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De ideale oplossing voor iedere toepassing

VERTROUW BLAUW

PFERD-gereedschappen
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PFERD
Merk, producten, prestaties

Het springende PFERD

PFERD is leidend in de ontwikkeling, productie, advisering en de ver-
koop van gereedschapsoplossingen voor de oppervlaktebewerking en 
het doorslijpen van materialen. In zijn meer dan 200 jaar bevestigde 
oude traditie, handelt PFERD al zeer lang als onafhankelijk, inter-
nationaal georganiseerd familiebedrijf.

PFERD-gereedschappen bieden de gebruiker het hoogste profijt en 
een zeer goede efficiency. De onbeperkte verklaring over premium-
kwaliteit, de betrouwbaarheid als leverancier en de verantwoordelijke 
omgang met de hulpbronnen maken PFERD tot een berekenbare, 
betrouwbare en duurzaam handelende partner.

Succesformule

De PFERD-formule is de basis voor uw succes. Arbeiders over de 
gehele wereld vertrouwen blauw en kiezen PFERD.

De combinatie van individueel advies en innovatieve 
hoogrendements gereedschappen met de vakbekwaamheid van de 
gebruikers ter plaatse garandeert steeds optimale werkresultaten.

De PFERD-formule

Innovatieve hoogkwaliteitsgereedschappen 
+ individueel, doelgericht advies 
+ juist gekozen machine 
+ vakbekwaamheid van de gebruiker 

 
= Het optimale, economische resultaat

Meer efficiency

Dag na dag lossen PFERD-gereedschappen de toepassingsproblemen 
op in talrijke branches. Innovaties bieden daarbij regelmatig aanzien-
lijke meerwaarde. Niet alleen voor de gebruikers maar ook voor de 
handel: PFERD-innovaties zijn uniek!

De permanente actualisering en doorontwikkeling van het programma 
door het PFERD-management geschiedt volgens uw wensen en eisen. 
En wanneer nodig, ontwikkelt PFERD uw individuele probleemoplos-
sing – steeds met het doel de hoogste efficiency voor u te bereiken.

Alle gereedschappen 
en meer informatie:

www.pferd.com

Marienheide, Duitsland
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Ergonomisch en efficiënt – PFERDVALUE

Adviesondersteuningen, bijvoorbeeld voor de verbetering van de 
arbeidsergonomie of voor de stijging van de efficiency, winnen 
binnen de internationale concurrentie aan betekenis. PFERDVALUE 
– meerwaarde met PFERD – betrekt arbeidsergonomie en efficiency 
systematisch overal bij met het doel het optimaal gezond blijven van 
de werknemers en het verkrijgen van de best mogelijke efficiency.

Spreek met uw PFERD-adviseur en ontdek ook uw meerwaarde met 
PFERD.

PFERD
Merk, producten, prestaties

Bekend door 

Naast het gereedschappenhandboek en talrijke overige publicaties 
biedt PFERD kennis in vele vormen aan.

De PFERD-website zet de oplossing in het middelpunt. Via de 
productfinder direct op de startzijde is het ideaal geschikte product 
telkens maar enkele kliks verwijderd. De PFERD App zorgt er voor dat 
de totale kennis van PFERD ook op mobiele eindtoestellen beschik-
baar is. Op ieder moment, op iedere plaats. Het PFERD Youtube 
kanaal toont niet alleen product- en toepassingsvideo’s maar geeft in 
de “TOOLTORIALS” toelichting over het juiste en veilige gebruik.

En wie nog meer wil weten, die meldt zich aan bij een van Social-
Media kanalen van PFERD en wordt deel van de PFERD-familie.

Samen handelen

In de markt hoort PFERD bij de handelaar thuis. Het dichte handels-
netwerk garandeert korte wegen. Voortdurend geschoold is de 
handel de ideale adviseur bij u in de buurt.

Of ter plaatse, in uw bedrijf, of op internet: PFERD biedt uitstekende 
ondersteuning voor uw verkoop. Het PFERDTOOL-CENTER presen-
teert de runners en maakt de PFERD-gereedschappenwereld beleef-
baar. Maar ook voor uw stappen op internet zijn wij zeer goed 
uitgerust. Uw aankoop loopt snel en eenvoudig via de PFERD-shop, 
via EDI, nexMart of andere voor u geschikte portalen. En onze traffic 
is uw omzet. Bent u met data View en retail Connect op onze online 
catalogus aangesloten, wordt onze websitebezoeker “per klik” uw 
klant.

Via de PFERD-dataservice stellen wij u alle daarvoor noodzakelijke 
informatie, foto’s, video’s en classificaties ter beschikking. Zodat wij 
ook in de toekomst succesvol samen kunnen handelen. 



6

Bij voorkeur PFERD

Kwaliteit staat in onlosmakend verband met gebruik en klantte-
vredenheid. Daarom onderzoekt en ontwikkelt PFERD innovatieve 
hoogkwaliteitsproducten.

De eigen machine- en constructieafdeling, de constante controle 
en de verdere ontwikkeling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen 
in de eigen laboratoria garanderen de spreekwoordelijke PFERD-
kwaliteit. Als oprichtingslid van de “Organisatie voor de veiligheid 
van slijpgereedschappen (oSa)” biedt PFERD bovendien de grootst 
mogelijke veiligheid voor de gebruikers door permanente bewaking 
van de productie in alle PFERD-productievestigingen wereldwijd.

Het kwaliteitsmanagement van PFERD is gecertificeerd volgens 
ISO 9001.

Kennis is BLAUW

Gefundeerde kennis over de samenhang van gereedschap, materiaal 
en machine is de basis voor de optimalisatie van bewerkingsprocessen.

PFERD-verkoop- en technische adviseurs en de PFERDTOOL-MOBILE 
zijn dagelijks wereldwijd op pad, om de beste oplossing voor uw 
toepassingsproblemen te vinden – samen met uw vakhandelaar, 
individueel en ter plaatse.

De PFERDAKADEMIE geeft vakbekwame en praktijkgerichte kennis 
uit de wereld van het slijpen en doorslijpen. In elkaar opvolgende 
scholingsblokken wordt u stap voor stap een PFERD-gereedschaps-
specialist.

PFERD-publicaties – gedrukt en online – overtuigen door de gemak-
kelijk te begrijpen en logisch gestructureerde gereedschapsnavigatie 
alsmede door grondige technische kennis.

Steeds voor u aanwezig

Een beschikbaarheid van bijna 100% en een globaal en betrouwbaar 
logistiek net met eigen magazijnen wereldwijd – dat is PFERDLOGISTIK. 
Binnen 24 uur is uw bestelling op weg naar u.

De PFERD-adviseurs in de binnendienst nemen uw wensen serieus. 
Vakbekwaam wijden zij zich aan de betrouwbare afwikkeling van uw 
opdrachten. In deze nauwe dialoog ligt de sleutel voor het gezamen-
lijk succes.

Met een overkoepelend netwerk van meer dan 25 eigen verkooporga-
nisaties wereldwijd en meer dan 100 internationale handelspartnerver-
tegenwoordigingen is PFERD overal aanwezig. Ook bij u in de buurt.

PFERD
Merk, producten, prestaties



7

SAFETY RECOMMENDATIONS FOR 
THE USE OF ABRASIVE PRODUCTS 

PASS ON THIS LEAFLET TO THOSE USING THE ABRASIVE PRODUCT 

The recommendations contained in this leaflet should be followed by 
all users of abrasive products in the interests of their personal safety 

GENERAL PRINCIPLES OF SAFETY 

Abrasive products improperly used can be very dangerous.  
 Always follow the instructions provided by the abrasive product and machine supplier. 
 Ensure that the abrasive product is suitable for its intended use. Examine all abrasive 

products for damage or defects before mounting. 
 Follow the correct procedures for handling and storage of abrasive products. 

 
Be aware of the hazards likely during the use of abrasive products and observe the recom-
mended precautions to be taken: 

 Bodily contact with the abrasive product at operating speed 
 Injury resulting from product breakage during use 
 Grinding debris, sparks, fumes and dust generated by the grinding process 
 Noise 
 Vibration 

 
Use only abrasive products conforming to the highest standards of safety. The following EN 
standards provide the essential safety requirements for relevant abrasives products: 

 EN 12413 for Bonded Abrasives 
 EN 13236 for Superabrasives 
 EN 13743 for Specific Coated Abrasives (vulcanised fibre discs, flap wheels, flap discs 

and spindle-mounted flap wheels). 
 
Never use a machine that is not in good working order or one with defective parts. 
 
Employers should carry out a risk assessment on all individual abrasive processes to deter-
mine the appropriate protective measures necessary. They should ensure that their employ-
ees are suitably trained to carry out their duties. 
 
This leaflet is only intended to provide basic safety recommendations. For more detailed  infor-
mation on the safe use of abrasive products, reference to our comprehensive Safety Codes is 
strongly recommended.  
 
These are available from FEPA or your National Trade Association: 

 FEPA Safety Code for Bonded Abrasives and Precision Superabrasives 
 FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction 
 FEPA Safety Code for Coated Abrasives 

PRECAUTIONS AGAINST LIKELY HAZARDS  
 
Noise 

 Ear protection complying with EN352 is recommended for all applications where the 
workpiece or machine is hand-held, irrespective of the noise level. 

 Ensure that the correct abrasive product is selected. An unsuitable product can produce 
excessive noise. 

 
Vibration 

 Processes where the workpiece or machine is hand-held can cause vibration injury. 
 Action needs to be taken if tingling, pins and needles or numbness is experienced after 

10 minutes continuous use of the abrasive product. 
 The effects of vibration are more pronounced in cold conditions so keep the hands warm 

and exercise hands and fingers regularly. Use modern equipment with low vibration lev-
els. 

 Maintain all equipment in good condition and stop the machine and have it checked if 
excessive vibration occurs. 

 Use good quality abrasive products and keep them in good condition during their life. 
 Maintain mounting flanges and back-up pads in good condition and replace if worn or 

distorted. 
 Do not grip the workpiece or machine too tightly and do not exert excessive pressure on 

the abrasive product. 
 Avoid continuous use of the abrasive product. 
 Use the correct product. An unsuitable product can produce excessive vibration. 
 Don't ignore the physical symptoms of vibration - seek medical advice. 

 
 
DISPOSAL OF ABRASIVES 

 Used or defective abrasives should be disposed in accordance with local or national reg-
ulations. 

 Further information can be obtained from Voluntary Product Information provided by the 
supplier. 

 Be aware that the abrasive product may be contaminated with material from the work-
piece or process after use. 

 Disposed abrasive products should be damaged to prevent them from being taken from 
waste skips and re-used. 

Leaflet supplied and endorsed by 

www.fepa-abrasives.org 
www.abrasivessafety.com 

IMPORTANT NOTICE: Every effort has been made to ensure that all information supplied in this leaflet is accurate 
and up to date. We cannot accept, however, responsibility for any error or omission, nor for any consequential loss 
or damage so arising  (E & OE). © FEPA ISSUE June 2016 

www.pferd.com

Veiligheidsvoorschriften van de FEPA kunt u 
downloaden op www.pferd.com.

Gereedschaps- en machineproducten en gebruikers dragen in gelijke 
mate bij tot de veiligheid bij het werken. PFERD produceert alle 
gereedschappen overeenkomstig de voorgeschreven veiligheidsbe-
palingen. De gebruiker draagt de verantwoording bij het slijpen door 
doelmatig gebruik van de machine en de juiste hantering en gebruik 
van het slijpgereedschap.  
Speciaal geldt: Het aangegeven maximale toerental [m/s] mag nooit 
overschreden worden.

PFERD biedt een gebruiksaanwijzing aan volgens de richtlijn 
2001/95/EG over de algemene productveiligheid en de wet over 
de beschikbaarstelling van producten op de markt (§ 6 hoofdstuk 1, 
nr. 1 ProdSG) die de noodzakelijke informatie voor het veilig gebruik 
van afbraam- en doorslijpschijven van het merk PFERD op hand-
slijpmachines of handdoorslijpmachines samenvat. U kunt deze op 
www.pferd.com opvragen. 

PFERD 
Veiligheidsvoorschriften

PFERD is een oprichtingslid van de oSa

PFERD heeft zich samen met andere belangrijke producenten 
vrijwillig verplicht kwaliteitsgereedschappen volgens de hoogste 
veiligheidsnormen te produceren.

De leden van de organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap-
pen e.V. (oSa) garanderen de constante bewaking van de veiligheid 
en kwaliteit van hun producten. 

PFERD-gereedschappen zijn voorzien van het oSa-kenteken.

Heeft u vragen over de veilig-
heid bij het slijpen? Hetzij 
tijdens de seminars in onze 
PFERDAKADEMIE of door onze 
buitendienst ter plaatse – PFERD 
adviseert u graag.

Veiligheidsvoorschriften

Gelieve de veiligheidsvoorschriften van de FEPA en de pictogrammen in acht te nemen!

= Veiligheidsbril dragen! = Stofmasker gebruiken! =
Handschoenen 
aantrekken!

=
Alleen met steunschijf 
te gebruiken!

=
Gehoorbescherming 
dragen!

=
Veiligheidsvoorschriften 
in acht nemen!

=
Niet geschikt voor nat 
slijpen!

=
Geen beschadigde 
schijven gebruiken!

=
Niet geschikt voor 
zijdelings slijpen!

=
Niet geschikt voor 
handmatig slijpen!
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PFERD
Kwaliteitsgereedschappen uit één hand

Het belangrijkste gereedschap van PFERD:  
het gereedschappenhandboek

Het gereedschappenhandboek van PFERD biedt u naast 8.500 artikelen 
ook de belangrijke informatie rondom de wereld van het doorslijpen en 
slijpen.

Naast geschikte machines, toerentallen en informatie over de materialen 
bevat het ook oplossingen voor vaak optredende toepassingsproblemen 
alsook vele tips en tricks, waarmee u uw gereedschapsgebruik kunt opti-
maliseren en het beste uit uw gereedschap naar boven kunt halen. Het is 
logisch ingedeeld en in 9 catalogusonderdelen opgedeeld, die wij op de 
bladzijdes 10-27 compact voor u hebben samengevat.

Ons gereedschappenhandboek vindt 
u op onze website www.pferd.com
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PFERD
Kwaliteitsgereedschappen uit één hand

Vijlen

1

Catalogusbereik 1 Blz. 11

Vijlen

Freesgereedschappen

2

Catalogusbereik 2 Blz. 13

Freesgereedschappen

Stiftstenen

3

Catalogusbereik 3 Blz. 15

Stiftstenen

Fijnslijp- en polijstgereedschappen

4

Catalogusbereik 4 Blz. 17

Fijnslijp- en polijstgereedschappen

Diamant- en CBN-gereedschappen

5

Catalogusbereik 5 Blz. 19

Diamant- en CBN-gereedschappen

Doorslijp-, lamellen- en afbraamschijven

6

Catalogusbereik 6 Blz. 21

Doorslijp-, lamellen- en 
afbraamschijven

Doorslijpschijven voor stationair gebruik

7

Catalogusbereik 7 Blz. 23

Doorslijpschijven voor stationair 
gebruik

Technische borstels

8

Catalogusbereik 8 Blz. 25

Technische borstels

Machines

9

Catalogusbereik 9 Blz. 27

Machines
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Catalogusbereik 1
Vijlen

Vijlen voor algemeen 
gebruik

 ■ Werkplaatsvijlen 
volgens DIN

 ■ Speciale vijlen
 ■ Sleutelvijlen
 ■ Contactvijlen

Carrosserievijlen
 ■ Verstelbare houders 
voor carrosserievijlen

 ■ Carrosserievijlbladen
 ■ Carrosserievijlen met 
arend

Gefreesde vijlen
 ■ Lakschaaf
 ■ Universele kantvijl
 ■ Gefreesde vijlen met 
arend

 ■ Gefreesde vijlbladen
 ■ Houders voor vijlbladen 

Hardmetalen vijlen en 
houders

Scherpvijlen
 ■ Driekante zaagvijlen
 ■ Messcherpvijlen
 ■ Zwaardvijlen
 ■ Molenzaagvijlen
 ■ Kettingzaagvijlen
 ■ Kettingzaagscherp-
apparaten 

 ■ Dieptebegrenzervijlen 

Vijlen en raspen voor 
hout

 ■ Vijlen voor hout
 ■ Houtraspen
 ■ Hoefschaaf/hoefraspen 
 ■ Speciale raspen

Precisievijlen
 ■ Arendvijlen
 ■ CORINOX-vijlen
 ■ CORINOX-naaldvijlen
 ■ Naaldvijlen
 ■ Handy-vijlen
 ■ Riffelvijlen, riffelraspen

  

 

Vijlhechten,  
vijlhoesjes,  
vijlborstel

 ■ Snelspanhechten
 ■ Riffelvijlhouders
 ■ Lege kunststof hoesjes

Handschrapers

Vijlen

1

11





Catalogusbereik 2
Freesgereedschappen

Frezen

         

Hardmetalen stiftfrezen  
voor universele toepassingen

 ■ Z1, Z3, Z3 PLUS, Z4 en Z5  
voor de grove en fijne verspaning

Hardmetalen stiftfrezen  
voor hoogrendementstoepassingen

 ■ ALLROUND voor veelvuldig gebruik
 ■ STEEL voor staal en gietstaal
 ■ INOX voor edelstaal (INOX)
 ■ ALU en NON-FERROUS voor aluminium en non-ferrometalen
 ■ CAST voor gietijzer
 ■ TITANIUM voor titanium
 ■ PLAST, FVK en FVK-S voor GFK/CFK
 ■ TOUGH en TOUGH-S voor ruw gebruik
 ■ MICRO voor de fijnbewerking
 ■ EDGE, Z3, Z3 PLUS, Z5 en speciale vertanding  
voor de bewerking van kanten

HSS-stiftfrezen
 ■ ALU, Z1, Z2, Z3 voor de grove en fijne verspaning
 ■ Speciale vormen
 ■ HSS-graveerstiftfrezen
 ■ Fijnfrezen

  

Freesgereedschappen met snijplaatjes
 ■ High Speed Disc ALUMASTER
 ■ Systeem voor de bewerking van kanten EDGE FINISH

Verkrijgen van doorboringen

     

HSS-getrapte boren 
HSS-gatzagen  
HM-gatzagen

Freesgereedschappen

2
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Catalogusbereik 3
Stiftstenen

Stiftstenen

Voor staal en gietstaal 
 ■ STEEL
 ■ STEEL EDGE

Voor moeilijk verspaanbare materialen
 ■ TOUGH

Voor edelstaal (INOX)
 ■ INOX
 ■ INOX EDGE

Voor zachte non-ferrometalen
 ■ ALU

Voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer
 ■ CAST
 ■ CAST EDGE

Voor gieterijen
 ■ CAST EDGE
 ■ CAST STEEL

Voor kunststoffen
 ■ RUBBER

Slijpbokstenen

 ■ Uitvoering UNIVERSAL
 ■ Uitvoering HSS
 ■ Uitvoering CARBIDE

Slijp- en polijststenen

 ■ Uitvoering UNIVERSAL
 ■ Uitvoering CARBIDE
 ■ Gereedschapshouders

Africhtgereedschappen

 ■ Afdraaistenen
 ■ Slijpsegmenten
 ■ Africhtdiamant

Stiftstenen

3

15





COMBICLICK
 ■ Fiberschijven
 ■ Vliesschijven
 ■ Viltschijven
 ■ Steunschijven
 ■ Sets

Fiberschijven en  
steunschijven

Klitschijven 
en -houders

Zelfklevende slijp-
bladen en slijpblad-
houders

COMBIDISC-slijp- 
gereedschappen

Flexibele slijpmiddelen
 ■ Korte banden
 ■ Lange banden
 ■ Schuurvellen
 ■ Handpads
 ■ Schuurrollen en 
-houders

 ■ Vliesrollen
 ■ Klitschijven

Slijphulzen en 
slijphulshouders

POLIROLL, POLICO
 ■ Slijprollen en 
slijpkonen

POLICAP
 ■ Slijpkappen en  
-houders

Lamellenslijpgereed-
schappen

 ■ Lamellenslijpstiften
 ■ Lamellenslijpwielen
 ■ Lamellenslijpwalsen
 ■ POLIFLAP-gereed-
schappen

 ■ Kussenslijpers
 ■ POLISTAR

Vliesgereedschappen
 ■ POLINOX-slijpwielen
 ■ POLINOX-slijpstiften
 ■ POLINOX-slijpsterren 
 ■ POLINOX-slijpschijven
 ■ POLINOX-slijpwalsen
 ■ POLINOX-schijven
 ■ POLINOX-marmoreer-
gereedschappen

 ■ POLIVLIES-slijpschijven 
 ■ POLICLEAN-gereed-
schappen

Poliflex-gereedschap-
pen

 ■ Binding PUR
 ■ Structureergereed-
schappen

 ■ Binding GR/GHR
 ■ Binding LR/LHR
 ■ Binding TX

Vijlen met keramische 
vezels

Polijstgereedschappen 
 ■ Viltstiften 
 ■ Viltschijven 
 ■ Viltvellen
 ■ Lappenschijven 

    

Slijp- en polijstpasta’s, 
slijpoliën, reinigings-
middelen

Catalogusbereik 4
Fijnslijp- en polijstgereedschappen

Fijnslijp- en polijstgereedschappen

4
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Catalogusbereik 5
Diamant- en CBN-gereedschappen

Diamant- en CBN-gereedschappen 
galvanische binding

Klantspecifieke gereed-
schapsoplossingen

Diamantvijlen
 ■ Diamant-stuitvijlen
 ■ Diamant-naaldvijlen
 ■ Diamant-riffelvijlen
 ■ Diamant-handy-vijlen
 ■ Conische diamantvijlen
 ■ Diamant-werkplaats-
vijlen

 ■ Flexibele diamantvijlen
 ■ Diamantbladen
 ■ Diamantvijlen voor 
handvijlapparaten

        

Diamant- en  
CBN-slijpstiften en 
-slijpschijven

Diamant- 
doorslijpschijven

    

Diamantgereedschap-
pen voor gieterijen

 ■ Diamant-doorslijpschij-
ven voor gieterijen

 ■ Diamant-slijpstiften 
voor gieterijen

Diamant-slijpschijven 
CC-GRIND-SOLID- 
DIAMOND

Diamant-decoupeer-
zaagbladen

Diamant- en CBN-gereedschappen 
kunsthars binding

  

Diamant- en CBN-slijp-
gereedschappen

 ■ Diamant-slijpgereed-
schappen

 ■ CBN-slijpgereedschap-
pen

 ■ Scherpblok
 ■ Klantspecifieke gereed-
schapsoplossingen

Diamant-doorslijpschijven voor de 
bouwindustrie

Diamant- 
doorslijpschijven

 ■ Uitvoering gesegmen-
teerd

 ■ Uitvoering met  
gesloten rand (TURBO)

 ■ Uitvoering met gesloten 
rand

 ■ Scherpstaaf DSB

Diamant- en CBN-gereedschappen

5

19





Doorslijpen

Doorslijpschijven
 ■ Dunne doorslijpschijven
 ■ Combischijf DUODISC voor het veilig doorslijpen en slijpen met 
slechts één gereedschap

 ■ Hoogrendementsdoorslijpschijf CERAMIC met keramische korrel
 ■ Gieterij-doorslijpschijven
 ■ Doorslijpschijven voor benzine- en doorslijpmachines
 ■ Kleine doorslijpmachines voor rechte slijpmachines

Slijpen/afbramen

POLIFAN-lamellenschijven
 ■ POLIFAN-POWER voor veeleisende gebruikers
 ■ POLIFAN-STRONG met speciale lamellenvorm voor lange 
standtijd

 ■ POLIFAN-CURVE voor het precies en optimaal uitslijpen van de 
hoeknaadgeometrie.

CC-GRIND-slijpschijven
 ■ CC-GRIND-SOLID – Het ergonomische, robuuste alternatief 
voor een afbraamschijf (ook met de driehoekige, 
VICTOGRAIN-hoogrendementsslijpkorrel)

 ■ CC-GRIND-FLEX speciaal voor de lasnaadbewerking
 ■ CC-GRIND-STRONG met drie slijpmiddellagen

Afbraamschijven
 ■ Hoogrendementsafbraamschijf CERAMIC
 ■ Hybride afbraamschijf CERAMIC SG COMFORT combineert 
een flexibele slijpmiddellaag met een klassieke afbraamschijf

 ■ Gieterij-afbraamschijven

Catalogusbereik 6
Doorslijp-, lamellen- en afbraamschijven

Doorslijp-, lamellen- en afbraamschijven

6

21





Catalogusbereik 7 
Doorslijpschijven voor stationair gebruik

CHOPSAW 
ø 300–400 mm
Voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen 
op verplaatsbare metalen doorslijpmachines tot 3 kW

CHOPSAW HD 
ø 300–400 mm
Voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen 
op verplaatsbare metalen doorslijpmachines vanaf 3 kW

RAIL 
ø 300–400 mm
Voor het doorslijpen van rails

LABOR 
ø 150–400 mm
Voor precisiesnedes en het doorslijpen van laboratorium-
proeven

HEAVY DUTY 
ø 250–600 mm
Voor het doorslijpen van volmateriaal, profielen en buizen 
op stationaire doorslijpmachines

Speciale fabricages 
ø 250–2.000 mm
Mocht ons catalogusprogramma niet toereikend zijn voor 
de oplossing van uw bewerkingsopgave, produceert PFERD 
op aanvraag speciaal voor uw toepassing stationaire door-
slijpschijven tot een diameter van 2.000 mm in robuuste 
PFERD-kwaliteit.

Doorslijpschijven voor stationair gebruik

7

23





Catalogusbereik 8
Technische borstels

Kom- en schijfborstels

Ronde borstels

Ronde borstels met 
asgat

Composite borstels

Borstels op stift

Walsborstels

INOX-TOTAL

Miniatuurborstels

Binnenborstels

Handborstels

Toebehoren
 ■ Gereedschapshouders
 ■ Adapters

Technische borstels

8
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Catalogusbereik 9
Machines

Persluchtmachines
Rechte slijpmachines 

Haakse slijpmachines 
 ■ met spantang
 ■ met schroefdraadas

Bandslijpmachines, 
voorzetarmen

Speciale machines
 ■ Vijlapparaten
 ■ PL-motoren DIN 10 en 
verlengingen STV

 ■ Markeerstiften

Armaturen

Elektrische machines
Systeem micromotoren 
en handstukken voor 
micromotoren

Rechte slijpmachines

Haakse slijpmachines

Systeem voor de bewer-
king van kanten  
EDGE-FINISH

Slijpwalsmachines

Bandslijpmachines

Buizenslijpmachines

Hoeknaadslijpmachines

Speciale machines
 ■ EL-motoren DIN 10

Buigzame asmachines

   

Meertoerige buigzame 
asmachines  
traploos regelbaar

Meertoerige buigzame 
asmachines 
met aandrijfassen

 Buigzame assen 

Toebehoren voor machines
  

 

Handstukken
 ■ Rechte handstukken
 ■ Haakse handstukken

Speciale handstukken 
 ■ Haakse telescoophand-
stukken

 ■ Vormbaar speciaal 
handstuk

Bandslijpmachines

  

  

Toebehoren voor  
buigzame assen

 ■ Slijpwalsmachines
 ■ Haakse slijpkoppen
 ■ Toerentalversneller voor 
buigzame asmachines

  Spantangen en  
verlengingen

Slijpbandvoorzethouders 
en -armen

Onderhoudstoebehoren

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

 

 

Veiligheidsbrillen,  
veiligheids- 
handschoenen, 
gehoorbescherming, 
stofmaskers

Machines

9
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www.pferd.com
Het kwaliteitsmanagement van PFERD is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
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PFERD Latinoamerica S.R.L. 
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Tel. + 32 - 2 - 2 47 05 90 
info@pferd.be
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PFERD-Rüggeberg do Brasil Ltda. 
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82305-200 Curitiba - PR 
Tel. + 55 - 41 - 30 71 82 02 
pferd@pferd.com.br

Canada 
PFERD CANADA INC. 
5570 McAdam Rd. 
Mississauga, Ontario L4Z 1P1 
Tel. + 1 - 905 - 501 - 1555 
sales@pferdcanada.ca

China  
PFERD-TOOLS TRADING  
SHANGHAI CO., LTD. 
No. 2555 Changyang Road 
Yangpu District 
200090 Shanghai 
Tel. + 86 - 21 - 2510 - 5500 
info@pferd.cn

Colombia 
PFERD PANAMERICANA SAS 
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Bogotá, D.C. – Colombia  
Tel. + 57 - 1 - 795 83 88 
contacto@pferdla.com

Denemarken 
PFERD Danmark ApS 
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Tel. + 45 - 61 16 32 32 
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Duitsland 
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GmbH & Co. KG 
PFERD-Werkzeuge 
Hauptstraße 13 
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Tel. + 49 (0) 22 64 - 90 
vertrieb-deutschland@pferd.com

Frankrijk 
PFERD-Rüggeberg France S.A.R.L. 
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Zone d‘Activités Economiques 
2, Avenue de la Concorde 
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Tel. + 33 - 3 88 - 49 72 50 
info@pferd.fr
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Brittannië  
PFERD LTD.  
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Tel. + 44 - 14 84 - 86 61 49 
info.uk@pferd.com

Indonesië 
Representative Office of 
PFERD ASIA 
PACIFIC PTE. LTD.  
in Indonesia 
Unity Bldg. 6th Floor 
Jl. Boulevard Gading Serpong 
Kav M5 No. 21 
15810 Tangerang 
Tel. + 62 - 21 - 22 22 47 03  
indonesia@pferd.com

Italië 
PFERD-Italia s.r.l. 
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20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Tel. + 39 - 02 - 55 30 24 86  
info@pferd.it

Korea 
PFERD Korea Limited 
#1104 11th floor, 83  
Gasan digital 1-ro,  
Geumcheon-gu 
08589 Seoul 
Tel. + 82 (0) 2 855 3065 
korea@pferd.com

Mexico 
PFERD-FANDELI, S.A. de C.V. 
Av. Presidente Juárez 225 
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Tel.  + 52 - 55 - 53 66 - 14 00 
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Nederland 
PFERD-Rüggeberg B.V. 
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Tel. + 31 - 76 - 5 93 70 90 
info@pferd.nl
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PFERD-Rüggeberg GmbH 
Prinz-Eugen-Straße 17 
4020 Linz 
Tel. + 43 - 7 32 - 79 64 11-0 
info@pferd-rueggeberg.at

Polen 
PFERD-VSM Sp.z o.o. 
ul. Polna 1A 
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Tel. + 48 - 61 - 8 97 04 80 
pferdvsm@pferdvsm.pl

Rusland 
PFERD-Russland LLC Shenkurs-
kiy Proyezd, 3B, Office 417 
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Tel. + 7 916 201 61 04 
pferd.russland@pferd.com

Singapore 
PFERD-Asia Pacific Pte. Ltd.  
25 International Business Park,  
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Singapore 609916 
Tel. + 65 - 68 97 02 88 
info@pferd.com.sg
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PFERD-Rüggeberg S.A. 
C/Júndiz, 18 
Pol. Ind. Júndiz 
01015 Vitoria-Gasteiz 
Tel. + 34 - 945 184 400 
pferd@pferd.es

Thailand 
PFERD (Thailand) Co., Ltd. 
455/3 BIZ Phatthanakan-On Nut  
Phatthanakan Road, Prawet  
Sub-District, Prawet District 
10250 Bangkok 
Tel. + 662 - 001 - 3328 
thailand@pferd.com
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PFERD Aşındırıcı Takımlar 
Ticaret Ltd. Şti. 
Marmara Geri Dönüsümcüler Koop. 
Defne Sokak No. 22 
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Tel. + 90 - 262 658 9990 
info@pferd.com.tr
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Staten 
PFERD INC. 
9201 W. Heather Ave. 
Milwaukee, WI 53224 
Tel. + 1 - 262 - 255 - 3200 
sales@pferdusa.com

Vietnam 
Representative Office of 
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ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
in Vietnam 
03 Floor – 85 Nguyen Huu Cau 
District 01 
Ho Chi Minh City 
Tel. + 84 - 901 636 391 
vietnam@pferd.com
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Kempton Park, 1620 
Tel. + 27 - 11 - 2 30 40 00 
info@pferd.co.za

Zweden 
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Tel. + 46 - (0) 8 564 72 300 
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