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PFERDVALUE

Uw meerwaarde met PFERD
De optimalisering van de arbeidsprocessen door het gebruik van krachtige
premium-gereedschappen en machines heeft een positieve uitwerking op het
rendement in uw bedrijf.
Wie langdurig efficiënt handelt, die handelt ook duurzaam.
De resultaten uit de PFERD-laboratoria alsmede uit de producttesten van
onafhankelijke testinstituten bewijzen: PFERD-gereedschappen bieden een
meetbare meerwaarde.
Beleef de meerwaarde van PFERD.
Ontdek nu PFERDERGONOMICS en PFERDEFFICIENCY.
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PFERDVALUE

Uw meerwaarde met PFERD
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PFERDERGONOMICS
De mens staat centraal

PFERDERGONOMICS
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Ergonomie is een belangrijk aspect van de gezondheidsbescherming in
bedrijven. Doel is de arbeidsvoorwaarden zo te organiseren, dat het comfort
van de gebruiker verbetert en zijn gezondheid geen nadelige invloed
ondervindt – ook niet onder zware arbeidsomstandigheden en bij langdurige
uitoefening van de werkzaamheden.

Als producent van handgeleide gereedschappen voelen wij ons tegenover de
gebruiker bijzonder verplicht om aan meer veiligheid en werkcomfort alsmede
het gezond blijven bij te dragen. Daarom staat bij PFERD de mens centraal in
alle processen, die een handgeleid gereedschap in zijn ontstaan doorloopt – van
research en ontwikkeling tot aan de fabricage van een serierijp product.
Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in een oogopslag, welke
PFERDERGONOMICS voordelen onze innovatieve gereedschapsoplossingen in
vergelijking met de traditioneel gebruikte producten bieden.
PFERD biedt in het kader van PFERDERGONOMICS ergonomisch
geoptimaliseerde gereedschappen en machines aan, die tot meer veiligheid
en arbeidscomfort leiden en daardoor tot het gezond blijven bijdragen.
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PFERDERGONOMICS

Toelichting van de pictogrammen
Gebruikers van handgeleide gereedschappen worden in aanzienlijke mate aan mechanische
trillingen blootgesteld. De gevolgen van deze trillingen kunnen belemmeringen van prestaties en
het verminderen van de gezondheidstoestand zijn.
PFERD-gereedschappen en -machines met het pictogram “VibrationFilter“ veroorzaken
aanzienlijk minder trillingen dan vergelijkbare producten.

Lawaai op de werkplek kan een belasting worden. Afhankelijk van de bezigheid en persoonlijk
ervaren kunnen geluiden bij het werk lastig, storend en zelfs nadelig voor de gezondheid zijn.
Het pictogram “NoiseFilter“ kenmerkt PFERD-gereedschappen en -machines, die met het oog
op hun geluidsontwikkeling geoptimaliseerd werden en waarvan een gereduceerde kans op
gehoorbeschadiging uitgaat.

De luchtkwaliteit in werkruimtes wordt door stof beïnvloed. Voor de bedreiging van de
gezondheid is niet alleen het stofgehalte van de schadelijke stoffen verantwoordelijk, maar in de
eerste plaats de grootte van het stofpartikel: des te kleiner, des te hoger het risicogevaar.
PFERD-gereedschappen, die tijdens het gebruik minder stof veroorzaken dan andere, zijn
voorzien van het pictogram “EmissionFilter“.
Olievrije persluchtmachines van PFERD veroorzaken verminderde emissies en zijn eveneens
voorzien van het pictogram “EmissionFilter“.

Het woord “haptiek” wordt normaal gesproken met tastzin en mechanische prikkels in verband
gebracht. PFERD brengt de definitie van het begrip verder onder woorden. Want bij het gebruik
van gereedschappen komt het er op aan, dat het werk met de geringste krachtinspanning bij de
best mogelijke controle en zo groot mogelijk comfort kan geschieden.
PFERD-gereedschappen en -machines met het pictogram “HapticFilter“ staan krachtbesparend,
vermoeidheidsarm en ergonomisch werken toe.
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PFERDERGONOMICS

Voorschriften, richtlijnen en verklaringen
HAND-ARM-VIBRATIES
Grenswaarden voor de dagelijkse dosiswaarde A(8)
Meetwaarde		Maatregel
A(8) < 2,5 m/s²	Geen vereist
A(8) ≥ 2,5 m/s²	Scholingsplicht, programma vibratievermindering,
aanbieden van een arbeidsgeneeskundige voorzorg
A(8) ≥ 5,0 m/s²	Meteen oorzaken vaststellen en maatregelen nemen,
het aanbieden van een arbeidsgeneeskundige voorzorg
Basis: Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening

LAWAAI
Grenswaarden voor de dagelijkse lawaaiexpositiewaarde LEX,8h van het geluidsdrukniveau in dB(A)
resp. geluidsdrukpiekwaarde LpC,peak in dB(C)
Meetwaarde		Maatregel
LEX,8h < 80 dB(A)/135 dB(C)

Geen vereist

LEX,8h ≥ 80 dB(A)/135 dB(C)	Scholingsplicht, gehoorbescherming ter beschikking stellen,
aanbieding van een arbeidsgeneeskundig voorzorgonderzoek
LEX,8h ≥ 85 dB(A)/137 dB(C)

 raagplicht van gehoorbescherming, programma voor
D
lawaaivermindering, kenmerken en afgrenzen van de
lawaaisectoren, zorgen voor een arbeidsgeneeskundig
voorzorgonderzoek

Basis: Lawaai- en vibratie-werkbeschermingsverordening
Ter verduidelijking:
80 dB(A) komt overeen met een verblijf van 5 meter naast een hoofdverkeersweg.
85 dB(A) komt ongeveer overeen met een haardroger direct bij het oor. Bij langere inwerktijd
wordt deze waarde als oorzaak gezien voor beginnende gehoorproblemen.

STOF
De luchtkwaliteit in werkruimtes moet essentieel overeenkomen met de buitenluchtkwaliteit.
Om gezondheidsredenen is naast het stofgehalte van de schadelijke stoffen de grootte van het
stofpartikel beslissend. Een partikel met diameter > 10 µm (1/1000 millimeter), de zogenaamde
grofstof (E-stof), blijft aan de neushaartjes of de slijmhuid van de neus-ruik-ruimte hangen. Kleine
stofpartikels (A-stoffen) kunnen via de luchtwegen en de bronchiën tot diep in de longen doordringen. Daarom wordt het fijnstof ook als inhaleerbaar resp. als longingaand fijnstof gekenmerkt.
Stof:		

Grenswaarde volgens TRGS 900:

Longblaasjes indringende stof

1,25 mg/m³

Inadembare stof		
10 mg/m³
Basis: Gevaarlijke stoffenverordening (GevStofV), technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS),
speciaal de TRGS 900

LICHAMELIJKE BELASTING
Werken met verhoogde krachtsinspanning of in ongunstige lichaamshoudingen, vooral over een
langere tijd, kunnen schade aan de gezondheid berokkenen en zijn een gevaar voor het spierskelet-systeem. Er kunnen chronische beschadigingen optreden met voortdurend toenemende
langdurige klachten, zoals toename van gewrichtsziektes, peesschedeontstekeningen, beschadigingen van omringende zenuwen en spierverkrampingen.
Volgens § 5 Wet Arbeidsbescherming (Duitsland) is de werkgever verplicht, de arbeidsomstandigheden met betrekking tot uw mogelijke gezondheidsbeschadigende invloeden te evalueren. Voor
de beoordeling moet de combinatie tijdsduur, frequentie, houding, actiekracht en uitvoeringsvoorwaarden in acht worden genomen.
Een mogelijkheid om deze gezondheidsbeschadigende invloeden tegen te werken, is het gebruik
van kleine, lichte en gemakkelijk hanteerbare alsmede gemakkelijk te leiden gereedschappen en
machines.
Basis: Wet arbeidsbescherming Duitsland
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PFERDEFFICIENCY

Productiviteit verhogen, kosten verlagen
De efficiency staat in het middelpunt van alle arbeidsprocessen.
Zij komt voort uit de besparing van kosten enerzijds en de stijging van
productiviteit anderzijds. In deze optiek staan gebruikers dagelijks voor de
uitdaging hun taken snel, succesvol en met het beste resultaat af te
handelen. De efficiency van de gebruikte gereedschappen blijkt niet alleen uit
het recent verkregen werkresultaat maar ook uit het feit hoe het gebruik van
deze gereedschappen langdurig inwerkt op mens, machine en het continubedrijf.

In het kader van PFERDEFFICIENCY biedt PFERD innovatieve, krachtige
gereedschapsoplossingen en machines met een uitstekende economische
meerwaarde aan. Zij geven perfecte resultaten in zeer korte tijd, besparen
energie en/of produceren minder kostenveroorzakend afval. Bovendien
dragen zij bij tot lang constant presteren van de gebruiker en een hogere
productiviteit.
Aan de hand van vier pictogrammen herkent u, in één oogopslag, welke
uitstekende economische meerwaarde onze innovatieve gereedschaps
oplossingen bieden in vergelijking met de traditioneel gebruikte producten.
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PFERDEFFICIENCY
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PFERDEFFICIENCY

Toelichting van de pictogrammen
Het energieverbruik (elektriciteit/perslucht) van gereedschappen en machines in het dagelijks
gebruik is een aanzienlijke economische factor.
PFERD-gereedschappen en -machines, die minder energie nodig hebben, bijvoorbeeld door
een duidelijk hoger rendement, zijn voorzien van het pictogram “EnergySaving“. Ook
gereedschappen, die op basis van beperkte afmetingen op kleinere machines bij gelijk of beter
rendement gebruikt kunnen worden, zijn gekenmerkt met dit pictogram.

Afval is in verschillende uitvoeringen alomtegenwoordig in het bedrijf.
Het geproduceerde afval, zowel gesorteerd als rest- of chemisch afval, veroorzaakt extra werk en
kosten.
PFERD-gereedschappen, die minder afval veroorzaken, bijvoorbeeld door gelijke of betere afnameof verspanend vermogen bij minder slijtage of door een overduidelijk hogere standtijd, worden
gekenmerkt met het pictogram “WasteSaving“.

Tijd is geld en is daarmee een belangrijke economische factor. Reeds door kleine veranderingen
kan veel tijd en daarmee baar geld bespaard worden.
Het pictogram “TimeSaving“ kenmerkt PFERD-gereedschappen en -machines, die duidelijk sneller
naar het gewenste resultaat leiden, bijvoorbeeld door een hogere agressiviteit of rendement. Het
pictogram verwijst ook naar gereedschappen met minder frequente gereedschapswissels. Innovatieve gereedschapsoplossingen, die het werk lichter maken en daarmee lang en gemakkelijk
werken mogelijk maken, zijn eveneens voorzien van het pictogram “TimeSaving“.

Door een optimaal en efficiënt gebruik van bestaande grondstoffen kunnen grote besparingen
verkregen worden. Daarbij is het belangrijk, niet alleen het productieproces van een product, maar
ook de totale levenscyclus te bekijken – van het productidee tot aan einde levensloop. Met
betrekking tot aangedreven gereedschappen hebben onderzoeken uitgewezen, dat het met
afstand grootste aandeel van de grondstoffen bij het gebruik van de gereedschappen in de
bedrijven verbruikt wordt.
Ook de mens als arbeidskracht is een belangrijke hulpbron. Het prestatievermogen van een
gebruiker is beslissend voor de productiviteit in het lopende proces en moet daarom zo goed
mogelijk behouden worden.
PFERD-gereedschapsoplossingen, die met de pictogrammen “EnergySaving“, “TimeSaving“,
“WasteSaving“ en een of meerdere PFERDERGONOMICS-voordelen gekenmerkt zijn, krijgen
aanvullend het pictogram “ResourceSaving“. Zij zijn bijzonder economisch tijdens het gebruik bij
de verbruiker en houden tegelijkertijd hun gezondheid en prestatievermogen.
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PFERDEFFICIENCY

Waardebepaling, meetgrootten en verklaringen
ENERGIEBEHOEFTE
Een groot deel van de energie wordt verbruikt in de industrie. Door de optimalisering van
productiemethodes of -processen bieden zich telkens enorme besparingspotentiëlen aan.
Bij het gebruik van aangedreven gereedschappen is energie in de vorm van stroom (kWh) of
perslucht (m³) nodig. De energiebehoefte wordt maatgevend bepaald door prestatiekenmerken
van gereedschap in combinatie met de gekozen machine. Des te hoger de efficiency van het
gereedschap of machine, des te minder energie is nodig. Met betrekking tot de energiebehoefte
speelt bijvoorbeeld ook de grootte en het gewicht van het gereedschap of machine een
beslissende rol.

AFVAL
Met betrekking tot het vermijden van afval, hergebruik en het opruimen staan bedrijven zowel uit
ecologische als uit economische gronden voor een uitdaging. Hierbij moet niet alleen de productie
bekeken worden maar ook het product zelf. Heeft het product een lange levensduur of zijn de
losse onderdelen goed te recyclen. Bedrijven, die producten met een lange levensduur gebruiken,
sparen grondstoffen en produceren minder afval.
Bij het gebruik van gereedschappen blijven versleten delen of restanten over, die voor de
afwikkeling van de werkopdracht niet verder gebruikt kunnen worden. Des te minder gereed
schappen en grondstoffen per werkopdracht ingezet worden, bijvoorbeeld op basis van een
hogere agressiviteit, standtijd of de besparing van een bewerkingsfase, des te minder afval er
ontstaat.

TIJD
Bij de afhandeling van een werkopdracht is tijd een belangrijke meetgrootte. Om de efficiency
van een proces te beoordelen, moet het opgeleverde vermogen in relatie tot de benodigde tijd
in beschouwing worden genomen. Des te sneller het gewenste resultaat bereikt wordt, des te
efficiënter.
Bij het gebruik van handgeleide gereedschappen kan de volgende berekening ten grondslag
gelegd worden:
Totale tijd = 	 daadwerkelijke bewerkingstijd
+ gereedschapswissel- of steltijden
+ rusttijden

GRONDSTOFFENEFFICIENCY
Grondstoffenefficiency betekent, met minimaal gebruik van hulpbronnen de best mogelijke
waardeschepping verkrijgen.
nut
Grondstoffenefficiency =
kosten
Maatregelen ter verhoging van de grondstoffenefficiency zijn:
■■reducering van het energieverbruik
■■dalen van het materiaalverbruik
■■vermijden resp. vermindering van afval
■■verhoging van de productiviteit door reducering van de benodigde totale tijd
■■het in standhouden van de gezondheid en het prestatievermogen van de gebruiker
Door het gebruik van gereedschappen met een lange levensduur en een hoog vermogen worden
hulpbronnen bespaard en de efficiency op de werkplek verhoogd.
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Gereedschappenhandboek

Het belangrijkste gereedschap van PFERD
Het gereedschappenhandboek van PFERD biedt u naast 8.500 artikelen ook
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
optimaliseren en het beste uit uw gereedschap naar boven kunt halen.
Het is logisch ingedeeld en in 9 catalogusonderdelen opgedeeld om een
eenvoudige gereedschapskeuze mogelijk te maken.

De highlights uit het PFERD-programma, die meerwaarde in het
kader van PFERDVALUE bieden, vindt u vanaf bladzijde 17.
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PFERDONLINE

Met enkele clicks naar het product
Alle informatie en producten vindt u ook online op onze website
www.pferd.com. Daar kunt u ook met trefwoorden zoeken of met behulp
van een productzoeker via de keuzecriteria machine, materiaal en toepassing
de geschikte gereedschappen voor uw toepassing selecteren en in enkele
clicks bestellen. Met onze toerentalrekenaar kunt u aansluitend het benodigde
toerental voor uw gereedschap exact bepalen, om het beste rendement te
bereiken.
Over het thema PFERDVALUE vindt u online ook een video. In verschillende
productvideo’s kunt u zich overtuigen van het rendement van onze
gereedschappen ook in direct vergelijk met andere producten.
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PFERDVALUE

De PFERD-formule
De combinatie van individueel advies en innovatieve hoogrendements
gereedschappen met de vakbekwaamheid van de gebruikers ter plaatse
garandeert steeds optimale werkresultaten.
Innovatieve hoogkwaliteitsgereedschappen
+ individueel, doelgericht advies
+ juist gekozen machine
+ vakbekwaamheid van de gebruiker
= Het optimale, economische resultaat

Voorbeeld CC-GRIND-SOLID SGP STEEL:

+

+

Voordelen:

16

+ 100 %

CC-GRIND-SOLID
SGP STEEL

CC-GRIND-SOLID
SG STEEL

+ 100 %

Afbraamschijf

Materiaalafname per minuut.

■■ Zeer snelle arbeidsvoortgang door hoogagressief slijpmiddel.
■■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraamschijf: lawaai en trillingen
worden tot 50% verminderd, 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.

PFERDVALUE

Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 1
Zelfs voor het oudste product van PFERD, de vijl, is een speciaal ontwikkeld
ergonomisch vijlhecht beschikbaar. Daarmee heeft u PFERD-vijlen niet alleen
stevig in de hand maar beschermt u uw handen ook zeer goed tegen scherpe
hoeken en kanten. Hoewel het hecht geen weekmakers bevat, beschikt het
over een aangename haptiek en ligt goed in de hand.
De kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP CS-X zijn ergonomisch
geoptimaliseerd en besparen onnodige wisseltijden, omdat geen ombouw
nodig is, ongeacht of u rechtse of linkse tanden van uw kettingzagen wil
scherpen. Daarnaast voeren zij 2 arbeidsfases in één stap uit: het zuiver stellen
van de dieptebegrenzer en het scherpen van de tandsnede.
De trillingsdempende rubberen buffer van de carrosserievijlhouders maken
het comfortabel en vermoeidheidsarm egaliseren van vlakken mogelijk in zeer
korte tijd. De toepassingsgebieden van de kwalitatief bewezen houders voor
carrosserievijlen werden nauwkeurig geanalyseerd en exact op de eisen van
het dagelijks gebruik afgestemd, zodat hij optimaal in de hand ligt en een
nauwkeurige geleiding mogelijk maakt.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product
■■Werkplaatsvijlen met ergonomisch vijlhecht

Catalogus 1, Blz.
8–16

■■Verstelbare houders voor carrosserievijlen

22

■■Houders voor hardmetalen vijlen

27

■■Scherpvijlen met ergonomisch vijlhecht

28–31

■■Kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP CS-X

35

■■Kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP KSSG

36

■■Kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP CS-MT
■■Houtraspen met ergonomisch vijlhecht

36
39–40

■■Hoefschaaf

41

■■Ergonomische vijlhechten

61

■■Handschrapers

64
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PFERDVALUE

Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 2
Innovatieve hardmetalen stiftfrezen voor hoogrendementstoepassingen
overtreffen traditionele gereedschappen niet alleen met betrekking tot hun
gebruiksduur en verspaningsrendement. Veel meer nog overtuigen zij door
geringere trillingen en minder lawaai.
Voor meer comfort in het gebruik adviseren wij de stiftfrezen met de
vertanding EDGE of het bewerkingssysteem voor kanten EDGE FINISH.
Door hun kogellagers zijn deze producten bijzonder goed geleidbaar.
De wereldprimeur ALUMASTER werd speciaal voor de bewerking van
aluminium ontwikkeld. Zij geeft perfecte werkresultaten in zeer korte tijd
en er komen daarbij geen explosieve stoffen vrij. Daarmee zorgt zij voor een
revolutie in de bewerking van aluminium en draagt bij tot meer comfort en
veiligheid.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product
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Catalogus 2, Blz.

■■HM-stiftfrezen Vertanding ALLROUND

26–32

■■HM-stiftfrezen Vertanding STEEL

33–43

■■HM-stiftfrezen Vertanding INOX

44–49

■■HM-stiftfrezen Vertanding CAST

57–61

■■HM-stiftfrezen Vertanding TITANIUM

62–65

■■HM-stiftfrezen Vertanding PLAST

66–67

■■HM-stiftfrezen Vertanding MICRO

74–79

■■HM-stiftfrezen met HICOAT-coating

12, 50

■■HM-stiftfrezen voor de bewerking van kanten
Vertanding EDGE
■■High Speed Disc ALUMASTER (HICOAT)

80–86
102–105

■■Systeem voor de bewerking van kanten EDGE FINSIH

106–108

PFERDVALUE

Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 4
Het gepatenteerde snelspansysteem COMBICLICK reduceert de
gereedschapswissel- en rusttijden aanzienlijk en maakt in combinatie met
de krachtige COMBICLICK-gereedschappen in zeer korte tijd zeer goede
resultaten mogelijk in vergelijking tot traditionele fiberschijven.
Voor kleinere werkstukken zijn de COMBIDISC-gereedschappen de beste
keuze, want zij bieden naast een bijzonder hoog slijpvermogen eveneens een
snelspansysteem voor de snelle gereedschapswissel.
Het veelvoud aan fijnslijp- en polijstgereedschappen in catalogus 4 biedt
voor bijna elke toepassing de optimaal geschikte gereedschappen, die met
een maximum aan werkcomfort, met minder trillingen en gereduceerd lawaai
overtuigen.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product

Catalogus 4, Blz.

■■COMBICLICK-gereedschappen

11–19

■■COMBIDISC-slijpgereedschappen

29–44

■■Lamellenslijpstiften

81–85

■■Lamellenslijpwielen

86–89

■■POLIFLAP-slijpwiel

91–92

■■Kussenslijpers
■■POLISTAR en POLISTAR-TUBE
■■POLINOX-compactslijpwielen en -discs PNER

93
94–95
99–102

■■POLINOX-compactslijpwielen PNK

104–106

■■POLINOX-stiftstenen en -wielen

107–114

■■POLINOX-slijpwalsen

116–117

■■POLINOX-schijven

118–119

■■POLINOX-schijven voor marmoreerschijfhouders

120
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Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 5
Diamant-doorslijpschijven en -slijpstiften voor de gieterij werden
speciaal ontwikkeld om stof tot een minimum te beperken. Zij beschikken over
een uitstekende standtijd. In tegenstelling tot conventionele doorslijpschijven
nemen diamant-doorslijpschijven niet af in diameter omwille van het één laag
diamantbeleg.
Hoogwaardige diamant- en CBN-gereedschappen behoren tot de meest
krachtigste en taaiste gereedschappen van PFERD. Zij kenmerken zich
door een geringe stofontwikkeling als ook maximale snijvriendelijkheid en
afnamevermogen. Dankzij de zeer lange standtijd zijn minder gereedschappen
nodig en wordt ook minder afval veroorzaakt dan met traditionele
gereedschappen.
Diamantvijlen van PFERD zijn daarnaast verkrijgbaar met het speciaal
ontwikkelde ergonomische vijlhecht, dat optimaal in de hand ligt en
beschermt tegen scherpe hoeken en kanten.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product
■■Diamantstuitvijlen

16

■■Diamant-Handy-vijlen

19

■■Diamant-werkplaatsvijlen met ergonomisch vijlhecht
■■Diamant-slijpstiften
■■Diamant-slijpschijven
■■CBN-slijpstiften
■■CBN-slijpschijven
■■Diamant-doorslijpschijven
■■CC-GRIND-SOLID-DIAMOND

20

Catalogus 5, Blz.
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Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 6
Dunne doorslijpschijven veroorzaken minder lawaai, trillingen en stof dan
dikke. Zij zijn comfortabel voor de gebruiker en staan snelle, smalle en bijna
braamvrije doorslijpsnedes toe.
POLIFAN-lamellenschijven zijn de ergonomische alternatieven voor de
afbraamschijf – zij geven minder trillingen, lawaai en stof. Daarnaast is
het verkregen oppervlak duidelijk beter, de handling comfortabeler en de
materiaalafname sneller.
Met de CC-GRIND-SOLID biedt PFERD een bijkomend innovatief alternatief
voor een afbraamschijf, die met een bijna dubbel zo snelle arbeidsvoortgang
en merkbaar meer comfort bij het gebruik overtuigt. Lawaai en trillingen
worden tot 50%, stof tot 80% verminderd. Door de overtuigende
ergonomische eigenschappen is zij de eerste keuze voor een duurzame
vermindering van de gezondheidsbelasting op werkplekken, waar geslepen
wordt.
In vergelijking tot de CC-GRIND-SOLID SG STEEL beschikt de CC-GRINDSTRONG SG STEEL over een meer dan drievoudige standtijd. Deze bereikt
zij door de meeslijpende steunschijf en de drie slijpmiddellagen, die na elkaar
opgebruikt kunnen worden. De verkregen oppervlakken zijn duidelijk beter
dan bij de bewerking met afbraamschijven.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product

Catalogus 6, Blz.

■■Dunne doorslijpschijven

12

■■Combislijpschijf PSF DUODISC STEELOX

15

■■POLIFAN-lamellenslijpschijf
■■Lamellenslijpschijf POLIFAN Z SG POWER STEELOX
■■Lamellenslijpschijf POLIFAN Z SGP STRONG STEEL
■■Lamellenslijpschijf POLIFAN SGP CURVE

31–41
35
38
40–41

■■CC-GRIND-SOLID-slijpschijven

45, 49

■■CC-GRIND-FLEX-slijpschijven

46, 50

■■CC-GRIND-STRONG-slijpschijven

47

■■Afbraamschijven CERAMIC SG COMFORT STEEL

56

■■Afbraamschijven SGP WHISPER STEELOX

57
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PFERDVALUE

Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 8
Met POLISCRATCH- en COMBITWIST-borstels kunnen de trillingen
gereduceerd worden, die tijdens het gebruik ontstaan en op het lichaam
van de gebruiker overgedragen worden. Daardoor kunnen deze speciale
borsteluitvoeringen langer en met minder inspanning gebruikt worden.
Wie naast gereduceerde trillingen ook nog bijzonder snelle resultaten wil
bereiken, die gebruikt de COMPOSITE-borstels. Want borstels met een
plastic lichaam geven perfecte resultaten in zeer korte tijd.
Voor binnenborstels biedt PFERD een ergonomische snelwisselgreep aan,
die een comfortabel hanteren mogelijk maakt.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product
■■Ronde borstels POLISCRATCH
■■COMBITWIST borstels
■■COMPOSITE borstels
■■Snelwisselhandgreep SWG
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Catalogus 8, Blz.
17
14, 16, 19, 21, 42
27–31
49

PFERDVALUE

Highlights uit het PFERD-programma
Catalogus 9
Machines met elastisch gelagerde as, de antivibratiehandgreep
SENSOHANDLE of met autobalancer geven minder trillingen dan traditionele
machines. PFERD-machines, die minder dan 75 dB(A) aan lawaai bereiken,
geven een minder belastende werkomgeving. Olievrije machines zorgen voor
minder emissies tijdens het gebruik. Innovatieve systemen zoals EDGE
FINISH of PFERD-geleidingssystemen verhogen het comfort tijdens het
werk met gereedschapsmachines.
Persluchtmachines en buigzame assen hebben een hoog vermogen
en toch een gering gewicht. Tijdens het gebruik reduceren zij daarom
vermoeidheidsverschijnselen. Persluchtmachines met centrifugale
toerentalregelaar en elektrische machines met digitale elektronica
sturen de energievraag al naargelang de behoefte en gebruiken zo minder
energie dan traditionele apparaten.
Buigzame asmachines beschikken over een bijzonder lange levensduur en
veroorzaken minder elektrisch afval dan machines met een korte inzettijd.
Machines met een elastisch gelagerde as reduceren de afvalproductie,
omdat zij een positieve invloed hebben op de slijtage van de gebruikte
gereedschappen. Snelspansystemen maken een snelle gereedschapswissel
mogelijk en besparen daarmee tijd.
Alle producten met PFERDVALUE-eigenschappen
Product

Catalogus 9, Blz.

■■Rechte persluchtmachine

12–40

■■Haakse persluchtmachine

44–56

■■Perslucht-bandslijpmachine

57–58

■■Perslucht-vijlapparaat

61

■■Perslucht-motoren

63

■■Systeem micromotoren en handstukken

70–73

■■Rechte elektrische slijpmachine

74–80

■■Haakse elektrische slijpmachine

81–84

■■Systeem voor de bewerking van kanten EDGE FINISH

85

■■Elektrische slijpwalsmachine

86

■■Elektrische band (buizen-) slijpmachines
■■Elektrische hoeknaadslijpmachine
■■Elektromotoren
■■Buigzame asmachines
■■Antivibratiehandgrepen SENSOHANDLE

87–88
89
91
98–105
122
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VALUECHECK

Bereken uw persoonlijk besparingspotentieel

Gedrukt in Duitsland.

In het kader van de VALUECHECK bezoeken wij u kosteloos ter plaatse. Wij
bekijken samen met u de gebruikte gereedschappen en machines met het oog
op de belastingen, die de gezondheid in gevaar brengen, als ook de efficiency
op de werkplek. Daarbij ontvangt u een uitvoerig, individueel, vakkundig
advies. Voor de objectieve waardering van uw processen gebruiken wij
een speciaal ontwikkelde software. Aansluitend ontvangt u schriftelijk
een rapport dat u de besparingspotentiëlen en ergonomische
verbeteringen toont.

PFERD biedt naast innovatieve hoogkwalitatieve gereedschappen ook
speciaal ontwikkelde beschermende middelen, om maximale veiligheid
bij het gebruik van handgeleide gereedschappen te waarborgen.

Trillingen

vaststellen

Tijd

Lawaai

meten

Bewerkingsstappen

vaststellen

vaststellen

Jaarlijks
besparingspotentieel
		vaststellen
Emissies

Energieverbruik

vaststellen

meten

Bewerkingsstappen
tellen

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

4 007220 017500

Hoeveel afval

meten

818 550

tellen

Afname
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Bovendien werkt PFERD samen met onafhankelijke instituten, die
gedetailleerde metingen en een aansluitende wetenschappelijke
analyse over de thema‘s ergonomie en efficiency op de werkplek kunnen
verwezenlijken. Zo heeft u alle belastingen en zwakke punten zeer nauwkeurig
in beeld en kunt u doelgericht handelen. Aanvullend bieden wij specifieke
thematrainingen bij u ter plaatse of in de PFERDAKADEMIE aan. Vraag uw
PFERD-technisch adviseur er naar.

