
SZLIFOMANIA
ZAPROSZENIE
Aplikacje, produkty, nowości  
w materiałach ściernych!

Partnerzy wydarzenia 



3M oraz Sukces Zamocowania zapraszają na wyjątkowe wydarzenie:

Aplikacje, produkty, nowości w materiałach ściernych!

Przyjdź i szlifuj swoją wiedzę i umiejętności 
wraz z ekspertami z 3M! 
• Szukasz sposobów na usprawnienie swojej pracy?
• Chcesz być o krok przed swoimi konkurentami?
• Obecne rozwiązania które stosujesz nie są w pełni zadowalające?

Zatem dobrze trafiłeś!
Już 20 września 2018 r. w siedzibie firmy Sukces Zamocowania przy ul. Hetmańskiej 1 
w Jaworznie, zapraszamy na spotkanie specjalistów z branży obróbki metali, podczas 
którego nasi eksperci wyjdą naprzeciw powszechnie spotykanym ograniczeniom 
w procesach obróbki ściernej oraz zaprezentują najbardziej innowacyjne rozwiązania 
w branży wykorzystujące rewolucyjne technologie Precyzyjnie Kształtowanych 
Ziaren 3M, 3M™ Cubitron™ II i 3M™ Scotch-Brite™.

Zarejestruj się poprzez 
stronę internetową: 
www.szlifomania.pl
Pomoc i informacje 
w kwestii rejestracji 
pod numerem telefonu:
+48 22 739 64 15

Na każdego uczestnika 
czekają darmowe produkty, 
bezcenna wiedza oraz 
niespodzianki.

Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny.

Dojazd do firmy 
Sukces Zamocowania, 
ul. Hetmańska 1, 
43-600 Jaworzno
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W programie

Weź udział w naszych zadaniach i wykonaj wyjątkową pamiątkę 
z wydarzenia – skrzynkę narzędziową!
 10:00 Rejestracja

 10:30 Otwarcie wydarzenia

10:45–11:30 Szkolenie teoretyczne z materiałów ściernych 3M

11:30–14:30 Szkolenie praktyczne – pasy ścierne 3M™ Cubitron™ II  
i 3M™ Scotch-Brite™ (demo van FEIN)

 Szkolenie praktyczne – tarcze do cięcia i szlifowania 3M™ Silver (namiot 1)

 Szkolenie praktyczne – materiały 3M™ Cubitron™ II i 3M™ Scotch-Brite™ 
na szlifierkę kątową (namiot 2)

 Szkolenie praktyczne – koła nawijane i sprasowane,  
szczotki 3M™ Scotch-Brite™ (namiot 3)

 Szkolenie praktyczne – dyski do szlifowania oscylacyjnego 
3M™ Cubitron™ II (namiot 4)

 Starcie Szlifierzy – sprawdź się! (namiot 5)

12:30–13:00 Obiad

14:30–15:00 Zakończenie spotkania, odbiór Pakietów Uczestnika z upominkami

Weź udział w SZLIFOMANII, dokonaj 
zakupu produktów 3M™ Cubitron™ II, 
3M™ Silver lub 3M™ Scotch-Brite™ 
i odbierz darmową torbę narzędziową!
Regulamin promocji dostępny w dniu wydarzenia. 
Promocja obowiązuje w dn. 20.09–04.10.2018r.
Promocja dedykowana jest dla klientów obecnych na wydarzeniu.



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

Telefon 48 22 739-60-00
Fax 48 22 739-60-05
Web www.3m.pl/scierne © 3M 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Poznaj najnowsze produkty z Precyzyjnie  
Kształtowanym Ziarnem 3M!

Tarcze do cięcia i szlifowania 3M™ Silver

Tarcze 3M™ Silver do szlifowania i cięcia reprezentują nową klasę materiałów 
ściernych do szlifierek kątowych – wykorzystując legendarną agresywność 
i żywotność Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna Ściernego 3M. Są idealnym 
wyborem do takich zastosowań jak wyrównywanie spawów, fazowanie, 
ukosowanie krawędzi i innych – oferują szybsze skrawanie i dłuższą 
żywotność niż tarcze elektrokorundowe i cyrkonowe. Umożliwiają obróbkę 
większej liczby elementów jedną tarczą a operatorzy spędzają mniej czasu 
na ich wymianę – co przekłada się na większą wydajność.

Pasy ścierne 3M™ Cubitron™ II 384F, 784F, 723D 

Pasy 384F, 784F, 723D wytyczają nowe standardy w szybkości skrawania, 
żywotności i redukcji kosztów obróbki dzięki technologii Precyzyjnie 
Kształtowanego Ziarna 3M. Nasza nowa oferta pasów Cubitron™ II 
obejmuje większy wybór ziarnistości, wymiarów i konstrukcji do usuwania 
naddatków, zgorzeliny, defektów powierzchni, profilowania. Pasy wykazują 
się doskonałym działaniem w aplikacjach od zautomatyzowanego szlifowania 
z dużym dociskiem po ręczne aplikacje przy zastosowaniu średniego 
i małego docisku.

Technologia Precyzyjnie Kształtowanego Ziarna Ściernego 3M

Konwencjonalne ceramiczne 
ziarno ścierne ma tendencję 
do żłobienia metalu, co prowadzi 
do nagrzewania się obrabianego 
elementu i ścierniwa, 
a w rezultacie – wolniejszego 
skrawania i krótszego czasu 
eksploatacji tarczy.

Precyzyjnie Kształtowane 
Ziarno Ścierne 3M wykorzystuje 
technologię mikroreplikacji 
3M do formowania ostrych 
wierzchołków, które z łatwością 
przecinają metal tworząc nowe, 
ostre krawędzie. Dzięki temu 
skrawają chłodniej, szybciej 
i wystarczając na dłużej niż 
konwencjonalne ziarno ścierne.
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