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•	Forbedret produktivitet   

•	Færre totale slibeomkostninger 

•	Et mere komfortabelt arbejdsmiljø

•	Holder op til 4 gange længere end konventionelle slibebånd

•	Kort leveringstid

   
Cubitron ll

Slibebånd
     



                

Traditionelle mineraler er irregulære 

og blokformede og “pløjer” nærmest 

gennem materialet. Herved bliver 

emnet opvarmet, hvilket resulterer 

i et langsomt skær og en kortere 

levetid.

Cubitron II  trekantformede 

slibemineraler giver optimal 

skarphed både i første omgang og 

som mineralet brydes med minimal 

opvarmning af emnet.

De trekantformede mineraler 
er elektrostatisk orienteret 
for at forme skarpe toppe, 
der hver især fungerer som et 
skærende værktøj, der brydes 
jævnt med en lang levetid.

Traditionelle slibemineraler Cubitron II mineraler

Cubitron™II overgår eksisterende 
mineralteknologi med 

hurtigere skær og 
længere levetid

Cubitron II slibebånd er belagt med 3M's nye revolutionerende præcisionsformede 
keramiske mineraler med ultra skarpe, hurtig skærende mineraler, der brydes 
jævnt og giver et køligt skær for en optimal levetid.

Som det ses på billedet "styrer" Cubitron II 
mineralerne varme og spåner væk, så både 
materiale og bånd holder sig køligt

        

Slibemineraler

      Revolutionerende præcisionsformede   
k  keramiske



Glem alt om traditionelle slibebånd

                

Dette billede viser tre ens 304 stænger 
i rustfrit stål efter ni slibeprocesser 
af ti sekunder per slibeprocess  med 
et ensartet tryk. I den tid, fjernede 
Cubitron II 984F bånd mere end 50% 
mere materiale end et nyt slibebånd 
fra en konkurrent med keramiske  
slibemineraler.

Uden sammenligning

Cubitron II versus  
konventionelle konkurrenter

3M™ Cubitron™ II 984F

Konkurrent 1

Konkurrent 2

3M Cubitron™ 
II

Konkurrerende 
bånd 1

Konkurrerende 
bånd 2

Konkurrerende 
bånd 3

Dette billede viser fire identiske 
304 stænger i rustfrit stål efter ni 
slibeprocesser af ti sekunder hver. 
Mens de tre stænger, der blev slebet 
ved hjælp af konventionelle keramiske 
slibebånd, viser varierende grader af 
oxidering, er stangen, som blev slebet 
med et Cubitron II bånd, fri for dette.

Kølig slibning

3M Cubitron II bånd er konstrueret til 
at slibe køligere og dermed mindske 
risikoen for  misfarvning og varme 

Hvordan læses bagsiden af et Cubitron II slibebånd

Båndet kan slibe i 
begge retninger, men 
for at opnå den mest 
optimale slibning, 
anbefales det at sætte 
båndet i den retning 
der er markeret med 
"+".  Sikkerheden på-
virkes ikke af båndret-
ningen.

Produktnr.

Anbefalet anven-
delse af personlige  
værnemidler

Kornstørrelse
Et + betyder, at du kan 
forvente et resultat 
svarende til slibning 
med et konventionelt 
slibebånd, men i dette 
tilfælde en væsentlig 
hurtigere slibning.

Rygmateriale
YF= Stift - passende til slibning
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Bånd bredde Min. ordre

op til 6 100

7 - 25 60

26 - 65 30

66 - 95 20

96 - 330 10

                belt line express

3M 984F slibebånd lagerføres i bl.a. følgende dimensioner i alle 
kornstørrelser (36+, 60+ og 80+)*:

Dimension Dimension Dimension Dimension

50 x 2000 mm 75 x 2000 mm 100 x 2500 mm 150 x 2000 mm

50 x 2500 mm 75 x 2500 mm 100 x 3500 mm 150 x 3500 mm

50 x 3500 mm

50 x 4000 mm

For ikke-lagervarer tilbyder 3M "made-to-order"*:
•	 Butt splices (75° standard)

•	 Bredde 3 mm - 330 mm

•	 Længde 257 mm - 9000 mm

•	 Fuld-flex materiale

•	 Leveringstid 5-7 arbejdsdage

Arbejdsprocesser er forskellige, og der stilles derfor forskellige krav 
til brug af sikkerhedsudstyr. 3M har et bredt sortiment af godkendte 
produkter til personlig sikkerhed, og vores konsulenter kan rådgive 
og hjælpe med at sammensætte den bedste sikkerhedsløsning. 

Læs mere på www.3Msikkerhed.dk

*Kontakt 3M for at høre nærmere


