Firma Handlowa Brykman S.C.
ul. Dusznicka 36
04-904 Warszawa
NIP: 952-211-71-60
Tel./fax (+ 48 22) 872 97 43
tel. kom.: 601 320 647
697 989 425
605 316 655
e-mail: biuro@brykman.pl lub brykman@interia.pl
www.brykman.pl

Firma jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00

Pilniki

Trzpienie frezarskie

Ściernice trzpieniowe

Narzędzia do szlifu
dokładnego i polerowania
Narzędzia
diamentowe i CBN
Ściernice tarczowe
do cięcia i zdzierania
Stacjonarne ściernice
tarczowe do cięcia

Szczotki techniczne

Napędy narzędzi
Hasła i synonimy

Katalog
201

Okulary ochronne

209

Olej dla napędów
pneumatycznych

209

Hasła i synonimy

Strona
52
98
97

Hasło

Katalog

Pilniki do tokarek
Pilniki do wszechstronnego
zastosowania
- patrz pilniki PLUS®
Pilniki do żłobków, raszple do
żłobków i zestawy

201

Strona
13

201

10

201

43-48

Hasło
POLICAP®
- kapturki ścierne
- korpusy nośne kapturków
ściernych
- korpusy nośne opasek
ściernych
- narzędzia
- opaski ścierne
- zestawy

Katalog

Strona

204
204

52-56
52-56

204

57

204
204
204

52-57
57
52-56

204
204
204

84
84
26

Hasło
Przyrządy do mocowania

Przyrządy do szlifowania
taśmami

Katalog

Strona

209 23, 25-27,
29, 31,
33, 34,
38, 39,
40-43, 61,
69, 92
209

45-47,
63-64, 92

209

45-47,
63, 96

Pilniki frezowane

201

19

45-47

Pilniki frezowane z chwytem

201

18

Oprawki

204

17, 29

Osłona

209

27, 29

Pilniki igiełkowe
- uchwyty
- zestawy

201
201

50
42

Osprzęt
- napędy narzędzi
- napędy pneumatyczne
- otwornice HSS
- szlifierki taśmowe

POLICLEAN®
- krążki
- narzędzia trzpieniowe
- wykroje

209
209
202
209

92-97
51-52
56-61
92

POLICO®-stożki ścierne

204

POLIFAN®

206

19-32

Raszple do drewna

POLIFAN®-ściernice listkowe
-A
- A-COOL
- CO (korund ceramiczny)
- CO-COOL
- COMPACT
- CORNER
- CURVE
- POWER
- STRONG
- ZIRKON
- ZA
- Z-COOL

Rdzenie do wałków giętkich

209

81-91

206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206
206

22, 24
27
28
31
25
32
32
30
29
23, 25
26
30

Rdzeń zapasowy

209

77, 81,
85-91, 93

POLIFLAP®
- ściernice wachlarzowe
- listki ścierne
- listki z gumy
- zestaw

204
204
204
204

66
66
66
67

Poliflex®
- bloczki i zestawy
- krążki
- korpusy do marmurkowania
- ściernice krążkowe do
nadawania struktury powierzchni
- ściernice trzpieniowe
do nadawania struktury
powierzchni
- ściernice trzpieniowe do
szlifu dokładnego
- krążki do szlifu dokładnego
- walce do nadawania
struktury powierzchni

204
204
204
204

89-102
91
90
91

204

102

204

101

204 89, 93-94,
96-99
204
90
204
102

Smar do przekładni

209

97

Smar do wałków

209

97

Specjalne
- pilniki
- raszple
- uchwyty
- uchwyty dla pilników do
ostrzenia pił łańcuchowych i
przyrządów do ostrzenia

Oleje szlifierskie
Opaski ścierne i korpusy nośne

204
204

110

Otwornice HSS
- Adaptery (LSA)
- Przedłużki trzonków do
otwornic
- Trzonki do otwornic (LSS)
- Zestaw dla elektryków
- Zestaw dla instalatorów
- Zestaw dla monterów
- Zestaw dla rzemieślników
- Zestaw naprawczy do
trzonków do otwornic

202
202
202

56-61
61
61

202
202
202
202
202
202

60
59
59
59
58
61

Otwornice z metalu Bi, zestawy

202

56-59

P
Pancerze
- dla napędów
pneumatycznych
- mikrofiltr
- zaciski

209 52, 81-91
209
209

201
201

16
17

Pilniki kluczykowe i zestawy

201

14-15

Pilniki mieczowe

201

23

201

9, 22

Pilniki nożowe
Pilniki nożowe do ostrzenia

201

22

Pilniki PF (PERFEKTE FEILE)
- Pilniki dla hobbystów
- Pilniki dla instalatorów
- Pilniki do ostrzenia pił
- Pilniki do ostrzenia pił
trakowych
- Pilniki do ostrzeniatrójkątne
- Pilniki PLUS®
- Pilniki specjalne
- Pilniki warsztatowe wg DIN
- Pilniko-tarnik
- Raszple do drewna
- Uniwersalne pilniki do
ostrzenia

201
201
201
201
201

4
11
12
22
23

201

21- 22

201
201
201
201
201
201

10
11-13
6-9
11
27-28
11

Pilniki PLUS

®

201

10

201

31-48

109

Pilniki precyzyjne

204

110

Pilniki sztyftowe

201

Pedał

209

71, 75

Pilniki w zwijanym etui

201

PG = Szlifierki pneumatyczne
proste

209

7-31

204

108

Pasty szlifierskie
Pasty szlifierskie i polerskie

204

5-52
52

Pilniki karoseryjne
- rozsuwane uchwyty
- z chwytem

Pilniki warsztatowe
- wg DIN
- w zwijanym etui

34
10

201
201

6-11
10

Pilnik do ostrzenia pił
tarczowych

201

22

Pilniki z chwytem

201

33-36

Pilniki z włókien ceramicznych

204

103

Pilnik do styków

201

15

Pilniki ze stopów twardych

201

20

Pilnikarki

209

50

Pierścienie tkaninowe

Pilniki
- uchwyty do pilników
- w zwijanym etui
- zestawy

Pilniki diamentowe dla
pilnikarek ręcznych

201
1-52
201 25, 49-50
201
10
201
10, 11,
15, 32,
42-43, 47,
48
205

16

Pilniki dla hobbystów

201

11

Pilniki dla instalatorów

201

12

Pilniki do drewna
Pilniki do metali miękkich

201
201

27
12

Pilniki do odgratowywania

201

13

Pilniki do ograniczników
głębokości

201

26

Pilniki do ostrzenia

201

21-26

Pilniki do ostrzenia pił
Łańcuchowych
- uchwyty
- Przymiar kątowy
- Przyrządy ostrzące
CHAIN SHARP®

201
201
201
201

24-25
25, 50
25
26

Pilniki do ostrzenia pił trakowych

201

23

Pilniki do ostrzenia pił-trójkątne

201

21-22

2

I Index

Pilniko-tarnik

201

Pilniko-tarnik wygięty

201

Pipeliner
- szczotki
- tarcze
Pneumatyczne szlifierki kątowe
PW
Pneumatyczne
- przyłącza
- pancerze
- silnikarki
- silniki
- system bezpiecznego
podłączenia
- szlifierki kątowe
- szlifierki proste
- szlifierki taśmowe

11
29

208 15-17, 37
206 9, 11-12
209

6-50

209
209
209
209
209

51-52
52
50
48-49
52

209
209
209

32-44
7-31
45-47

209

77

49-51

POLINOX
- ściernice
- ściernice krążkowe
- krążki ścierne sprasowane
- ściernice trzpieniowe
- walce szlifierskie
- zestawy

204
204
204
204
204
204
204

POLISTAR

204
204
204
204
204
204

40
80
80
79
80

205

12-27,
30-31

Program magazynowy
Narzędzia diamentowe i CBN

77
74
75-77
77
71-73
78
73
68

Podłączenie DPF

209

83

Podłączenie SRF

209

83

Przedłużki dla
- silników pneumatycznych
- szczotek wewnętrznych
- wrzecion napędów

Podręczne
- pilniki diamentowe
- pilniki i zestawy

61

15
43

Przedłużki trzonków dla
otwornic

202

205
201

Przedłużki wrzecion napędowych

209

40, 61

208

10

Podłączenie bezpośrednie

Pojedyncze szczotki tarczowe,
wykonanie wąskie

Przedłużki z uchwytem dla
szczotek wewnętrznych

Ramiona przystawek
Raszple

Rękawice
Rękawice ochronne

209
208
209

208

48-49
39
95

39

Przekładnia przyspieszająca

209

93

Przekładnie kątowe

209

93

201
201

209
209

27-30
27-28

99
99

Rękawice ochronne SensoGrip

209

99

Rolka napędowa

209

92

Rolki napędowa
Rolki oszczędnościowe
- uchwyty
Rolki ścierne POLIROLL®
i zestawy

209

92

204

40

204

49-51

Rolki ścierne
- płótno
- papier

204
204

41
42

Rolki zapasowe dla przyrządów
do szlifowania taśmami

209

92

Rozsuwane uchwyty dla
pilników karoseryjnych

201

16

S
Satyniarki

209

Segmenty szlifierskie

203

43

209

69, 71

Silnik Rekord

POLIVLIES®
- poduszki ścierne
- obsady wykrojów
- ściernice włókninowe
- wykroje
- wykroje ścierne –
mocowanie na rzep

®

R

Smar do łożysk

Sploty
- szczotki garnkowe
- szczotki-pędzelki
- szczotki-tarczowe

209

62

97

201
201
209
201

11-13
29-30
87
25, 50

208
208
208

31-32
24-25
12-13,
15-17, 20,
28, 37

Spoiwo ceramiczne

203
205

7-30,
35-44
5

Spoiwo z żywic syntetycznych

203
205

30-34
5

207

1-12

Stacjonarne ściernice tarczowe
do cięcia
Stal szybkotnąca HSS

209

Katalog

71

201

17

Substancje chłodząco-smarujące

204

110

System bezpiecznego
podłączania

209

52

Strona

208

Szczotki – pędzelki
- SINGLETWIST®

208 22-25, 36
208
24, 36

Szczotki do odgratowywania

208
208
208

30-32
29

Szczotki INOX-TOTAL

208

8, 36-37

Szczotki Pipeline
- INOX-TOTAL
- Szczotki tarczowe PIPELINE

208
208

37
15-17

Szczotki ręczne dla
- Long Handle
- mechaników precyzyjnych
- pilników
- spawów pachwinowych
- świec zapłonowych
- uniwersalnego zastosowania
- wykonanie odgięte

201
201
201
208
201
201
201
201

40
42
51
42
40
41
40
41

Szczotki SINGLETWIST

208

24

®

208

33-34

Szczotki talerzowe

208

35

Szczotki tarczowe

208 10-20, 38

Szczotki stożkowe z gwintem

Szczotki tarczowe
- COMBITWIST®
- dla Pipeline
- dla satyniarek
- dla szlifierek kątowych
- INOX-TOTAL
- stacjonarne
- szczotki do odratowywania
- trzpieniowe
- z otworem

208
208
208
208
208
208
208
208
208

13, 17,
32, 34, 37
15-17
21
14
36-37
19-20
18
26-28
10-13

Szczotki tarczowe garnkowe

208

29

Szczotki tarczowe trzpieniowe

208

26-28

208

28

Szczotki tarczowe z otworem,
nieplecione, wąskie

208

10

Szczotki tarczowe, plecione

208 12-13, 37

Szczotki tarczowe trzpieniowe,
plecione oraz
wulkanizowane

Szczotki tarczowe, wykonanie
wąskie

208

10

Szczotki techniczne

208

1-44

Szczotki trzpieniowe

208

22-29

208
208

39
38-39

201
208
208
208
208
208
208
208
208
208

51
42
29-32
40-42
33-34
22-25
35
10-37
38-39
42-44

- garnkowe
- ręczne
- stożkowe
- szczotki-pędzelki
- talerzowe
- tarczowe
- wewnętrzne
- zestawy i osprzęt
Szlifierki kątowe
- elektryczne
- pneumatyczne

Szlifierki
- elektryczne
- pneumatyczne
Sztabka czyszcząca
ABRACLEAN®

209

64

209
209

61
32-44

Szlifierki proste, elektryczne

209

55-60

Szlifierki proste, pneumatyczne

209

7-31

Szlifierki taśmowe
- elektryczne
- pneumatyczne

209
209

63-64
45-47

Katalog
209
209
209
206

Strona
7, 10
55-64
7-49
31

206

53

Sztywne przedłużki dla
napędów pneumatycznych

209

48-49

Szybkozłączka męska

209

Sztabka ostrząca

Ściernice COMBIDISC®,
Mini-POLIFAN®
Ściernice do zdzierania

204
206

52
25
5-16

Ściernice garnkowe

206

17

Ściernice krążkowe z włókniny
ściernej

204

75-76

Ściernice listkowe
- patrz POLIFAN®

206

19-32

Ściernice listkowe
- Mini-POLIFAN®
- POLIFAN®
- POLIVLIES®

204
206
204

25
19-32
19-32

204

67

Ściernice POLISTAR, POLINOX®

204

68, 74

Ściernice tarczowe do cięcia

206

33-49

Ściernice tarczowe do cięcia
dla maszyn stacjonarnych
- TABLECUT
- HEAVY DUTY
- LABOR
- RAIL

207
207
207
207

7
10-11
11
9

205
206
207
206

26
50-55
1-12
45-46

206

5-15,

Ściernice poduszkowe

Ściernice tarczowe do cięcia
- diament
- dla maszyn stacjonarnych
- dla ręcznych maszyn
do cięcia z silnikiem
spalinowym lub
elektrycznym
Ściernice tarczowe do
zdzierania

Szczotki wewnętrzne
- bez gwintu
- z gwintem i osprzęt
Szczotki
- do pilników

Hasło
Szlifierki turbinowe

19

18

Szczotki garnkowe
- z gwintem
- z trzpieniem

Szlifierki do szlifowania rur

202

Statyw stołowy
Strug do lakieru

Hasło
Szczotka do wszechstronnego
zastosowania
- patrz szczotki stacjonarne

Ściernice trzpieniowe
- dla odlewni
- do budowy turbin i
napędów
- do ostrzenia narzędzi
- do szlifu dokładnego
- kształty specjalne
- Poliflex®
- seria A
- seria B
- zestawy
Ściernice wachlarzowe
trzpieniowe i zestawy

20-21,
39-40
203
28-29
203
20
204
85-102
203 10, 16-19,
31, 34, 38
203
7-44
204
87-102
203 10, 16-17,
31, 34, 38
203
18-19
203
44
204

58-61

204

62-64

Ściernice wachlarzowe z
otworem wewnętrznym

204

62-66

Ściernice wachlarzowe z
otworem wewnętrznym –
zestawy

204

64

Ściernice wachlarzowe i osprzęt

Ściernice wachlarzowe z
otworem wewnętrznym dla
szlifierek kątowych
Ściernice z korundu sferycznego
Środki smarujące

Spis treści

203

204

203
209

65

42
97

T
Talerz wsporczy
Tarcza DUODISC®

204 10, 14, 29
206

10

Index I 3

Index

Hasło
Okrawacz
- patrz okrawacz ręczny

PFERD

Szybka droga do
optymalnego narzędzia

Szybka droga do optymalnego narzędzia

W przypadku pytań dotyczących
doboru optymalnego narzędzia,
bądź odpowiedniego połączenia zastosowania, materiału lub
rodzaju napędu, chętnie Państwu
doradzimy. W tym celu prosimy o
kontakt z doradcą firmy PFERD z
Państwa regionu działalności.

2

I PFERD

Obróbka geometrii

Fazowanie

Uzyskiwanie powierzchni

Wyrównywanie powierzchni

Szlifowanie otworów

Szlifowanie profili

Cięcie

Zdzieranie

Przecinanie

Cięcie dużych przekrojów

Odgratowywanie

Czyszczenie spawów

Napędy pneumatyczne

Napędy elektryczne

205

204

203

202

Fazowanie

206

Na stronie 5
porównujemy
„Rodzaje napędów i
ich zalety“ w
odniesieniu do
opłacalności,
ergonomiczności
oraz bezpieczeństwa
użycia narzędzi. Więcej informacji
na temat zastosowania maszyn
znajdą Państwo w katalogu 209.

Odgratowywanie

207

Na stronie 4
przedstawiamy
Państwu „Materiały
i ich właściwości
skrawające“. Znajdą
tam Państwo
zalecenia dot. użycia
narzędzi PFERD przy
najróżniejszych materiałach.

Obróbka wykańczająca

208

Na stronach 2-3 zostały zestawione
„Zastosowania narzędzi“, jako
przekrój przez katalogi 201-209.
Znajdą tam Państwo użyteczne
informacje, szczegółowe opisy
i dane techniczne, dotyczące
narzędzi firmy PFERD.

Fazowanie

209

Klucz do skutecznego użycia
narzędzi PFERD tkwi w
odpowiednim połączeniu doboru
narzędzia, jego zastosowania,
rodzaju materiału oraz rodzaju
napędu. Na stronach 2-5 znajdą
Państwo ważne wskazówki,
pomocne przy wyborze
odpowiedniego, optymalnego dla
Państwa potrzeb narzędzia.

201

Zastosowane narzędzi

PFERD
Fazowanie
Obróbka wykańczająca
Ostrzenie
Ostrzenie

Odgratowywanie
Fazowanie
Piłowanie przełomów
Piłowanie przełomów

Obróbka geometrii
Fazowanie
Czyszczenie
Czyszczenie

Uzyskiwanie powierzchni
Wyrównywanie powierzchni
Polerowanie
Polerowanie

Szlifowanie otworów
Szlifowanie profili
Pilniki precyzyjne
Pilniki precyzyjne

Cięcie
Zdzieranie
Szlifowanie
Szlifowanie

Przecinanie
Cięcie dużych przekrojów
Cięcie szyn
Cięcie szyn

Odgratowywanie
Czyszczenie spawów
Czyszczenie/usuwanie rdzy
Czyszczenie/usuwanie rdzy

Napędy pneumatyczne
Napędy elektryczne
Napędy wałków giętkich
Napędy wałków giętkich

PFERD I

3

Szybka droga do optymalnego narzędzia
Materiały i ich właściwości skrawające

Podrgupy

Przykłady

Właściwości

Wskazówki

Inne informacje

Stale niehartowane, nieulepszone,
do 1200 N/mm²
(< 38 HRC)

Stale konstrukcyjne, węglowe, narzędziowe, stale
niestopowe, staliwo

■■Łatwoskrawalny
■■Dobry przewodnik
ciepła

■■Normy
■■Klucz oznaczania stali
■■Lista stal-żelazo

Stale hartowane,
ulepszone ponad
1200 N/mm²
(> 38 HRC)
Staliwo

Stale narzędziowe, ulepszo- ■■Trudnoskrawalny
ne, stale stopowe
■■Dobry przewodnik
ciepła

■■Najlepsze rezultaty osiąga się
przy maks. prędkości.
■■Duża moc maszyny zwiększa
prawie zawsze ekonomiczność
narzędzia.
■■W miarę możliwości używać
narzędzi z oznaczeniem STAHL,
STRONG lub ST.
■■Katalog 206: kolor czarny
■■Katalog 208: kolor szary
■■Redukcja prędkości skrawania
oraz siły nacisku zwiększa żywotność i ekonomiczność.
■■Należy użyć narzędzi z
oznaczeniami INOX, COOL,
INOX-TOTAL.
■■Przebarwienia zasadniczo
powinny zostać usunięte, aby
zapobiec korozji.
■■W tym celu nie używać narzędzi
zamiennie na stali i stali INOX.
Ewentualne osadzające się
cząsteczki powinny zostać
usunięte.

PFERD-PRAXIS
Narzędzia do
obróbki stali
nierdzewnych
i kwasoodpornych.

■■Bardzo dobry
■■Redukcja prędkości skrawaprzewodnik ciepła
nia oraz siły nacisku zwiększa
■■Szybko się topi
prawie zawsze żywotność i
■■Uwaga! Przy szlifoekonomiczność.
Odlewy ze stopów alumiwaniu aluminium ■■Trzpienie frezarskie (202):
nium z niewielkim udziałem
wymagana jest
Optymalna jest maks. prędkość
krzemu
specjalna instalacja
skrawania.
wyciągowa.
■■Należy użyć narzędzi z
Odlewy ze stopów alumiNiebezpieczeństwo
oznaczeniem ALU ewent. COOL.
nium bez obecności krzemu
wybuchu!

PFERD-PRAXIS

Staliwo niestopowe, staliwo ■■Łatwoskrawalny
niskostopowe
■■Dobry przewodnik
ciepła
Stale nierdzewne i Stale szlachetne
■■Materiał ciągliwy
kwasoodporne
austenistyczne i ferrytyczne
= Trudnoskrawalny
np.
■■Bardzo zły
Nazwa
EN
AISI
przewodnik ciepła
V2A
1.4301 304
■■Ulega przebarV2A
1.4310 301
wieniu przy temp.
V4A
1.4401 316
powyżej > 300°C
V4A
1.4571 316Ti ■■Niebezpieczeństwo
przegrzania podczas obróbki
=> korozja

Aluminium

Stopy aluminium
MIĘKKIE
Stopy aluminium
CIĄGLIWE

Żeliwo

Metale nieżelazne

Stopy aluminium
TWARDE

Narzędzia PFERD –
do obróbki aluminium

Narzędzia
PFERD do
obróbki
aluminium.
Patrz również:
klucz oznaczania aluminium

■■Bardzo dobrzy
■■Patrz aluminium
Patrz równeż
przewodnicy ciepła
odpowiednie normy
Brąz, tytan, stopy tytanu
■■Bardzo źli
■■Patrz aluminium
przewodnicy ciepła ■■Redukcja prędkości skrawania oraz siły nacisku zwiększa
■■Bardzo źli
Stopy na bazie niklu i
prawie zawsze żywotność i
przewodnicy ciepła
kobaltu (budowa napędów
ekonomiczność.
i turbin), tytan, Inconel®,
■■Najlepiej użyć narzędzi z ziarnem
Hasteloy®
ściernym CO, diamentem lub
oznaczeniem COOL.

Żeliwo szare

Żeliwo z graftem pasemkowym EN-GJL (GG), graftem
sferoidalnym, graftem
kulkowym/żeliwem sferoidalnym EN-GJS (GGG)
Białe żeliwo ciągliwe ENGJMW (GTW), czarne żeliwo
ciągliwe EN-GJMB (GTS)
Pumeks, beton lekki,
piaskowiec

Żeliwo białe

Mosiądz, miedź, cynk

Średniotwardy

Beton, cegła betonowa,
dachówki

Twardy

Beton zbrojony, granit klinkier, beton płukany, glazura,
płytki ceramiczne, łupek

Tworzywa
sztuczne,
inne materiały

Kamień

Produkcja zbiorników i urządzeń

Metale nieżelazne,
miękkie
Metale nieżelazne,
twarde
Materiały
żaroodporne

Miękki, sypki

4

Nieutwardzane i utwardzane stopy do przeróbki
plastycznej, miękkie

PFERD-PRAXIS
Produkcja
zbiorników i
urządzeń.
Patrz również:
klucz
oznaczania stali

Narzędzia do obróbki
stali nierdzewnych i kwasoodpornych

I PFERD

Guma, materiały sztuczne
wzmacniane włóknem
GFK/CFK

■■Względnie twardy
materiał
■■Produkujący
krótkie wióry
■■Nie maże się
■■Dobry przewodnik
ciepła

■■Do najekonomiczniejszych
rezultatów prowadzi maks.
prędkość pracy.
■■Duża moc maszyny prawie zawsze zwiększa ekonomiczność.

EN 1561
EN 1562
EN 1563

■■Bardzo źli
przewodnicy ciepła
■■Przy obróbce
powodują silne
zapylenie

■■Przestrzegać kierunku obrotu.
■■Diamentowe narzędzia do
cięcia.
■■Wymagana maska antypyłowa.
■■Użyć ziarna ściernego SiC.

Dane dot.
zamówienia
diamentowych
ściernic do
cięcia znajdują
się w katalogu
206.

■■Bardzo źli
■■Użyć możliwie cienkich tarcz.
przewodnicy ciepła ■■W miarę możliwości użyć narzędzi z uzębieniem FVK.
■■Użyć narzędzi diamentowych.

PFERD-PRAXIS
Narzędzia
diamentowe i CBN
ze spoiwem
galwanicznym

Ściernice tarczowe do cięcia i zdzierania

206

Platzhalter
für Titel

206

Stal szlachetna (INOX)

Stal i staliwo

Material

206 I

Narzędzia diamentowe oraz CBN
wiązane galwanicznie
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PFERD

Szybka droga do optymalnego narzędzia
Rodzaje napędów i ich zalety
Program PFERD

Gwarancja PFERD

W katalogu 209 znajdą Państwo naszą ofertę
napędów wykorzystywanych przy pracach
szlifujących, frezujących, polerujących, przy
cięciu oraz pracy szczotką. Napędy pracują
w szerokich zakresach mocy i obrotów oraz
odpowiadają najnowszym wymogom dotyczącym ergonomiczności i bezpieczeństwa pracy.

Uwzględniamy reklamacje w przypadku wad
materiałowych napędów pneumatycznych,
elektrycznych i wałków giętkich oraz osprzętu.
Po oględzinach danego urządzenia, bezpłatnie
naprawiamy lub wymieniamy uszkodzone
części, objęte najdłużej 12-miesięczną gwarancją. Nie odpowiadamy za szkody powstałe
wskutek nieprawidłowego stosowania lub
konserwacji, używania nieoryginalnych części
zamiennych, napraw przeprowadzanych przez
osoby do tego nieuprawnione.

W celu pomocy w Państwa zadaniu, firma
PFERD oferuje obszerny program narzędzi.
Do każdego z nich można dopasować napęd,
odpowiedni pod względem liczby obrotów,
mocy, kształtu, wielkości oraz mocowania na
nim narzędzia.

Ekonomiczność

Liczba obrotów

Prędkość skrawania V

Czas to pieniądz.
Ekonomiczność danego
procesu określana jest
poprzez wydajność narzędzia oraz potrzebny
na ten proces czas. Im
szybszy proces, tym większa ekonomiczność.
Najlepsze wyniki osiągają narzędzia, posiadające niezmienioną agresywność podczas
całego czasu obróbki.
Wysokiej jakości napędy firmy PFERD
dodatkowo przyczyniają się do zwiększenia
ekonomiczności. Posiadają dużą moc, dużą
żywotność i cechuje je niewielka awaryjność.

Liczba obrotów n podawana jest w obrotach na
minutę [min-1].
Wymagane obroty wynikają z prędkości pracy
V w [m/min] lub [m/s] i
średnicy narzędzia d x π (3,14).

Prędkość skrawania
jest prędkością, z
którą ostrze narzędzia
(krawędź skrawająca
narzędzia) prowadzone
są z kierunkiem cięcia
detalu obrabianego. Podczas skrawania
powstaje wiór.
Prędkość skrawania V podawana jest w metrach
na minutę [m/min] lub w metrach na sekundę
[m/s]. Zależy od zakresu obrotów napędu n
podanego w obrotach na minutę [min-1] oraz
średnicy narzędzia d w [mm] x π (3,14).

Czas

t=€

Liczba obrotów

Wskazówka:
Dane dot. obrotów narzędzi odnoszą się do
użycia przy obciążeniu.

n=

V
dxπ

Prędkość skrawania

V=nxdxπ

Porównanie napędów
Napędy pneumatyczne

Napędy elektryczne

bez regulacji

Obszary zastosowania i ekonomiczność
Pojedyncze miejsce pracy, stacjonarnie
lub przy montażu
Duża moc, niewielkie zużycie,
duża żywotność
Rodzaj napędu
Szlifierka prosta
Szlifierka kątowa
Szlifierka taśmowa
Napęd walca szlifierskiego
Ergonomiczność/ poręczność
Ergonomiczne kształty,
poręczność
Zakres obrotów [min-1]
750 - 33.000
Regulacja obrotów
elektroniczna płynna

Powietrze sprężone (6,3 bar)

Zasilanie
1-fazowy prąd zmienny

Pojedyncze miejsce pracy, stacjonarnie
Duża moc, oszczędne zużycie
powietrza, mocne silniki
Szlifierka prosta
Szlifierka kątowa
Szlifierka taśmowa
Napędy specjalne
Wielkość i kształt pasujące
do wielu zastosowań
3.500 - 100.000

75 - 1.000
Pewny kształt,
bez tworzenia się iskier

Zakres mocy [W]
500 - 1.530
Bezpieczeństwo
Ochrona przed ponownym
samouruchomieniem się

Napędy wałków giętkich
Pojedyncze miejsce pracy, stacjonarnie,
przy wielostronnym użyciu narzędzia
Duża moc, duża żywotnosć,
niewielkie zużycie
Szlifierka prosta
Szlifierka kątowa
Szlifierka taśmowa
Napęd walca szlifierskiego
Napędy specjalne
Lekkie, poręczne mocowania
dla komfortowej pracy
0 - 40.000
elektroniczna płynna,
alternatywnie przez przekładnię
1-fazowy prąd zmienny
3-fazowy prąd zmienny
500 - 2.700
Bezpieczne napięcie 42-Volt

PFERD I
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Przedsiębiorstwo PFERD.
Pod marką PFERD August Rüggeberg Werkzeuge produkowane i dystrybuowane są
narzędzia, znajdujące zastosowanie przy obróbce powierzchni oraz cięciu materiałów.

Tradycja, postęp, innowacja
Początki sięgają 200 lat wstecz, wtedy firma PFERD zaczęła
produkcję pilników. Odtąd rodzinne przedsiębiorstwo stało się
wiodącym producentem w przemyśle narzędziowym. Kluczem do
sukcesu okazały się innowacyjne pomysły i produkty.

„PFERD“ czyli „koń“
Niezmiennie, od początku istnienia firmy, wizerunek konia na znaku
firmowym promuje znakomitą jakość, najwyższą wydajność oraz
ekonomiczność produkowanych pod tą marką narzędzi. Koń jako
symbol siły, wytrzymałości i niezawodności. Profesjonaliści kojarzą
od razu nasze logo z wiodącymi produktami na rynku.

PFERD robi różnicę
■■ Niezwykle szeroki program produktów do obróbki powierzchni
oraz do cięcia. Wysokiej jakości narzędzia z jednego źródła.
■■ Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne techniki produkcyjne
gwarantują najlepsze rezultaty oraz efektywność pracy.
■■ PFERD skupia grono doświadczonych ludzi, pomocnych przy rozwiązywaniu zadań obróbczych swoich klientów.

PFERD

Marka z tradycją –

Państwa sukces.
PFERD I
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Usystematyzowany program.
Firma PFERD oferuje najwyższej jakości narzędzia, napędy w połączeniu
z indywidualnym doradztwem. Te czynniki są konieczne do optymalnego
rozwiązywania problemów w zakresie obróbki powierzchni oraz cięcia materiałów.

Wielostronność
Program produktów PFERD obejmuje ponad 7.500 narzędzi
przeznaczonych do obróbki powierzchni – od chropowatych do
polerowanych oraz do cięcia materiałów. Nad ciągłą aktualizacją
oraz ulepszaniem programu pracuje zespół doświadczonych Product
Managerów.

Indywidualność
Przy trudniejszych zadaniach obróbczych PFERD oferuje rozwiązania
opracowane na indywidualne potrzeby klienta, bazując na wnikliwej
analizie potrzeb oraz procesów obróbczych. Celem jest zawsze
uzyskanie najwyższej ekonomiczności pracy dla użytkownika.

PFERD jest obecny w wielu branżach
■■ Przemysł chemiczny oraz
produkcja seryjna
■■ Produkcja urządzeń i zbiorników
■■ Stalownie
■■ Odlewnie
■■ Produkcja narzędzi i form
■■ Budowa rurociągów

■■ Stocznie
■■ Przemysł motoryzacyjny
■■ Budowa konstrukcji stalowych, ślusarnie
■■ Przemysł lotniczy produkcja i
naprawa turbin
■■ Produkcja maszyn

PFERD

Dla szerokiego spektrum zastosowań
■■ Cięcie
■■ Szlifowanie
■■ Frezowanie
■■ Obróbka pilnikiem
■■ Praca szczotką

■■ Polerowanie
■■ Czyszczenie
■■ Usuwanie rdzy
■■ Odgratowywanie
■■ Nadawanie struktury powierzchni
(matowanie, satynowanie, kreskowanie)

Większa produktywność

w przemyśle i rzemiośle.
PFERD I
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Większa wydajność.
W centrum zainteresowania firmy PFERD stoi użytkownik. Wraz z naszymi partnerami
handlowymi oferujemy kompetentne doradztwo przy rozwiązywaniu Państwa
problemów obróbczych.

Najważniejsze narzędzie jest wykonane z
papieru
Katalog narzędzi PFERD jest czymś więcej niż katalogiem.
Przedstawia przekrój produktów firmy PFERD zarówno wraz z
podstawowymi, jak i szerszymi technicznymi informacjami oraz
zaleceniami, dotyczącymi wydajnego stosowania narzędzi.
W prospektach „PFERD-PRAXIS“ udzielamy ważnych,
wyczerpujących wskazówek w zakresie właściwości materiałów oraz
specyfiki poszczególnych branż.

Doradztwo techniczne
Indywidualne i kompetentne
Optymalizacja procesów obróbczych wymaga dużej wiedzy
technicznej w zakresie materiału, napędów oraz narzędzi. Zespół
ekspertów firmy PFERD wspiera użytkowników narzędzi przy
rozwiązywaniu ich zadań.

Doradztwo jest również naszym zadaniem
■■ Kompetentne, fachowe, połączone z praktyką szkolenia są
podstawą wspólnego sukcesu.
■■ Udział w międzynarodowych oraz lokalnych targach pomagają
być w kontakcie z klientem oraz zaprezentowanie się w branży.
■■ PFERD TOOL-CENTER jest systemem wspierającym handel.
Gwarantuje uzyskanie koniecznych informacji zapewniających
szybki dobór optymalnego narzędzia.
Produkcja zbiorników i urządzeń

Narzędzia diamentowe oraz CBN
wiązane galwanicznie

PFERD

Informacja i doradztwo –

podstawy Państwa decyzji.
PFERD I 11

Mówimy tym samym językiem!
Dystrybucja obejmująca cały świat, 19 spółek powiązanych kapitałowo oraz ponad
100 międzynarodowych oddziałów dystrybucyjnych i przedstawicielstw gwarantują
obecność firmy PFERD na miejscu u klienta.

Szybka dostawa
Pracownicy firmy PFERD kładą szczególny nacisk na szybką realizację
Państwa zamówienia. Kontakt oraz dialog z klientem są kluczem
udanej współpracy oraz wspólnego sukcesu.

Przekonujące dane
W przeciągu 24 godzin produkty są już w drodze. Firma PFERD
opiera się na szeroko rozwiniętym systemie logistycznym, na całym
świecie posiada swoje magazyny oraz fachowych partnerów.
Kompletny asortyment dostępny jest zawsze w magazynie firmy
PFERD.

Łatwe zamawianie
Niezależnie od miejsca pobytu można szybko i łatwo dokonać
zamówienia poprzez EDIFACT lub przez nexMart, portal wiodących
producentów narzędzi dla handlu. eBusiness at it`s best.
Dla wygody Państwa PFERD oferuje konieczne dane (katalogi,
cenniki, zestawienia) w formie elektronicznej. Format plików do
ustalenia na indywidualne życzenie.

PFERD

Serwis i logistyka –

niezwodnie i szybko.
PFERD I 13

Niezmiennie wysoka jakość.
Pod pojęciem „made by PFERD“ rozumiane są bardzo zaawansowane, ekonomiczne
rozwiązania problemów obróbczych naszych klientów.

Badania i rozwój
Prowadzone przez firmę PFERD badania opracowują podstawy
dla naszych innowacyjnych, wysokowydajnych produktów.
Przy tym znaczącą rolę odgrywają także wymogi co do jakości,
bezpieczeństwa pracy oraz ergonomiczności. Potwierdza to
posiadanie wielu certyfikatów oraz patentów.

Budowa i produkcja maszyn
Nowoczesne linie produkcyjne firmy PFERD na całym świecie,
własna produkcja maszyn oraz opanowanie procesów
produkcyjnych są założeniami dla stabilnej jakości wyrobów PFERD.
Założenia te pozwalają szybko dostosować się do panujących
wymogów.

Niezmienność
Stałe i pewne rezultaty pracy uzyskuje się tylko wówczas,
gdy stosowane narzędzia są niezawodnej jakości. Aby ją
zagwarantować, PFERD produkuje narzędzia w dostosowaniu do
najwyższych wymogów. Zarządzanie jakością PFERD posiadają
certyfikat DIN EN ISO 9001.

Miejsca produkcyjne
Marienheide, Niemcy

Hermeskeil, Niemcy

Júndiz, Hiszpania

Araia, Hiszpania

Spartan, RPA

PFERD

Bezpieczeństwo
Jako członek ogranizacji bezpieczeństwa narzędzi
oSa, firma PFERD daje użytkownikowi dużą pewność
bezpieczeństwa pracy, nadzorując produkcję,
dokumentując wszystkie wyroby oraz oznaczając je
odpowiednimi wskazówkami dla ich bezpiecznego
użycia.

Milwaukee, USA

Gwarancja

bezpieczeństwa i wydajności.
PFERD I 15

PFERD na świecie i na miejscu.
Myślimy globalnie, oferujemy produkty lokalnie. W każdym regionie
obecni są nasi reprezentanci gotowi do kontaktu z Państwem.

Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie

Zachodniopomorskie

Kujawsko-Pomorskie

Mazowieckie

Poznan

Lubuskie

Wielkopolskie
Łódzkie

Dolnośląskie

Lubelskie

Świętokrzyskie
Opolskie
Śląskie

Podkarpackie
Małopolskie

PFERD-VSM Sp.z o.o.
ul.Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wlkp.
Tel. + 48 - 61 - 8 97 04 80
Fax + 48 - 61 - 8 97 04 90
www.pferdvsm.pl

