
Ferramentas PFERD para a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás

TRUST BLUE

 ■ Mais de 200 anos de experiência na produção de soluções e ferramentas individuais

 ■ Consultoria competente e direcionada através de especialistas

 ■ Valor máximo de eficiência econômica graças a soluções inovadoras



Você encontrará informações sobre nossos produtos e serviços inovadores em nosso site.

Valor agregado com PFERD em todos os canais
Você encontrará mais do que ferramentas inovadoras nas embalagens PFERD. Visite-
nos online e veja o seu valor agregado com PFERD em todos os canais. Descubra 
informações sobre nossas ferramentas e aplicações e mantenha-se em contato conosco. 

Seja de forma online ou presencialmente – seu representante de vendas PFERD ficará 
feliz em ajudá-lo a otimizar seus processos e responder a todas as suas perguntas sobre 
corte e acabamento de superfícies. 

TRUST BLUE

https://www.instagram.com/pferdwerkzeuge/
http://www.pferd.com
https://www.youtube.com/user/pferdtools
https://www.facebook.com/PFERD.Werkzeuge
https://www.xing.com/pages/augustruggeberggmbh-co-kg


Ferramentas PFERD para a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás
Informação geral

O cavalo saltando
PFERD (o termo alemão para cavalo) é líder no desenvolvimento, produção 
e suporte, bem como na distribuição, de soluções de ferramentas para o 
trabalho em superfícies e corte de materiais. Seguindo uma tradição de mais 
de 200 anos, a PFERD opera como uma empresa familiar independente, de 
orientação internacional e voltada para ações e parcerias de longo prazo.

As ferramentas PFERD oferecem ao usuário o máximo benefício e ótima relação 
custo-benefício. Seu compromisso ilimitado com a qualidade premium, sua 
confiabilidade como fornecedor e seu uso responsável de recursos fazem da 
PFERD um parceiro comercial confiável que opera com foco na sustentabilidade.

PFERDVALUE – Seu valor agregado com PFERD
Os resultados dos laboratórios de teste PFERD, bem como dos testes de produto por 
institutos de teste independentes comprovam: as ferramentas PFERD oferecem um 
valor agregado mensurável.

Descubra PFERDERGONOMICS e PFERDEFFICIENCY:

Como parte do PFERDERGONOMICS, 
a PFERD oferece ferramentas ergono-
micamente otimizadas e acionamentos 
de ferramentas que contribuem para 
maior segurança e conforto de trabalho 
e, portanto, para a proteção da saúde.

      

Como parte do PFERDEFFICIENCY, a 
PFERD oferece soluções inovadoras 
de ferramentas de alto desempenho 
e acionamentos de ferramentas com 
excelente valor agregado. 

      

Para maiores in-
formações sobre 
este assunto, 
consulte nosso 
folheto “PFERD-
VALUE – O seu 
valor agregando 
com PFERD“.

PFERD 
VALUE
Your added value with PFERD
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 ■ PFERDERGONOMICS – The focus is on people

 ■ PFERDEFFICIENCY – Increase productivity, reduce costs

TRUST BLUE

O melhor com PFERD
A qualidade está diretamente ligada ao benefício e à satisfação do cliente. É por isso 
que a PFERD pesquisa e desenvolve produtos inovadores e de alto desempenho.

Nossa própria construção de máquinas e instalações, além de testes e 
desenvolvimento contínuo dos padrões de qualidade e segurança em nossos 
próprios laboratórios, garantem a notória qualidade da PFERD. Como membro 
fundador da “Organização para a Segurança de Abrasivos (oSa)”, a PFERD 
também oferece os mais altos níveis de segurança possíveis para o usuário, 
monitorando constantemente a fabricação em todas as instalações de produção 
da PFERD em todo o mundo.

A gestão da qualidade PFERD é certificada de acordo com a ISO 9001.

PFERDWEB: 
Encontre o produto ideal em apenas alguns cliques.
Todas as informações e produtos também podem ser encontrados online em 
nosso site www.pferd.com. Use nossa calculadora de velocidade para determinar 
a velocidade de sua ferramenta e obtenha o melhor desempenho.
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https://www.pferd.com/int-en/service/downloads/informative-material/#accordionItem9362486_0
https://www.pferd.com/int-en/service/downloads/certificates-and-standards/
http://www.pferd.com


Ferramentas PFERD para a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás
Informação geral

Hoje, as companhias aéreas do mundo 
transportam quase um bilhão de 
passageiros – ano após ano. A indústria 
aeroespacial e de turbinas a gás 
combina um alto nível de inovação 
com tecnologia exigente, que então 
encontra aplicações em muitos outros 
setores industriais. Eletrônica, robótica, 
medição, tecnologia de material e 
controle, redes móveis, sistemas de 
navegação em carros, transmissões ao 
vivo de eventos esportivos e políticos, 
videoconferência global e pesquisas 
globais sobre clima e meio ambiente 
seriam todos impossíveis sem os 
esforços pioneiros desta indústria.

A perfeição e a máxima segurança possível são a medida de todas as coisas na 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás. Qualidade e durabilidade são a primeira 
prioridade - sem concessões e para cada componente individual. A precisão e 
uniformidade de todas as etapas de processamento é tão importante quanto o 
controle cuidadoso durante os processos de usinagem para os materiais especiais 
usados no processo de fabricação.

O processamento e o conhecimento preciso das características específicas de 
desgaste e desempenho dos materiais utilizados são um desafio para todo 
fornecedor e são essenciais para a fabricação e manutenção de aeronaves, 
motores, turbinas a gás e seus componentes. As ferramentas PFERD atendem às 
altas exigências dos materiais a serem trabalhados e dos diferentes processos de 
usinagem. Além disso, para tarefas de usinagem individuais e muitas vezes difíceis, 
variantes de ferramentas especiais são desenvolvidas em colaboração com a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás.

Nosso compromisso com a segurança e serviço
Os altos padrões de qualidade da PFERD são a base para produtos inovadores 
e de alto desempenho. A pesquisa e o desenvolvimento, a construção de 
nossas próprias máquinas e instalações, bem como os testes contínuos e o 
desenvolvimento dos padrões de qualidade e segurança em nossos próprios 
laboratórios garantem a alta qualidade da PFERD.

Além dos elevados padrões de qualidade, a segurança e saúde ocupacional, bem 
como a ergonomia, desempenham um papel de destaque. A gestão da qualidade 
PFERD é certificada de acordo com a ISO 9001.

Como membro fundador da “Organização para a Segurança de 
Abrasivos (oSa)“ , a PFERD oferece os níveis mais altos possíveis 
de segurança para o usuário, monitorando constantemente 
a fabricação, junto com a produção e rotulagem em 
conformidade com o padrão de todos os produtos, em todas as 
instalações de produção PFERD em todo o mundo.
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Como fabricante de ferramentas com mais de 200 anos de experiência, a PFERD 
possui um amplo know-how na fabricação de soluções em ferramentas. As 
descobertas de nossa pesquisa e desenvolvimento interno, bem como da prática 
diária no local com nossos clientes, contribuem para o desenvolvimento de cada 
ferramenta PFERD.

Nossa unidade de produção em Marienheide trabalha com tecnologia de ponta e há 
muitas maneiras de atender às necessidades individuais.

Se você não conseguir encontrar a solução para sua aplicação específica em nossa 
ampla linha de produtos, ficaremos felizes em produzir ferramentas de qualidade 
premium PFERD para atender aos seus desejos e necessidades.

Nossos representantes de vendas, consultores técnicos e gerentes de contas 
principais terão prazer em ajudá-lo na análise de suas tarefas. Assim, suas 
especificações e desejos podem ser levados em consideração.

Exemplos de ferramentas PFERD personalizadas

Ferramentas PFERD para a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás
Soluções de ferramentas específicas do cliente

2. Produção 
Posteriormente, nossas equipes de produ-
ção criam um desenho técnico, com a 
ajuda do qual seu produto sob medida 
será produzido.

Cada ferramenta é fornecida com a 
qualidade premium PFERD. Desde a 
inspeção das matérias-primas, passando 
pelas inspeções durante a produção por 
nossa equipe, até a inspeção ótica final 
de cada ferramenta individual, trabalha-
mos sempre de acordo com os mais altos 
padrões.

A qualidade das ferramentas PFERD é 
certificada de acordo com a ISO 9001.

1.  Análise de processos 
e desenvolvimento de 
ferramenta

Entre em contato conosco para marcar 
uma reunião com nossos representantes 
de vendas experientes e equipe de 
suporte técnico ao cliente. Você pode 
encontrar nossos endereços de vendas 
em todo o mundo em  
www.pferd.com.br.

Nossos funcionários irão analisar sua 
aplicação com você no local e desenvol-
ver a solução de ferramenta individual 
mais econômica para você! Você receberá 
uma cotação.

3. Uso 
Nossa produção flexível e rede de logísti-
ca global garantem que você receba sua 
nova ferramenta no prazo. Se você tiver 
mais perguntas relacionadas à otimização 
de suas aplicações ou à melhoria do am-
biente de trabalho, nossos representantes 
de vendas terão prazer em ajudar.

Convença-se da qualidade, 
desempenho e valor econômico das 
ferramentas PFERD.
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As ferramentas PFERD são utilizadas na fabricação e manutenção, reparo e revisão 
geral (MRO) de aeronaves civis e militares, motores a jato, turbinas a gás e seus 
componentes, atuando em diversos processos como corte, retificação, fresagem, 
lixamento, escovamento, polimento bem como limpeza, rebarbação e produção 
de acabamentos superficiais definidos.

Acabamento de superfície de um difusor 
com polimento cruzado POLINOX PNST e 

limas rotativas de carbureto de tungstênio 
com ponta arredondada.

Soldagem de raios em bordas internas com 
dedais abrasivos POLICAP, tipos A, CO-COOL 
e SiC-COOL.

Ferramentas PFERD para a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás
Aplicações e materiais

As limas agulha 
diamantadas são 
adequadas, por 
exemplo, para 
trabalhar em orifícios 
de resfriamento.

As pontas montadas TOUGH são 
especificamente projetadas para 

reparo e remoção de soldas e 
retrabalho em lâminas de turbina 

durante a manutenção de aeronaves.
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https://www.pferd.com/int-en/service/videos/fine-grinding-and-polishing-tools/policap-abrasive-caps-and-abrasive-cones/
https://www.pferd.com/int-en/service/videos/milling-tools/
https://www.pferd.com/int-en/service/videos/fine-grinding-and-polishing-tools/polinox-non-woven-tools/
https://www.pferd.com/int-en/service/videos/mounted-points/


Trabalho de 
rebarbação em um 
rotor com escovas 

circulares do tipo SiC.

Limpeza e remoção 
em ranhuras 
com pontas 
diamantadas.

Operação com 
uma lima rotativa 
em carbureto 
de tungstênio 
especialmente 
desenvolvida.

Remoção de 
revestimentos com 

disco abrasivo de 
diamante COMBIDISC.

Trabalhe em várias superfícies com discos 
abrasivos COMBIDISC com grão cerâmico 

CO-COOL.

Ferramentas PFERD para a 
indústria aeroespacial e de turbinas a gás
Aplicações e materiais
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www.pferd.com · info@pferd.com
Qualidade PFERD certificada conforme ISO 9001.
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https://www.pferd.com/int-en/service/videos/fine-grinding-and-polishing-tools/combidisc-grinding-tools/
https://www.pferd.com/int-en/service/videos/fine-grinding-and-polishing-tools/combidisc-grinding-tools/
https://www.pferd.com/int-en/service/videos/milling-tools/

