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Persmededeling

Vijf nieuwe met veel druk

Gelijk vijf nieuwe persluchtmachines zorgen voor uitbreiding van het 

PFERD-programma van de veelzijdig te gebruiken machines en overtui-

gen door vermogen, hanteren en efficiency.

Persluchtmachines zijn zeer veelzijdig inzetbaar. Speciaal in middelgrote en gro-

tere bedrijven, die over een persluchtnetwerk beschikken, worden zij in de serie-

productie en productiestraten economisch en betrouwbaar gebruikt. 

Daarnaast zijn persluchtmachines de “hoogtoerige” onder de machines. In ver-

gelijking met de elektrische en buigzame asmachines bereiken zij hogere toe-

rentallen. Daarbij beschikken zij – passend aan hun geringe grootte – over een 

hoog vermogen. De robuuste en ongevoelige lamellen- en turbinemotoren zijn 

duurzaam en zeer servicevriendelijk.

PFERD, een van de internationaal leidende fabrikanten van gereedschappen 

voor de oppervlaktebewerking en voor het doorslijpen van metalen, biedt een 

omvangrijk programma aan rechte, haakse en bandslijpmachines aan alsmede 

speciale machines. PFERD-persluchtmachines gelden als technisch volwassen 

en voldoen aan de nieuwste ergonomische kennis en eisen. Zij werden speciaal 

voor het economisch gebruik van slijp- en freesgereedschappen ontwikkeld en 

dekken een breed toerental- (101.000 – 4.000 RPM) en vermogensbereik (75 – 

2.600 Watt) af.

Nieuw in het PFERD-programma zijn vijf totaal verschillende machines, elk voor 
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zich zeer bekwaam voor het desbetreffende toepassingsbereik:

80.000 RPM en 110 Watt kenmerkt de nieuwe PGAS 2/800 E-HV. Hun elastisch 

gelagerde spindel maakt een trillingsarm gebruik mogelijk. De dodemansschake-

laar door het veiligheidshevelventiel verhoogt de veiligheid tijdens het gebruik. 

De PGAS 2/800 E-HV is goed geschikt voor fijne freeswerkzaamheden in de ge-

reedschaps- en matrijzenbouw of in poetserijen van gieterijen, vooral bij vaak 

in- en uitschakelen. 

Met 70.000 RPM en 100 Watt is de PGAS 1/700 HV qua vermogen vergelijk-

baar maar is daarbij nog gemakkelijker te hanteren. Ook zij beschikt over een 

dodemansschakelaar door een veiligheidshevelventiel en kan ideaal voor fijne 

freeswerkzaamheden gebruikt worden.

PGZA 3/440 E heet de nieuwe machine met 44.000 RPM en sterke 250 Watt, 

die met de separaat leverbare houder (support), zoals gebruikelijk is, stationair 

of op een robot gebruikt wordt. Voor deze toepassingen werd de behuizing ver-

sterkt berekend. De aandrijfeenheid is elastisch gelagerd.

Met 12.000 RPM, krachtige 540 Watt en een centrifugale toerentalregelaar 

biedt de PGAS 7/120 E-HV een constant vermogen. Dankzij de elastische spin-

del maakt zij een trillingsarm gebruik mogelijk. Daardoor is zij bijzonder geschikt 

voor het gebruik van hardmetalen stiftfrezen op slecht warmtegeleidende mate-

rialen, bijv. in poetserijen van gieterijen.

Met of ook zonder olie kan de PGAS 5/40 V-HV gebruikt worden. Haar vermo-

gen is 4.000 RPM en 370 Watt (met olie), resp. bij 3.000 RPM 340 Watt (zonder 

olie). De lage toerentallen en de luchtafvoer naar achter – bij gebruik met olie 

vindt er geen olieneerslag op het werkstuk plaats – maken deze machine tot een 

specialist voor polijstwerkzaamheden in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Alle persluchtmachines hebben compacte, ergonomische bouwvormen en een 

gering gewicht. Zij zijn veelzijdig inzetbaar en bieden in relatie met haar gewicht 

een hoog vermogen. Vast gedefinieerde toerentallen maken daarnaast een hoge 

procesveiligheid mogelijk. De machines zijn onderhoudsarm, servicevriendelijk 

en economisch.

Kort portret van August Rüggeberg GmbH & Co. KG:

De firma August Rüggeberg GmbH & Co KG met rond de 220 jaren traditie 

behoort tot de wereldwijd leidende firma’s voor de ontwikkeling, productie als-

mede de verkoop van gereedschappen voor de oppervlaktebehandeling en voor 

het doorslijpen van materialen. Onder het merk PFERD biedt de firma een pro-

ductportfolio aan met meer dan 8.500 gereedschappen voor een breed spec-
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trum van toepassingen zoals bijv. doorslijpen, slijpen, vijlen, frezen, borstelen 

en polijsten. PFERD-gereedschappen worden in verschillende branches ingezet: 

bijv. in de branches voertuigenbouw,  scheepswerven, machinebouw, chemie- 

en procesindustrie, staalbouw en bankwerkerijen, gereedschaps- en matrijzen-

bouw, lucht- en ruimtevaart, gasturbinebouw, apparaten- en tankbouw, pijplei-

dingenindustrie als ook in staalfabrieken en bankwerkerijen.

De internationaal opererende firma August Rüggeberg GmbH & Co. KG beschikt 

naast de Duitse hoofdvestiging in Marienheide over een productiefabriek in Her-

meskeil en productiewerkplaatsen in de Verenigde Staten, Spanje en Zuid-Afrika. 

Bovendien 25 dochterondernemingen wereldwijd. De verkoop geschikt via een 

vakkundig internationaal handelaarsnetwerk. PFERD heeft vijf verkoopfilialen en 

een verkoopkantoor in Duitsland alsmede handelspartnervertegenwoordigingen 

in meer dan 100 landen. De firma heeft meer dan 1.870 medewerkers in dienst, 

waarvan ca. 1.100 in Europa. 

www.pferd.com  
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