precyzyjnie Kształtowanym Ziarnem 3M,
sprawiają, że dyski lamelkowe 3M™ 769F pracują skuteczniej
niż produkty konkurencji!

Zasady działania Precyzyjnie
Kształtowanego Ziarna

Masa usuniętego metalu

Precyzyjnie Kształtowane Ziarno 3M
wykorzystuje technologię mikroreplikacji
opracowaną przez 3M, dzięki której
nieustannie tworzy nowe ostre krawędzie,
które z łatwością skrawają metal,
zapewniając chłodniejszą, szybszą
i dłuższą pracę dysku niż w przypadku
tradycyjnych ścierniw. Oznacza to bardziej
jednolite efekty pracy i rzadsze wymiany
dysków – co przekłada się na większą
wydajność pracy.
Tradycyjne ścierniwa żłobią metal,
podnosząc temperaturę obrabianej
części i ścierniwa – co przekłada się
na wolniejszą pracę, mniej jednolite
rezultaty i krótszą żywotność dysku.
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*Wyniki automatycznego testu na stali konstrukcyjnej przy użyciu 115mm
dysków lamelkowych (aż do całkowitego ich zużycia) i elektronarzędzia
o stałej mocy. Zastosowano produkty o ziarnistości 40+ lub najbardziej
zbliżonej.

Historie sukcesu: Posłuchaj, co mówią nasi klienci!
W przypadku fazowania stali węglowej
jeden z klientów przyznaje, że dyski
lamelkowe 3M™ 769F wykonały to
samo zadanie o 62% szybciej niż
wcześniej stosowane dyski lamelkowe,
nie powodując przy tym odbarwień
wywołanych wysoką temperaturą.

Inny klient testował usuwanie
spawów ze stali węglowej. Dyski
lamelkowe 3M™ 769F pozwoliły mu
wykonać zadanie o 45% szybciej
i pracowały 2–3 razy dłużej
niż stosowany wcześniej dysk
konkurencji.

Jeszcze inny klient przyznał, że kiedy
przetestował nasz produkt do gratowania stali
nierdzewnej 304L o grubości 6mm, jeden
dysk lamelkowy 3M™ 769F miał taką samą
wydajność jak 5 dysków konkurencji. Ponadto
operatorowi podobało się płynne przesuwanie
dysku po metalu.

Dostępność dysków 3M™ 769F
Dyski lamelkowe
TYP 29 uchylny

TYP 27 płaski
Numer
katalogowy

Nazwa

Typ

Ziarnistość

Średnica MOQ

7100196540

769F dysk
lamelkowy

płaski

P40+

115mm

7100196817

769F dysk
lamelkowy

płaski

7100196820

769F dysk
lamelkowy

płaski

P80+

115mm

7100196819

769F dysk
lamelkowy

płaski

P120+

7100196813

769F dysk
lamelkowy

płaski

P40+

7100196799

769F dysk
lamelkowy

płaski

7100196790

769F dysk
lamelkowy

płaski

P80+

125mm

7100196821

769F dysk
lamelkowy

płaski

P120+

125mm

7100196538

769F dysk
lamelkowy

płaski

P40+

180mm

10

7100196800

769F dysk
lamelkowy

płaski

P60+

180mm

10

P60+

Numer
katalogowy

Nazwa

Typ

7100196818

769F dysk
lamelkowy

7100196816

769F dysk
lamelkowy

10

7100196789

115mm

10

125mm

10

115mm

Max
obroty

Ziarnistość

Średnica

MOQ

uchylny

P40+

115mm

10

uchylny

P60+

115mm

10

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P80+

115mm

10

7100196539

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P120+

115mm

10

7100196812

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P40+

125mm

10

7100196797

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P60+

125mm

10

10

7100196791

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P80+

125mm

10

10

7100196815

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P120+

125mm

10

7100197061

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P40+

180mm

10

7100196798

769F dysk
lamelkowy

uchylny

P60+

180mm

10

uchylny

P80+

180mm

10

uchylny

P120+

180mm

10

10
10
13 300

P60+

125mm

10
12 000

8 600

7100197431

769F dysk
lamelkowy

płaski

P80+

180mm

10

7100196794

769F dysk
lamelkowy

7100196792

769F dysk
lamelkowy

płaski

P120+

180mm

10

7100196793

769F dysk
lamelkowy

Max
obroty

13 300

12 000

8 600

Wskazówka techniczna

Liczy się szybkość?
Jeśli potrzebujesz produktów oferujących
jeszcze szybsze skrawanie i dłuższą
żywotność, wypróbuj dysk lamelkowy
3M™ Cubitron™ II 967A do umiarkowanie
wymagających zastosowań lub dysk
3M™ Cubitron™ II 969F do trudnych
aplikacji.

Dyski lamelkowe 3M™ 769F często
pozwalają uzyskać wykończenie zbliżone
do efektów pracy dysku fibrowego o bardziej
drobnoziarnistym ścierniwie (np. dysk
lamelkowy o ziarnistości P60+ zwykle pozwala
uzyskać podobne wykończenie do tego, jakie
zapewnia dysk fibrowy o ziarnistości P80+)
– oszczędzając czas i ograniczając etapy
obróbki wykończeniowej oraz zmniejszając
ryzyko żłobienia powierzchni.

Wybór i wykorzystanie produktów: Właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M, o których wiedzę posiada
tylko użytkownik. Ze względu na mnogość warunków i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości
wykorzystania produktu 3M do danej aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami i normami (np. OSHA, ANSI itp.). Brak przeprowadzenia właściwej oceny i odpowiedniego procesu doboru oraz stosowanie produktów 3M niezgodnie z ich przeznaczeniem lub
bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, jak również nieprzestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa może skutkować urazem, chorobą, śmiercią i/lub
uszkodzeniem mienia.
Gwarancja, ograniczone środki zapobiegawcze i sprostowanie: jeżeli nie zostało określone inaczej i nie została wydana oddzielna, dodatkowa gwarancja, 3M gwarantuje, że w momencie
wysyłki, wszelkie produkty spełniają wymogi i opisane charakterystyki. 3M NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ ANI NIE UDZIELA, W ŻADEN SPOSÓB POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI, DODATKOWYCH
GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC JEDYNIE DO WYMIENIONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI RYNKOWOŚCI LUB ZDATNOŚĆ DO
OKREŚLONEGO CELU LUB DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI WYNIKŁE W TRAKCIE NEGOCJACJI HANDLOWYCH CZY OBSŁUGOWYCH. Jeśli produkt 3M nie charakteryzuje
się gwarantowanymi cechami, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest, leżącym w gestii 3M, wymiana produktów lub zwrot kosztów zakupu.
Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M,
niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzenia czy odpowiedzialności.

3M Poland Sp. z o.o.

al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
Fax
+48 22 739 60 01
www.3m.p
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