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Prasowe

Także w małych opakowaniach – cool, quick, COMBICLICK

Użytkownicy narzędzi coraz częściej poszukują małych opakowań i funk-
cjonalnych zestawów z dopasowanymi do siebie elementami – PFERD 
podąża za tym trendem i oferuje popularny i lubiany system COMBI- 
CLICK w małych opakowaniach.

„Popularny system COMBICLICK dostępny jest od teraz w małych, poręcznych 
opakowaniach” mówi Tim Sauermann, Key Account menager PFERD podkre-
śla przy tym, że „Do tej pory oferowaliśmy nasze produkty do obróbki i cięcia 
w opakowaniach przeznaczonych dla przemysłu. Widzimy jednak wyraźny 
trend w kierunku zapotrzebowania na mniejsze opakowania detaliczne, o 
które coraz częściej dopytują użytkownicy końcowi, tacy jak rzemieślnicy czy 
ambitni majsterkowicze.

Nasze zestawy są zaprojektowane w taki sposób, aby zamiast jednego narzę-
dzia w określonej liczbie dać klientowi tarcze w różnych wymiarach i o różnej 
wielkości ziarna. „W zestawie COMBICLICK znajdują się tarcze zarówno do 
obróbki zgrubnej, jak i te do polerowania na wysoki połysk”, mówi Sauer-
mann. Takie zestawy nadal będą w naszej ofercie. „Nowością są natomiast 
trzy zestawy, które nazwaliśmy ‘Universal’, ‘Premium’, ‘Finish and Polish’” ob-
jaśnia dalej.

Zestaw ‘Universal’ zawiera trzy tarcze fibrowe z nasypem korundowym o 
wielkości ziarna 36, 60, 80, 120, które doskonale nadają się do uniwersalnego 
zastosowania na wielu różnych powierzchniach. Pakiet ‘Premium’ to seria CO-
-COOL z nasypem ceramicznym – ziarno 36, 60, 80 i 120 do stali szlachetnej 
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Ilustracja 1

Tarcze fibrowe COMBICLICK nadają 
się do obróbki zgrubnej…
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(INOX), jak również do twardych metali nieżelaznych, metali żaroodpornych 
oraz źle przewodzących ciepło. Do obróbki precyzyjnej nadają się narzędzia 
z zestawu „Finish and Polish”. W tym ostatnim zestawie znajdują się krążki 
włókninowe oraz filcowe. Każdy zestaw posiada również talerz wsporczy 
COMBICLICK z gwintem M14 stosowanym na tradycyjnych szlifierkach kąto-
wych z regulowaną prędkością obrotów. Obecnie dostępne są trzy zestawy o 
średnicy 125 mm, dodaje Sauermann.

„Nasze zestawy dopasowaliśmy tematycznie do najczęściej występujących 
zastosowań i zadań. Wszystkie części można dokupić oddzielnie – w klasycz-
nym opakowaniu przemysłowym lub też w mniejszym – detalicznym, który 
sprawdza się przy mniejszym, domowym warsztacie. W zależności od ar-
tykułu w opakowaniu znajduje się od 2 do 10 sztuk narzędzia. Nowe sety  
COMBICLICK to reakcja na ogromny popyt na mniejsze opakowania ze strony 
użytkowników końcowych, którzy dokonują zakupów przez internet.

O systemie COMBICLICK

To opatentowany system chłodzenia i szybkiego montażu nadaje się do za-
stosowania na tarczach fibrowych, narzędziach włókninowych i filcowych. 
Składa się z talerza wsporczego i stabilnego uchwytu na tylnej części narzę-
dzia. Dzięki temu skutecznie unikamy zadrapań i zarysowań spowodowanych 
przez wystające elementy. Talerz wsporczy umożliwia użycie tarcz COMBI- 
DISC na tradycyjnych szlifierkach kątowych. 

Specjalna geometria szczelin chłodzących zapewnia wysoki przepływ powie-
trza oraz redukcję ciepła nie tylko na materiale ściernym, lecz również na po-
wierzchni obrabianej.

System szybkomocujący, solidny, wytrzymały uchwyt, bezpieczna blokada 
„na klik” oraz zintegrowany system chłodzenia pozwalają obniżyć tempe-
raturę obrabianego przedmiotu nawet o 30%, zwiększają wydajność cięcia 
o 25% oraz podnoszą trwałość narzędzia i lepsze wykorzystanie materiału 
ściernego o 30%.

Ogólna obsługa jest bardzo prosta i wygodna, a wymiana tarcz znacznie 
szybsza, co znacznie obniża koszty procesów pracy.

O nas

August Rueggeberg GmbH &Co. KG – PFERD-Werkzeuge (www.PFERD.com) 
jest wiodącym producentem narzędzi do obróbki powierzchni i cięcia mate-
riałów. Rodzinne przedsiębiorstwo z Marienheide z ponad dwustuletnią tra-
dycją wytwarza swoje produkty w ośmiu krajach i posiada w swojej ofercie 
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ponad 8500 narzędzi. 1950 pracowników i 25 oddziałów spółek córek na ca-
łym świecie zapewniają bliskość rynku, która jest niezbędna dla optymalnego 
doradztwa i dostaw.

Zdjęcia:-

Kontakt dla prasy

August Rüggeberg GmbH & Co. KG 
Narzędzia PFERD

Florian Pottrick 
Rzecznik prasowy 
Hauptstr. 13 
51709 Marienheide

Tel:  +49-(0)-2264-9353 
Fax: +49-(0)-2264-9660 
eMail: florian.pottrick@PFERD.com 
www.PFERD.com
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Ilustracja 2
… jak i do szlifu dokładnego i 
polerowania. 

[PFERD_awf-cc-pner-w-115-sic-f.
jpg]


