
Met de innovatieve vertanding ALLROUND heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor het 
veelzijdige gebruik op de belangrijkste materialen zoals staal en gietstaal, edelstaal (INOX), non-
ferrometalen en gietijzer. De vertanding ALLROUND beschikt over alle voordelen van de gewaar-
deerde vertanding 3 PLUS, overtreft deze echter met betrekking tot haar verspanend vermogen 
met ca. 30% bij het gebruik op staal. Zij maakt comfortabel werken met gereduceerde trillingen 
en minder lawaai mogelijk. Daarnaast kenmerken zij zich door een merkbare tijdbesparing en 
hoge efficiency.

Voordelen:

 ■ Duidelijk hoger verspanend vermogen dan 
de stiftfrezen met traditionele kruisvertan-
dingen.

 ■ Kosten- en tijdbesparing door een zeer 
hoog afnamevermogen op de belangrijkste 
materialen.

 ■ Comfortabel werken door gereduceerde 
trillingen en minder lawaai.

Bewerkbare materialen:

 ■ Staal, gietstaal
 ■ Edelstaal (INOX)
 ■ Non-ferrometalen
 ■ Gietijzer

Bewerkingsopgaven:

 ■ Uitfrezen
 ■ Egaliseren
 ■ Ontbramen
 ■ Verkrijgen van uitsparingen
 ■ Bewerking van vlakken
 ■ Lasnaadbewerking

Toepassingsaanbevelingen:

 ■ Gebruik het gereedschap indien mogelijk op 
krachtige machines met een elastisch gela-
gerde spindel, om trillingen te vermijden. 

 ■ Voor economisch gebruik van stiftfrezen 
wordt in het bovenste toerental-/snijsnel-
heidsbereik gewerkt.  
Geadviseerd vermogen voor de machine: 
vanaf 300 Watt.

 ■ Neem de toerentaladviezen in acht.

Geschikte machines:

 ■ Buigzame asmachine
 ■ Rechte slijpmachine
 ■ Robot
 ■ Gereedschapsmachine

Veiligheidsvoorschrift:

 ■ Op basis van het zeer hoge verspanend 
vermogen kan dit leiden tot verkleuringen 
aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS adviseert stiftfrezen 
met de vertanding ALLROUND als innovatieve 
gereedschapsoplossing voor comfortabel 
werken met duidelijk gereduceerde trillingen 
en minder lawaai.

    

PFERDEFFICIENCY adviseert stiftfrezen met de 
vertanding ALLROUND voor lang, gemakkelijk 
en duurzaam werken met perfecte resultaten 
in zeer korte tijd.

      

■	Traditionele stiftfrezen met kruisvertanding
■	Hardmetalen stiftfrezen, vertanding 

ALLROUND
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Rendementswaarden voor toepassingen 
op staal
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HM-stiftfrezen voor hoogrendementstoepassingen
Vertanding ALLROUND voor veelvuldig gebruik

Aanbevolen toerentalbereik [RPM] 

Om de aanbevolen snijsnelheden [m/min] te 
bepalen, gaat u als volgt te werk:

➊  Te bewerken materiaalgroep kiezen.
➋ Snijsnelheidsbereik vaststellen.

Om het aanbevolen toerentalbereik [RPM] te 
bepalen, gaat u als volgt te werk:

➌  Gewenste stiftfreesdiameter kiezen.
➍  Snijsnelheidsbereik en stiftfreesdiameter 

geven het optimale toerental.

Voorbeeld: 
HM-stiftfrees, 
vertanding ALLROUND,  
stiftfrees-ø 12 mm. 
Grof verspanen van stalen tot 1.200 N/mm².
Snijsnelheid: 450–750 m/min
Toerentalbereik: 12.000–20.000 RPM

➌ 
Stiftfrees-ø 

[mm]

➍ Snijsnelheden [m/min]
250 450 600 750 900

Toerentallen [RPM]

  6 13.000 24.000 32.000 40.000 48.000
  8 10.000 18.000 24.000 30.000 36.000
10   8.000 14.000 19.000 24.000 29.000
12   7.000 12.000 16.000 20.000 24.000
16   5.000   9.000 12.000 15.000 18.000

➊ Materiaalgroepen Toepassing Vertanding ➋ Snijsnelheid

Staal, 
gietstaal

Stalen tot  
1.200 N/mm² 
(< 38 HRC)

Bouwstalen, koolstofstalen, 
gereedschapsstalen, ongelegeerde stalen, 
snelsnijstaal, gietstaal, veredelde stalen

Grof verspanen ALLROUND 450–750 m/min

Geharde, veredelde 
stalen boven  
1.200 N/mm² 
(> 38 HRC)

Gereedschapsstalen, veredelde stalen, 
gelegeerde stalen, gietstaal

Grof verspanen ALLROUND 250–450 m/min

Edelstaal 
(INOX)

Roestvaste en 
zuurbestendige 
stalen

Austenitische en 
ferritische edelstalen

Grof verspanen ALLROUND 450–600 m/min

Non-ferro-
metalen

Zachte  
non-ferrometalen

Messing, koper, zink Grof verspanen ALLROUND 450–750 m/min

Harde  
non-ferrometalen

Brons, titaan/titaanlegeringen,  
harde aluminiumlegeringen  
(hoog Si-aandeel)

Grof verspanen ALLROUND 450–600 m/min

Gietijzer
Grijs gietijzer,
wit gietijzer

Grijs/lamellair gietijzer EN-GJL (GG),
nodulair gietijzer EN-GJS (GGG),  
wit uitgegloeid gietijzer EN-GJMW (GTW), 
zwart uitgegegloeid gietijzer EN-GJMB (GTS)

Grof verspanen ALLROUND 450–900 m/min
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