Dyski i ściernice do gratowania
i wykańczania Scotch-Brite™
Deburr & Finish PRO

Zapewnij najwyższą jakość
™
sygnowaną marką Scotch-Brite .
Zostaw po sobie ślad za pomocą
dysków i ściernic Scotch-Brite™
używanych przez całe
pokolenia profesjonalistów.
•
•
•
•

Bezkompromisowa jakość
Duża wytrzymałość
Solidne wykończenie
Powtarzalność rezultatów

Nigdy więcej kompromisów.
Nowa jakość gratowania,
szlifowania i polerowania.
Ściernice Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO ułatwiają
procesy produkcyjne i konserwacyjne. Są elastyczne,
co zmniejsza defekty, ale także wytrzymałe, więc
rzadziej trzeba je wymieniać. Te wytrzymałe i bardzo
wydajne produkty bez problemu usuwają skazy,
defekty, utlenienia, zabrudzenia, korozję oraz inne
zanieczyszczenia – bez ryzyka uszkodzeń i zmiany
geometrii obrabianego elementu. Wszystko po to,
abyś szybciej wykonał swoją pracę.

Większa wydajność w porównaniu do ściernic
wiodących konkurentów!
• 30% – 50% szybsze usuwania gratu
• Do 3x dłuższa żywotność podczas gratowania
• Minimalna ilość pyłu i drobin – mniej pyłu to mniej
sprzątania
• Lepszy komfort pracy operatora
• Zminimalizowane ryzyko uszkodzenia struktury
elementu – mniejsza ilość odrzuconych elementów

Zrób to dobrze. Zrób to raz.
Technologia precyzyjnie kształtowanego ziarna 3M™.*
Tradycyjne włókniny ścierne zbudowane są
z cząsteczek materiału ściernego o nieregularnych
kształtach, takiego jak tlenek glinu, rozmieszczonych
na nylonowej siatce.
W nowych ściernicach do gratowania i wykańczania
Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO konwencjonalne
cząstki ścierne zostały zastąpione naszym
opatentowanym precyzyjnie kształtowanym ziarnem
ceramicznym. Twardość materiału ceramicznego
w połączeniu z samoostrzącym się ziarnem zapewnia
dłuższą żywotność i pomaga w szybszym wykonaniu
pracy – uzyskujesz gładką powierzchnię i w pełni
kontrolujesz proces wykańczania.

*Technologia dostępna w naszych produktach 4C, 6C oraz 8C.

Wydobycie ropy i gazu

ŔŔ

Rury gwintowane i inne wyroby rurowe

Przemysł lotniczy

ŔŔ

Wirniki, osłony, tłoki, kanały tytanowe,
łopaty turbin

Produkcja elementów
metalowych

ŔŔ

Elementy ze stali miękkiej, stali
nierdzewnej oraz wygładzanie
spawów TIG

Przemysł
motoryzacyjny

ŔŔ

Przekładnie, komponenty ze stali
miękkiej, stal hartowana

Wypróbuj ściernice
Scotch-Brite™
Deburr & Finish PRO
i zobacz sam różnicę
w wydajności!

Porównanie kosztu użytkowania
Są to rzeczywiste,
typowe wyniki,
które Klienci uzyskali
za pomocą ściernic do
gratowania i wykańczania
Scotch-Brite™ Deburr
& Finish PRO
w porównaniu
z tradycyjnymi ściernicami
do gratowania.
Skontaktuj się z lokalnym
doradcą techniczno-handlowym 3M™, aby
zobaczyć jak nowe
ściernice Scotch-Brite™
Deburr & Finish PRO
mogą zwiększyć Twoją
produktywność!

Tradycyjne
ściernice

NOWY Scotch-Brite™
Deburr & Finish PRO

sekund

sekund

Elementy
na ściernicę

Czas obróbki
elementu

Potencjalne korzyści:

Wskaźnik
odrzutów

ŔŔ Dłuższa żywotność
ŔŔ Szybsze usuwanie gratu

Komfort
operatora
Produktywność
Klienta

Używasz szczotek listkowych,
oponek ściernych lub innych
specjalistycznych materiałów
ściernych? Dzięki ściernicom
do gratowania i wykańczania
Scotch-Brite™ Deburr & Finish
PRO poprawisz swoją wydajność
i produktywność!

ŔŔ Gładsze wykończenie

$$

$$$$$$

ŔŔ Mniej pyłu i drobin
ŔŔ Lepsze wykończenie

DOSTĘPNE KONFIGURACJE
Ściernice Scotch-Brite™ TR Deburr & Finish PRO z mocowaniem Roloc™
Numer magazynowy

Numer
katalogowy

(średnica×grubość)

Rozmiar (mm)

Maks. prędkość
obrotowa

7010329346

51960

75 x 6

15,100

7010300983

51957

75 x 3

15,100

Gęstość

Ziarnistość

Ilość/opakowanie

2S

FIN

40

4C

MED+

40

7010295274

51956

75 x 6

15,100

4C

MED+

40

7100081368

708774

50 x 3

22,100

6C

MED+

60

7100081367

708776

50 x 6

22,100

6C

MED+

60

7100081366

708777

75 x 3

15,100

6C

MED+

40

7100081365

708778

75 x 6

15,100

6C

MED+

40

7100109130

51958

75 x 3

15,100

8C

CRS+

40

7100109110

51959

75 x 6

15,100

8C

CRS+

40

Gęstość

Ziarnistość

Ilość/opakowanie

Dyski Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO
Numer magazynowy

Numer
katalogowy

(średnica×otwór mocujący)

Rozmiar (mm)

Maks. prędkość
obrotowa

7010412238

51962

115 x 22

12,100

2S

FIN

5

7100081369

713542

115 x 22

12,100

6C

MED+

5

7100109111

51961

115 x 22

12,100

8C

CRS+

5

Ściernice Scotch-Brite™ Deburr & Finish PRO
Numer magazynowy

Numer
katalogowy

(średnica×grubość×otwór mocujący)

Rozmiar (mm)

Maks. prędkość
obrotowa

Gęstość

Ziarnistość

Ilość/opakowanie

7100053418

695631

75 x 3 x 6.35

18,100

6C

MED+

40

7100053419

695630

75 x 6 x 6.35

18,100

6C

MED+

40

7,500

6C

MED+

8

Typowe zastosowanie: na szlifierce taśmowej lub stołowej
7100088614

715207

152 x 6 x 25.4

Dostępne w 4 gęstościach:
• 2S FIN: do polerowania i wykańczania
• 4C MED+: do wykańczania i wyrównywania
• 6C MED+: do wyrównywania i gratowania
• 8C CRS+: do mocnego gratowania i usuwania spoin

Gwarancja, ograniczone zadośćuczynienie i wyłączenie odpowiedzialności: Na działanie i użytkowanie produktu 3M w ramach określonego zastosowania może
mieć wpływ wiele czynników, o których może wiedzieć i które kontrolować może użytkownik, a które pozostają poza kontrolą 3M. Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za ocenę produktu 3M i ustalenie, czy jest on odpowiedni do określonego celu oraz metody aplikacji stosowanej przez użytkownika. O ile nie
przedstawiono dodatkowej gwarancji na opakowaniu danego produktu 3M lub w dokumentacji do produktu, 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny
ze specyfikacją produktu 3M w czasie wysyłki przez 3M. 3M NIE PRZEDSTAWIA ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW,
WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU
TRANSAKCJI ALBO ZWYCZAJÓW, W TYM HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie jest zgodny z postanowieniami tej gwarancji, jedynym i wyłącznym
zadośćuczynieniem jest zależnie od wyboru 3M wymiana produktu 3M lub zwrot kwoty zapłaconej za produkt.
Ograniczenie odpowiedzialności: za wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
wynikające z użycia produktu 3M, zarówno bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej, w tym
gwarancji, umowy, zaniedbania lub pełnej odpowiedzialności.

3M Dział Materiałów Ściernych
al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Telefon
Fax
Web

48 22 739-60-00
48 22 739-60-05
3m.com/scierne
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