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3M lança linha 775L de discos Hookit Cubitron II
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Produto possui tecnologia exclusiva de grão cerâmico com alta
performance
A 3M do Brasil apresent a a linha de discos Hookit 3M 775L – Cubit ron II. O lançament o foi pensado para aplicações em
mercados onde haja necessidade de t rabalho com lixadeiras orbit ais com abrasivos de grãos grossos, com alt o poder de
remoção de mat erial, bem como grande vida út il da lixa. É ideal para as indúst rias de energia eólica, de ônibus, de Aut o Part s,
de madeira/móveis, indúst ria de reparação aeroespacial, de marinas e Gelcoat , ent re out ras.
O produt o possui grão mineral cerâmico 3M Cubit ron II, uma t ecnologia exclusiva da 3M, que aument a o rendiment o, além da
alt a durabilidade do disco de lixa, com um acabament o consist ent e, reduzindo o t empo de t rabalho e facilit ando o lixament o.
O produt o t ambém é fabricado com cost ado de filme, dando grande resist ência às operações em grãos grossos. O objet ivo
é oferecer uma combinação similar à resist ência de um cost ado de pano, com o acabament o gerado pelo filme.
Sua indicação é, principalment e, para lixament o de chapa de aço crua, com ou sem revest iment o. É excelent e em aplicações
de alt a produção e onde o lixament o agressivo com ót imo acabament o é requerido. “Test es com a 775L revelam seis a oit o
vezes mais rendiment o que os discos convencionais, com poder de cort e maior do que o dobro de out ros abrasivos no
mercado. A linha pode, inclusive, diminuir et apas no processo de lixament o, gerando redução de cust o t ot al”, explica Leandro
Souza, gerent e de produt o da Divisão de Sist emas Abrasivos da 3M do Brasil.
Co nfira as vantagens da 775L
Cort e mais rápido, aument ando a produt ividade
Poder de remoção de mat erial devido à performance do grão mineral cerâmico Cubit ron II, exclusiva t ecnologia 3M
Vida út il maior que os discos convencionais – redução de cust os com consumo de abrasivo
Alt a resist ência ao rasgament o do cost ado devido à const rução com filme
Possibilidade de subst it uir lixa de pano com vant agem de acabament o
Redução da fadiga do operador devido ao menor esforço durant e a operação
Os discos Hookit 3M Cubit ron II são part e do sist ema de lixament o 3M - compost o de lixadeiras orbit ais ergonômicas,
pot ent es e duráveis, além de uma ampla linha de suport es Hookit com diversos format os, durezas e furações para at ender
t odas operações de lixament o. Para eficiência ainda maior da linha 775L o ideal é ut ilizar o sist ema complet o com máquina 3M
(aut o aspirada, sem aspiração ou aspiração cent ral) e o suport e Hookit corret o de acordo com o grão de lixa ut ilizado na
operação.
A 775L pode ser adquirida em dist ribuidores 3M localizados em vários pont os do Brasil. Já est á disponível nos format os de
discos Hookit de 5” (127mm) e 6” (152mm), t ant o sem furo como Clean Sanding (vários furos), nos grãos 80+ / 120+ / 150+
/ 180+ / 220+. Out ras informações sobre Cubit ron II no sit e: ht t ps://www.3m.com.br/3M/pt _BR/cubit ronII-br/
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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