
 ■ Aanzienlijke reduceringen van proceskosten en optimalisering van procesketens

 ■ Breed scala aan toepassingen

 ■ Industriële gereedschapsoplossingen

VERTROUW BLAUW

ROBOTICA
Professionele gereedschappen voor geautomatiseerde processen



Slijpen, frezen, borstelen, ontbramen, polijsten of de bewerking van lasnaden 
met robots – de keuze van geschikte gereedschappen heeft een aanzienlijke 
impact op de efficiëntie van uw geautomatiseerde processen.

Graag adviseren onze experts u bij het optimaal uitrusten van uw robotcellen. 
Zij analyseren uw door robots ondersteunde processen samen met u, bepalen 
het optimalisatiepotentieel en testen vrijblijvend de geschikte gereedschappen 
in uw testcentra of ter plaatse in uw bedrijf.
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PFERD – Uw partner in de optimalisering van robotprocessen
De ontwikkeling van gereedschappen voor de robottechniek en 
geautomatiseerd gebruik heeft bij PFERD een lange traditie. De eigen 
research en ontwikkeling als ook de ervaren toepassingsgerichte technici 
hebben wereldwijd reeds talrijke robottoepassingen geoptimaliseerd. Zij 
dragen regelmatig bij tot aanzienlijke reductie van de productiekosten en 
optimalisering van de procesketen bij.

VERTROUW BLAUW – Uw robotprocessen in de beste handen
PFERD staat voor vertrouwen, niet alleen in onze producten, maar ook in de 
relaties, die wij met onze zakelijke partners onderhouden. Daarom gaan wij 
met alle gegevens rondom de procesanalyse en advisering steeds absoluut 
vertrouwelijk om. Om u een indruk te geven over de variatie in toepassingen 
van onze gereedschappen op robots, hebben wij enkele toepassingen in de 
testcentra en de testvelden van onze afdelingen research en ontwikkeling voor 
u vastgelegd.

WOW – Ons gereedschappenprogramma is net zo veelzijdig  
als uw robotvereisten
Van de meer dan 8.500 producten in het programma is het grootste deel van 
de gereedschappen ook geschikt voor de bewerking op robots. PFERD is in 
staat om de robotcellen langs de gehele procesketen uit te rusten, van de 
grove bewerking tot aan de finishing.

Het programma omvat oplossingen voor de bewerking van bijna alle 
materialen – van smerend tot superhard.

Graag ontwikkelen wij ook speciale producties voor uw robottoepassingen.
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Diamant- en CBN-gereedschappen
Diamant- en CBN-gereedschappen worden bij inzet op robots onder andere 
voor de bewerking van onderdelen uit grijs lamellair en nodulair gietijzer als 
ook vezelversterkte kunststoffen gebruikt.

Galvanisch gebonden diamant- en CBN-slijpgereedschappen zijn door hun 
constante gereedschapsgeometrie zeer goed geschikt voor gebruik op robots. 
Mocht ons omvangrijk catalogusprogramma voor uw bewerkingsopgaven 
geen oplossing bieden, dan ontwikkelen wij graag samen met u het voor u 
optimale galvanisch gebonden gereedschap voor uw individueel proces.

Fijnslijp- en polijstgereedschappen
Van grof slijpen tot aan de perfecte oppervlaktefinish biedt PFERD fijnslijp- en 
polijstgereedschappen voor bijna elke robottoepassing.

Het brede productprogramma biedt gereedschapsoplossingen voor het 
aanpassen van geometrieën, het verbeteren van oppervlakken en ruwheden, 
het reinigen van oppervlakken, ontbramen en ook voor de lasnaadbewerking.

Frees-, boor- en verzinkgereedschappen
Freesgereedschappen van PFERD zijn ideaal geschikt voor het robotgebruik, 
omdat zij door hun vormvastheid een eenvoudig programmeren van robots 
mogelijk maken. 

Zij zijn bijzonder geschikt voor het schuinkanten, afronden en ontbramen van 
kanten, de bewerking van gietijzeren delen als ook het kantrechten van vezel-
versterkte kunststoffen. Het uitgebreide productprogramma overtuigt bij het 
gebruik op robots door prestatie, standtijd en een geringe secundaire braam. 

Aanvullend biedt PFERD ook boor- en verzinkgereedschappen voor 
robotgebruik aan.
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www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Technische borstels

PFERD biedt een omvangrijk programma van hoogwaardige technische 
borstels aan, die speciaal voor het stationair gebruik op robots en CNC-
machines ontwikkeld werden.

Composite borstels zijn speciaal afgestemd op de vereisten van de 
geautomatiseerde bewerking van werkstukken. In vergelijking met de 
traditionele metalen samenstelling van de borstel, kenmerken zij zich door 
extreem hoge belegdichtheden en een zeer gelijkmatige verdeling van het 
belegmateriaal. Daardoor wordt een hoge standtijd en een extreem rustige 
loop gewaarborgd. 

De borstelvormen en -types bieden talrijke mogelijkheden voor het 
geautomatiseerde gebruik op ontbraammachines, gereedschapsmachines, 
met behulp van robots of direct in de bewerkingscentra, waarin het werkstuk 
van tevoren geproduceerd werd. Daardoor worden ontbraamprocessen 
reproduceerbaar, kunnen in kwalitatieve veiligheidsmaatregelen ingepast 
worden en zorgen voor aanzienlijk kostenbesparend potentieel. Naast een 
lange levensduur ligt de focus meestal op het gedurende de gehele inzettijd 
gelijkblijvende borstelgedrag. 

Dankzij ons brede assortiment gereedschapshouders en adapters kunnen 
ze veilig en gemakkelijk gebruikt worden met bijna alle gangbare 
gereedschapshouders.

Neem contact op
Neem contact met ons op en maak een afspraak met onze ervaren verkoop- en 
technische adviseurs.

Onze medewerkers analyseren met u ter plaatse de bewerkingsopgave 
en ontwikkelen uw individuele en economische gereedschapsoplossing! 
Aansluitend aan het advies ontvangt u een aanbieding.
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