
Het systeem CC-GRIND
SOLID, FLEX, STRONG en ROBUST – De afnamespecialisten

 ■ Ultiem verspaningsrendement

 ■ 50% minder lawaai en trillingen in vergelijking met afbraamschijven

 ■ Zo robuust en veilig als een afbraamschijf

VERTROUW BLAUW



CC-GRIND-slijpschijven
De snelle weg naar het optimale gereedschap

Keuze van de productgroep

Bewerkings-
opgave

Kwaliteits-
lijn

Staal (STEEL) Edelstaal (INOX)

...-SOLID ...-FLEX ...-STRONG ...-ROBUST ...-SOLID ...-ROBUST

 ■ Vlakslijpen
 ■ Inslijpen
 ■ Lasnaad
bewerking

 ■ Schuinkanten
 ■ Ontbramen

Prestatie-
lijn
SG 

★★★★★★★

    
CCGRINDSOLID  

SG STEEL
blz. 3

CCGRINDSTRONG  
SG STEEL  

blz. 5

CCGRINDROBUST  
SG STEELOX 

blz. 6

CCGRINDSOLID  
SG INOX 

blz. 3

CCGRINDROBUST  
SG STEELOX 

blz. 6

Speciale 
lijn
SGP

★★★★★★★★
CCGRINDSOLID  

SGP STEEL  
blz. 8

CCGRINDROBUST  
SGP STEELOX 

blz. 9

CCGRINDSOLID  
SGP INOX  

blz. 8

CCGRINDROBUST  
SGP STEELOX 

blz. 9
 ■ Stompe 
lasnaden 
inslijpen

Prestatie-
lijn
SG 

★★★★★★★
CCGRINDFLEX  

SG STEEL 
blz. 4

Speciale 
lijn
SGP

★★★★★★★★
CCGRINDFLEX 

SGP STEEL 
blz. 9

CC-GRIND-SOLID en CC-GRIND-ROBUST
Met de CCGRINDSOLID en de CCGRINDROBUST biedt PFERD het moderne, robuuste en 
ergonomische alternatief voor afbraam-, lamellen- en fiberschijven. 

Overige informatie resp. CCGRINDSOLID vindt u op blz. 3 (SG ★★★★★★★★ ) en blz. 8 
(SGP ★★★★★★★★ ). Overige informatie resp. CCGRINDROBUST vindt u op blz. 6 (SG ★★★★★★★ ) 
en blz. 9 (SGP ★★★★★★★★ ).

CC-GRIND-FLEX
De CC-GRIND-FLEX is de half flexibele aanvulling op CC-GRIND-SOLID. Zij werd speciaal 
ontwikkeld voor de bewerking van lasnaden. Stompe lasnaden kunnen compleet vlak 
geëgaliseerd worden. Daarmede behoren deuken en bulten, die speciaal na het verven of 
lakken te zien zijn, tot het verleden.

Overige informatie vindt u op blz. 4 (SG ★★★★★★★ ) en blz. 9 (SGP ★★★★★★★★ ).

CC-GRIND-STRONG 
De CCGRINDSTRONG is de tussenstap tussen de klassieke afbraamschijf (ook de steunschijf 
van de CCGRINDSTRONG slijpt mee) en het moderne alternatief CCGRINDSOLID 
(ergonomisch, snel slijpen).

Overige informatie vindt u op blz. 5.

CCGRINDSOLID

CCGRINDSTRONG

De CCGRINDSOLIDDIAMOND 
vindt u in het gereedschappen
handboek 23, catalogusbereik 5.
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https://www.pferd.com/media/PDF-nl/Gereedschappenhandboek/PFERD-gereedschappenhandboek-catalogus-5-nl.pdf


CC-GRIND-slijpschijven
Prestatielijn SG ★★★★★★★

CC-GRIND-SOLID SG STEEL ★★★★★★★

Slijpschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en hoogste standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, schuin
kanten, ontbramen

Besteladviezen:
 ■ Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart 
bestellen. Uitvoerige informatie en 
bestelgegevens resp. set opspanflenzen 
vindt u op blz. 10.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

SOLID 
100 919682 16,0 15.300 10 CC-GRIND-SOLID 100 SG STEEL/16,0
115 887059 22,23 13.300 10 CCGRINDSOLID 115 SG STEEL
125 887073 22,23 12.200 10 CCGRINDSOLID 125 SG STEEL
150 952894 22,23 10.200 10 CCGRINDSOLID 150 SG STEEL
180 887080 22,23 8.500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL

CC-GRIND-SOLID SG INOX ★★★★★★★

Slijpschijf voor edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en hoogste standtijd.

Bewerkbare materialen:
Edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:
Lasnaadbewerking, schuinkanten, 
ontbramen

Besteladviezen:
 ■ Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart 
bestellen. Uitvoerige informatie en 
bestelgegevens resp. set opspanflenzen 
vindt u op blz. 10.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

SOLID 
115 900895 22,23 13.300 10 CCGRINDSOLID 115 SG INOX
125 900901 22,23 12.200 10 CCGRINDSOLID 125 SG INOX
180 900918 22,23 8.500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SG INOX

CC-GRIND-SOLID
Met de CCGRINDSOLID biedt PFERD het moderne, robuuste en ergonomische alternatief 
voor afbraamschijven.

Voordelen:
 ■ Zeer snelle arbeidsvoortgang door hoog
agressief slijpmiddel.

 ■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraam
schijf: lawaai en trillingen worden tot 50% 
verminderd, stof tot 80%.

 ■ De gelaagde opbouw van de glasvezel
steunschijf garandeert een even zo 
robuust en veilig gebruik dan met een 
afbraamschijf.

 ■ Duidelijk betere oppervlakken in vergelij
king met afbraamschijven.

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal vermogen met vlakke 
werkhoek en de opspanflenzenset  
SFS CCGRIND gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

+ 100 %

+ 100 %
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PFERDVIDEO:
Wil je meer weten over de 
voordelen bij het gebruik van 
CCGRINDSOLIDslijpschijven?
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https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/doorslijpschijven-lamellenschijven-en-afbraamschijven/slijpschijf-cc-grind-solid/


CC-GRIND-slijpschijven
Prestatielijn SG ★★★★★★★

CC-GRIND-FLEX SG STEEL ★★★★★★★

Half flexibele slijpschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en hoogste standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal

Bewerkingsopgaven:
Lasnaadbewerking, vlakslijpen

Besteladviezen:
 ■ Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart 
bestellen. Uitvoerige informatie en 
bestelgegevens resp. set opspanflenzen 
vindt u op blz. 10.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Korrelgrofte H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving
FINE (fijn) COARSE (grof)

EAN 4007220
FLEX 

115 032800 032824 22,23 13.300 10 CCGRINDFLEX 115 ... SG STEEL
125 032817 032831 22,23 12.200 10 CCGRINDFLEX 125 ... SG STEEL

CC-GRIND-FLEX
De CC-GRIND-FLEX is de half flexibele aanvulling op CC-GRIND-SOLID. Zij werd speciaal ont
wikkeld voor de bewerking van lasnaden. Stompe lasnaden kunnen compleet vlak geëgali
seerd worden. Daarmede behoren deuken en bulten, die speciaal na het verven of lakken te 
zien zijn, tot het verleden.

Voordelen:
 ■ Zeer snelle arbeidsvoortgang door hoog
agressief slijpmiddel.

 ■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraam
schijf: lawaai en trillingen worden tot 50% 
verminderd, stof tot 80%.

 ■ De gelaagde opbouw van de glasvezel
steunschijf garandeert een even zo 
robuust en veilig gebruik dan met een 
afbraamschijf.

 ■ Compleet vlak egaliseren van stompe 
lasnaden – zonder deuken en bulten.

 ■ Duidelijk betere oppervlakken in vergelij
king met afbraamschijven.

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal vermogen met vlakke 
werkhoek en de opspanflenzenset  
SFS CCGRIND gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

PFERDVIDEO:
Wil je meer weten over de 
voordelen bij het gebruik van 
CCGRINDFLEXslijpschijven?
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https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/doorslijpschijven-lamellenschijven-en-afbraamschijven/cc-grind-flex/


CC-GRIND-STRONG SG STEEL ★★★★★★★

Slijpschijf voor staal met hoogste slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal, walshuid

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, schuin
kanten, ontbramen

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

STRONG 
115 104477 22,23 13.300 10 CCGRINDSTRONG 115 SG STEEL
125 104484 22,23 12.200 10 CCGRINDSTRONG 125 SG STEEL

CC-GRIND-slijpschijven
Prestatielijn SG ★★★★★★★

CC-GRIND-STRONG
De CCGRINDSTRONG is de tussenstap 
tussen de klassieke afbraamschijf (ook de 
steunschijf van de CCGRINDSTRONG slijpt 
mee) en het moderne alternatief CCGRIND
SOLID (ergonomisch, snel slijpen).

Voordelen:
 ■ Drievoudige standtijd in vergelijking met 
de CCGRINDSOLID SG STEEL door mee
slijpende steunschijf en drie slijpmiddel
lagen, die na elkaar opgebruikt worden.

 ■ Zeer snelle arbeidsvoortgang door hoog
agressief slijpmiddel.

 ■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraam
schijf: lawaai en trillingen worden tot 50% 
verminderd, stof tot 70%.

 ■ Duidelijk betere oppervlakken in 
vergelijking met afbraamschijven.
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CC-GRIND-ROBUST
Met de CCGRINDROBUST biedt PFERD het moderne, krachtige en ergonomische alternatief 
voor de afbraam-, lamellen- en fiberschijven. 

Voordelen:
 ■ Zeer snelle arbeidsvoortgang door hoog
agressief slijpmiddel.

 ■ Glasvezelversterkte kunststof steunschijf 
garandeert een zelfde robuust en veilig 
gebruik als met een afbraamschijf.

 ■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraam
schijf: lawaai, trillingen en stof worden 
aanzienlijk gereduceerd. Bovendien wordt 
een duidelijk beter oppervlak bereikt.

 ■ Ten opzichte van lamellenschijven 
kunnen door de vormstabiliteit vlakke 
oppervlakken verkregen worden.

 ■ Anders dan bij fiberschijven vervormt de 
CC-GRIND-ROBUST ook onder extreme 
klimatologische omstandigheden niet en is 
duidelijker robuuster bij ruw gebruik.

 ■ Door de aangepaste geometrie is het 
gebruik van de speciale opspanflenzenset 
niet nodig. 

 ■ Een achteruitzetten/trimmen van het 
gereedschap is probleemloos mogelijk. 

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Trim de CCGRINDROBUST aan scherpe 
metaalkanten, vijlen of met snijplaatjes.

 ■ Het trimmen mag alleen met een aanzet
hoek van 45° gebeuren.

 ■ Zet het gereedschap voorzichtig aan en 
verhoog de druk tot een spaan ontstaat. 
Houd de druk totdat het gereedschap op 
de gewenste maat gebracht werd. 

CC-GRIND-slijpschijven
Prestatielijn SG ★★★★★★★

CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX ★★★★★★★

Slijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer hoge standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, schuin
kanten, ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal rendement met vlakke 
aanzethoek gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

ROBUST 
125 304433 22,23 12.200 10 CCGRINDROBUST 125 SG STEELOX

45°
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Hoogrendementsgereedschappen met VICTOGRAIN-slijpkorrel
VICTOGRAIN-producten behoren tot de meest effectieve gereedschappen wereldwijd. Door 
de driehoekige, precies gevormde slijpkorrel van PFERD wordt het slijpvermogen op een 
duidelijk hoger, tot nu toe nooit bereikt niveau gebracht.

De slijpkorrelsnedes van de in vorm en grootte gelijke driehoeken van de VICTOGRAIN
slijpkorrel raken met een optimale hoek het werkstuk. Daardoor heeft de separate slijpkorrel 
slechts weinig energie nodig om in het werkstuk te dringen. De gebruiker profiteert op deze 
wijze van een efficiënt verspaningsproces met 

 ■ snelle arbeidsvoortgang,
 ■ hoge standtijd,
 ■ minder warmte, die in het werkstuk wordt ingebracht, en 
 ■ een lagere vermogensbehoefte van de machine.

De VICTOGRAINslijpkorrels worden met een kant van de driehoek op de steunschijf aan
gebracht. Daardoor worden zij bijzonder vast ingebonden en bieden in combinatie met de 
slanke vorm een extreem grote spaanruimte, waardoor het verspaningsproces nogmaals 
efficiënter wordt.

Ook de structurele opbouw van de driehoeken van VICTOGRAIN is speciaal aangepast. De 
zeer kleine kristallen binnen de driehoek bieden een optimaal slijpgedrag: er staan steeds zeer 
scherpe snedes ter beschikking, maar alleen een noodzakelijk minimum van de slijpkorrel/
driehoek breekt weg.

De combinatie van deze eigenschappen biedt de gebruiker een buitengewoon constant hoog 
rendement bij koel slijpen en een extreem hoge standtijd bij gelijkmatige oppervlakteruwheid 
van het werkstuk. 

De VICTOGRAINproducten CCGRINDSOLID SGP, CCGRINDFLEX SGP en CCGRINDROBUST 
SGP combineren het best beschikbare slijpmiddel met de modernste innovatieve gereed
schapsconstructies van PFERD:

 ■ Buitengewoon hoge agressiviteit voor de snelste arbeidsvoortgang.
 ■ Hoewel de VICTOGRAINgereedschappen slechts een slijpkorrellaag hebben, bieden zij een 
superieure standtijd – hoger dan afbraamschijven en vele lamellenschijven.

 ■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraamschijf: lawaai en trillingen worden tot 50% ver
minderd, stof tot 80%.

 ■ De gelaagde opbouw van de glasvezelsteunschijf garandeert een even zo robuust en veilig 
gebruik dan met een afbraamschijf.

 ■ Duidelijk betere oppervlakken in vergelijking met afbraamschijven.

+ 100 %

+ 100 %
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Conventionele slijpkorrel VICTOGRAINslijpkorrel Optimale positionering van de VICTOGRAIN
slijpkorrels

Een overzicht van 
alle VICTOGRAIN
producten vindt 
u in de brochure 
“VICTOGRAIN – De 
hoogrendements
slijpkorrel” op  
www.pferd.com.

 ■ Driehoekige, precies gevormde slijpkorrel

 ■ Zeer snelle arbeidsvoortgang

 ■ Hoogste standtijd

VICTOGRAIN 
De hoog rendementsslijpkorrel

VERTROUW BLAUW

PFERDVIDEO:
Wil je meer weten over de 
voordelen bij het gebruik van 
VICTOGRAINproducten?
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CC-GRIND-slijpschijven
Speciale lijn SGP ★★★★★★★★

https://www.pferd.com/nl-nl/service/downloads/informatiemateriaal/#accordionItem9369312_0
https://www.pferd.com/nl-nl/producten/nieuwigheden-en-innovaties/victograin/


CC-GRIND-SOLID SGP STEEL ★★★★★★★★

Slijpschijf met driehoekige, precies gevormde hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor 
staal met hoogste slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd. 

Bewerkbare materialen:
Staal

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, schuin
kanten, ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal vermogen met vlakke 
werkhoek en de opspanflenzenset  
SFS CCGRIND gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

Besteladviezen:
 ■ Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart 
bestellen. Uitvoerige informatie en 
bestelgegevens resp. set opspanflenzen 
vindt u op blz. 10.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

SOLID 
100 104965 16,0 15.300 10 CC-GRIND-SOLID 100 SGP STEEL/16,0
115 104972 22,23 13.300 10 CCGRINDSOLID 115 SGP STEEL
125 104989 22,23 12.200 10 CCGRINDSOLID 125 SGP STEEL
150 104996 22,23 10.200 10 CCGRINDSOLID 150 SGP STEEL
180 105009 22,23 8.500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SGP STEEL

CC-GRIND-SOLID SGP INOX ★★★★★★★★

Slijpschijf met driehoekige, precies gevormde hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor 
edelstaal (INOX) met hoogste slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd.

Bewerkbare materialen:
Edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:
Lasnaadbewerking, schuinkanten, 
ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal vermogen met vlakke 
werkhoek en de opspanflenzenset  
SFS CCGRIND gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

Besteladviezen:
 ■ Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart 
bestellen. Uitvoerige informatie en 
bestelgegevens resp. set opspanflenzen 
vindt u op blz. 10.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

SOLID 
115 105016 22,23 13.300 10 CCGRINDSOLID 115 SGP INOX
125 105023 22,23 12.200 10 CCGRINDSOLID 125 SGP INOX
180 105030 22,23 8.500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SGP INOX

8

CC-GRIND-slijpschijven
Speciale lijn SGP ★★★★★★★★



CC-GRIND-FLEX SGP STEEL ★★★★★★★★

Half flexibele slijpschijf met driehoekige, precies gevormde hoogrendementsslijpkorrel 
VICTOGRAIN voor staal met hoogste slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal

Bewerkingsopgaven:
Lasnaadbewerking, vlakslijpen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal vermogen met vlakke 
werkhoek en de opspanflenzenset  
SFS CCGRIND gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

Besteladviezen:
 ■ Opspanflenzenset SFS a.u.b. apart 
bestellen. Uitvoerige informatie en 
bestelgegevens resp. set opspanflenzen 
vindt u op blz. 10.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Korrelgrofte H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving
COARSE (grof)
EAN 4007220

FLEX 
115 105047 22,23 13.300 10 CCGRINDFLEX 115 COARSE SGP STEEL 
125 105054 22,23 12.200 10 CCGRINDFLEX 125 COARSE SGP STEEL 

CC-GRIND-slijpschijven
Speciale lijn SGP ★★★★★★★★

CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★★★★★★★★

Slijpschijf met driehoekige, precies gevormde hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor 
staal en edelstaal (INOX) met zeer hoge slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd. Zij 
beschikt over alle voordelen van de CCGRINDROBUST maar overtreft deze met betrekking 
tot haar agressiviteit.

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, schuin
kanten, ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal rendement met vlakke 
aanzethoek gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor 
het omtrekslijpen.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

ROBUST 
125 304396 22,23 12.200 10 CCGRINDROBUST 125 SGP STEELOX
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CC-GRIND-slijpschijven
CC-GRIND set opspanflenzen

CC-GRIND set opspanflenzen
Met de CC-GRIND set opspanflenzen worden de CC-GRIND-SOLID en -FLEX optimaal in de 
beschermkap van de haakse slijpmachine opgespannen. De slijpschijven kunnen zo bijzonder 
vlak en daardoor efficiënt ingezet worden.

De zwarte steunschijf wordt op de originele opnameflens van de haakse slijpmachine 
gemonteerd. De zilveren flensmoer vervangt de originele flensmoer.

Geschikt voor haakse slijpmachines EAN
4007220

Omschrijving

Metrisch
100 mm, opname M10 932209 1 SFS CCGRIND 100 M10

115 / 125 mm, opname M14 887578 1 SFS CC-GRIND 115/125 M14
150 / 180 mm, opname M14 887585 1 SFS CC-GRIND 150/180 M14

Duims
115 / 125 mm, opname 5/8“-11 887592 1 SFS CC-GRIND 115/125 5/8“
150 / 180 mm, opname 5/8“-11 887608 1 SFS CC-GRIND 150/180 5/8“

www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.
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