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3M™:n uudet Cubitron™ 

II katkaisulaikat leikkaavat 

nopeammin ja kestävät pidempään  
 

3M:n uudet Cubitron II katkaisulaikat kestävät selvästi kauemmin kuin 

perinteiset katkaisulaikat ja leikkaavat nopeammin, mikä parantaa laikan 

tuottavuutta ja käyttömukavuutta. Uusissa katkaisulaikoissa hyödynnetään 

3M:n patentoitua keraamista Cubitron II -hiomamineraalia.  

Perinteisissä katkaisulaikoissa käytetty hiomajyvä on epäsäännöllisen muotoinen, 

jolloin se uurtaa metallia kovalla paineella aiheuttaen kappaleen lämpenemisen, 

hitaamman leikkaamisen ja lyhyemmän käyttöiän. 3M™ Cubitron™ II 

katkaisulaikoissa käytetyt keraamiset hiomajyvät ovat teräviä ja säännöllisen 

muotoisia, jolloin laikka leikkaa nopeammin, viileämmin ja sen käyttöikä on 

huomattavasti pidempi. Cubitron II hiomajyvien murtuessa mikrorakenteista 

paljastuu uutta terävää hiomapintaa, jonka avulla katkaisulaikan teho säilyy tasaisena 

läpi tuotteen elinkaaren. 

Cubitron II katkaisulaikat 

soveltuvat erinomaisesti 

kaikille metalleille, 

ruostumattomalle teräkselle, 

erilaisille metalliseoksille, 

alumiinille sekä valuraudalle. 

Laikkoja hyödynnetään muun 

muassa yleisessä 

metalliteollisuudessa, 

teollisuustuotannon kone- ja 

laitevalmistuksessa, 

teräsrakenteiden 

valmistuksessa sekä 

telakkateollisuudessa. 

Cubitron II katkaisulaikat lisäävät käyttömukavuutta 

Uusissa katkaisulaikoissa käytetty säännöllisen muotoinen 3M Cubitron hiomajyvä 

tuo pidemmän käyttöiän lisäksi myös etuja tuotteen käyttömukavuuteen: laikat ovat 

perinteisiä laikkoja hiljaisempia käyttää sekä tärisevät ja pölyävät vähemmän. Uudet 

katkaisulaikat leikkaavat perinteisiä katkaisulaikkoja nopeammin, mutta 

kuumentavat leikattavaa kappaletta merkittävästi vähemmän. Lisäksi ne vaativat 

perinteisiä laikkoja vähemmän työstöpainetta leikattaessa, mikä säästää käyttäjän 

käsiä ja selkää. 

Cubitron II katkaisulaikat ovat saaneet huomiota myös kansainvälisesti. Lokakuun 

lopussa Oslossa järjestetyssä Industrial Fashion Fair -tapahtumassa Cubitron II voitti 



 
 

halutun DVH2013-palkinnon. Perusteina palkinnon myöntämiselle olivat 

tehokkuuden parantaminen, ympäristöystävällisyys ja innovatiivisuus. 

Katkaisulaikkoja valmistetaan kahta eri mallia, joista toinen on suora ja toinen 

napasyvennetty. Laikkojen halkaisijakoot vaihtelevat 100 mm - 230 mm välillä, ja ne 

ovat myynnissä valtuutetuilla 3M-jälleenmyyjillä. Lue lisää 3M:n nettisivuilta.  

3M on kansainvälinen monialayritys, jonka korkealaatuiset tuotteet ovat käytössä useilla eri toimialoilla. Olemme 

tunnustettu edelläkävijä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Innovatiivisen yhteistyön kulttuurimme inspiroimana 

kehitämme jatkuvasti elämää helpottavia ratkaisuja. Monipuolisuutemme yrityksenä antaa useita uran 

kehittämismahdollisuuksia. Maailmanlaajuisesti 3M:n liikevaihto on 30 miljardia dollaria, työntekijöitä on 

87.000 ja toimintaa yli 70 maassa. Tuotemerkkejämme ovat mm. 3M™, Scotch®, Post-it®, Command™, 

Scotch-Brite™, Futuro®, Nexcare™, Tegaderm™ ja Peltor™. Lisätietoja osoitteesta: www.3M.fi. 
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Ennen: Cubitron II: 

http://solutions.3msuomi.fi/wps/portal/3M/fi_FI/EU-ASD/AbrasiveSystems/

