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■	Stała, wysoka agresywność szlifu aż do ostatniego ziarna 

■	Duża ilość usuwanego materiału na stali i stali nierdzewnej (INOX)

■ Innowacyjne wykonanie z ziarnem ceramicznym do ekstremalnie chłodnego szlifu
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Ściernica listkowa POLIFAN®-STRONG
Najwyższy stopień agresywności i żywotności

ZAUFAJ NIEBIESKIM
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Wysokowydajna linia SGP

Ściernice listkowe POLIFAN®-STRONG

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

Wielkość 
ziarna

D x T x H 
[mm (cale)]

Maks. dopuszcz. 
liczba obr. 

[min-¹]

Wykonanie stożkowe PFC
PFC 115 Z 36 SGP-STRONG/22,23 777862 36 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,200
PFC 115 Z 50 SGP-STRONG/22,23 777879 50 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,200
PFC 125 Z 36 SGP-STRONG/22,23 777886 36 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320
PFC 125 Z 50 SGP-STRONG/22,23 777893 50 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320

N! PFC 180 Z 36 SGP-STRONG/22,23 827468 36 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.600 10 2,600
N! PFC 180 Z 50 SGP-STRONG/22,23 827482 50 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.600 10 2,600

Profesjonalne, wysokojakościowe narzędzie w 
wykonaniu SGP ZIRKON-STRONG do stawiają-
cych wysokie wymagania zadań obróbczych. 

Ziarno ścierne: korund cyrkonowy Z
Granulacja: 36, 50

Obrabiane materiały: 
Stal

Proces: 
Obróbka spawów, fazowanie, 
odgratowywanie

Stal 
Wykonanie SGP ZIRKON-STRONG

PFC

Opatentowany kształt ściernicy listkowej 
POLIFAN®-STRONG stwarza zupełnie nowy 
wymiar szlifowania. Obok wykonania 
SGP ZIRKON-STRONG firma PFERD oferuje 
to wysoko wydajne narzędzie teraz również 
w wykonaniu SGP CO-STRONG-FREEZE do 
obróbki materiałów źle przewodzących ciepło, 
np. stali nierdzewnych (INOX).

Znakomite właściwości powodują:
	■ Szybkie szlifowanie poprzez stałą agresyw-
ność szlifu aż do ostatniego ziarna.

	■ Najwyższą ekonomiczność dzięki większej 
wydajności oraz wolniejszemu zużywaniu się 
narzędzia.

	■ Duże ilości zdzieranego materiału.
	■ Nadzwyczaj duża żywotność.
	■ Rzadszą wymianę narzędzia i krótszy czas 
na jego zmianę. 

	■ Optymalne wykorzystanie napędu o 
wysokiej mocy.

Zalecenia dot. zastosowania:
	■ Granulacja 36 jest optymalna przy zgrubnej 
obróbce stali, np. przy obróbce spawów.

	■ Granulacja 50 jest optymalna do obróbki 
spawów pachwinowych np. fazowania, 
odgratowywania.

N! Nowość do przewodnika narzędziowego WZH 21
N! Nowość 2012
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Ekstremalnie chłodny szlif przy najwyższej agresywności i żywotności

Ściernice listkowe POLIFAN®-STRONG-FREEZE

Zalety dla użytkownika

Innowacyjna ściernica listkowa POLIFAN®-
STRONG-FREEZE firmy PFERD daje możliwość 
niezrównanie chłodnego szlifu. Ma to swoje 
zalety głównie przy obróbce materiałów źle 
przewodzących ciepło, np. stali nierdzewnych 
(INOX). 

Dzięki nowatorskiej budowie ziarna ceramicz-
nego tworzenie się iskier podczas szlifu 
zredukowane zostaje do minimum. W ten 
sposób unika się uszkodzenia detalu obrabia-
nego ze stali nierdzewnej spowodowanego 
wydobywającymi się iskrami.

Wskazówka:
Już po kilku sekundach używania ściernicy  
POLIFAN®-STRONG-FREEZE listki ścierne 
wykazują bardzo dużą agresywność i przy tym 
nadzwyczaj niewielki stopień zużycia. 
Wysokiej jakości wypełniacze tworzą 
błyszczącą warstwę chłodzącą na listkach 
ściernych (bez efektu „szklenia”). Jest to 
podstawą niezwykłego chłodzenia, ekstremal-
nie wysokiej agresywności i dużej żywotno-
ści, jakich do tej pory nie udało się osiągnąć 
żadnym narzędziem. 

Kształt i kolor wiórów wytwarzanych przez 
ściernicę POLIFAN®-STRONG-FREEZE dowodzą 
o ekstremalnie niskiej temperaturze pod-
czas procesu szlifowania.

Długie wióry uzyskiwane za pomocą ściernicy 
POLIFAN®-STRONG-FREEZE. Bez przebarwień na 
niebiesko dzięki niewielkiemu termicznemu obciążeniu.

Wióry uzyskiwane przy pomocy tradycyjnej ściernicy 
do zdzierania lub ściernicy listkowej. Przebarwienia 
na niebiesko przez przegrzanie.

Obraz szlifu z charakterystycznie błyszczącą 
warstwą chłodzącą (bez efektu „szklenia”).

Cechy szczególne

Porównanie wydajności przy szlifie płaszczyznowym – zastosowaniu na stali nierdzewnej (INOX):

Temperatura powierzchni 
obniżona o 30%

Za pomocą ściernicy POLIFAN®-STRONG-
FREEZE temperatura powierzchni podczas 
procesu szlifowania zostaje obniżona o 30%. 
Bez piętrzenia się ciepła na detalu obrabianym 
oraz uszkodzeń termicznych jego konstrukcji.

Agresywność i żywotność 
zwiększona o 50%

Żywotność i agresywność ściernicy listkowej 
POLIFAN®-STRONG-FREEZE przy szlifie 
powierzchniowym i wygładzaniu spawów są 
wyższe o 50% w porównaniu do tradycyjnych 
ściernic do zdzierania. Bez efektu szklenia, stała 
wydajność szlifowania aż do ostatniego ziarna.
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Tradycyjne ściernice listkowe do zdzierania Ściernice listkowe POLIFAN®-STRONG-FREEZE

PFERDERGONOMICS poleca opatentowane 
ściernice listkowe POLIFAN®-STRONG-FREEZE 
jako innowacyjne rozwiązanie obróbcze o 
najwyższej żywotności. Poziom wibracji i 

zapylenia przy użyciu tego narzędzia zostają 
znacznie zredukowane. Nadzwyczaj wysoka 
agresywność szlifu umożliwia oszczędną dla 
zdrowia pracę przy niewielkiej sile docisku.

Wygodne i ergonomiczne szlifowanie

1

PFERDERGONOMICS
Człowiek jest najważniejszy

■	Mniej wibracji

■	Redukcja hałasu

■	Mniej pyłu

■	Optymalna ergonomia podczas pracy

ZAUFAJ NIEBIESKIM

Więcej informacji na 
temat ergonomii oraz 
odpowiednich narzędzi 
PFERD znajdą Państwo 
w prospekcie „PFERD-
ERGONOMICS – po 
pierwsze człowiek”
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Wysokowydajna linia SGP

Ściernice listkowe POLIFAN®-STRONG-FREEZE
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www.pferd.com · info@pferd.com
Jakość PFERD zgodna z certyfikatem EN ISO 9001.

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

Wielkość 
ziarna

D x T x H 
[mm (cale)]

Maks. dopuszcz. 
liczba obr. 

[min-¹]

Wykonanie stożkowe PFC
N! PFC 115 CO 36 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835296 36 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,020
N! PFC 115 CO 50 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835302 50 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,020
N! PFC 125 CO 36 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835319 36 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320
N! PFC 125 CO 50 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835326 50 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320
N! PFC 180 CO 36 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835333 36 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.500 10 2,600
N! PFC 180 CO 50 SGP-STRONG-FREEZE/22,23 835340 50 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.500 10 2,600

Wysokiej jakości narzędzie PFERD w wykona-
niu SGP CO-STRONG-FREEZE do najbardziej 
wymagających zadań obróbczych, Innowacyjny 
materiał ścierny z ziarnem ceramicznym gwa-
rantuje ekstremalnie chłodny szlif na mate-
riałach źle przewodzących ciepło. Niezwykle 
duża ilość usuwanego materiału i znakomita 
żywotność. 

Ziarno ścierne: korund ceramicczny CO
Granulacja: 36, 50

Obrabiane materiały: 
Stal nierdzewna (INOX), inne źle przewodzące 
ciepło materiały

Proces: 
Szlif powierzchniowy, obróbka spawów

Oryginalny podręcznik narzędziowy PFERD!

Zawiera więcej informacji na temat ściernic listkowych POLIFAN® oraz ponad 7500 innowacyjnych  
rozwiązań do obróbki powierzchni oraz do cięcia materiałów.  

Nowe produkty PFERD oraz uzupełnienia programu do podręcznika narzędziowego WZH 21 znajdą  
Państwo w prospekcie „Nowości w programie PFERD”.

Zamów bezpłatny egzemplarz na www.pferd.com.

INOX 
Wykonanie SGP CO-STRONG-FREEZE

PFC

N! Nowość do przewodnika narzędziowego WZH 21
N! Nowość 2012

Kompetencja przy obróbce stali  
nierdzewnej INOX

PFERD oferuje szeroki program narzędzi, 
spełniających wymagania stawiane przy 
obróbce stali nierdzewnej (INOX). Prospekt 
PFERD-PRAXIS „Narzędzia do obróbki stali 
nierdzewnej (INOX)” zawiera wiele waż-
nych i przydatnych wskazówek dotyczących 
zastosowania narzędzi. 

Doświadczeni pracownicy pracujący w 
terenie oraz eksperci z 
PFERD-TOOL-TECHNIK 
służą swoją wiedzą 
i doświadczeniem, 
gotowi odpowiedzieć 
na wszystkie pytania. 
Skontaktuj się z firmą 
PFERD. 

Narzędzia PFERD  
do obróbki stali nierdzewnych


