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Segmento sucroenergético
Informações gerais

Jumping HORSE
A PFERD (termo em alemão para cavalo) é líder no desenvolvimento, produção e suporte, 
assim como na distribuição, de soluções de ferramentas para o trabalho em superfícies e 
corte de material. Mantendo uma tradição que remonta há mais de 200 anos, a PFERD opera 
como uma empresa familiar independente, orientada internacionalmente, voltada para 
parcerias de longo prazo.

As ferramentas PFERD oferecem ao usuário o máximo em efetividade 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.

Fórmula para o sucesso
A fórmula PFERD é a base para o seu sucesso. Trabalhadores de todo o mundo confiam no 
azul e escolhem a PFERD. 

A combinação de consulta individual e ferramentas inovadoras de alto desempenho, 
junto com a experiência do trabalhador no local, garante ótimos resultados de trabalho 
de maneira consistente.

A fórmula PFERD
Ferramentas inovadoras de alto desempenho 
+ Consulta individual e direcionada  
+ Seleção correta das máquinas 
+ Experiência dos usuários 

 
 = resultados ideais de economia

Maior eficiência econômica

Todos os dias, as ferramentas PFERD resolvem problemas de aplicações em diversos 
setores. As inovações nessa área oferecem regularmente um valor agregado considerável: 
não apenas para os usuários, mas também para o comércio, as inovações da PFERD são 
propostas únicas de venda!

O gerenciamento de produtos da PFERD é constantemente atualizado e desenvolve ainda 
mais o alcance de acordo com seus desejos e necessidades. Se necessário, a PFERD pode 
desenvolver sua própria solução sob medida, sempre com o objetivo de alcançar os mais 
altos níveis de custo-benefício para você.

Ergonômico e eficiente – PFERDVALUE
Os serviços de consultoria, por exemplo, para aprimorar a ergonomia do trabalho ou para 
aumentar a eficiência econômica, ganham cada vez mais importância entre a concorrên-
cia internacional. O programa PFERDVALUE influencia sistematicamente na ergonomia do 
trabalho e na eficiência econômica, com o objetivo de manter a saúde ideal do trabalhador 
e atingir o melhor nível de eficiência possível.

Fale com seu representante PFERD e descubra seu valor agregado com a PFERD.
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Segmento sucroenergético
Informações gerais

Conhecimento
Além do Manual de Ferramentas e de várias outras publicações, a PFERD compartilha 
conhecimento de várias formas. 

O site da PFERD foca em soluções. Usar o localizador de produtos na página inicial significa 
que o produto ideal está a apenas alguns cliques de distância. O aplicativo PFERD disponi-
biliza todo o conhecimento que a PFERD também tem a oferecer em dispositivos móveis. 
A qualquer hora, em qualquer lugar. O canal do YouTube da PFERD não exibe apenas vídeos 
de produtos e aplicações. Nossos “TOOLTORIALS” explicam como usar as ferramentas de 
maneira correta e segura. 

Qualquer pessoa que queira aprender ainda mais pode se conectar com a PFERD em um dos 
canais de mídia social e se tornar parte da família PFERD.

Trabalhando juntos
Dentro do mercado, a PFERD está perfeitamente à vontade nos círculos comerciais. A rede de 
distribuição ágil e consolidada garante uma resposta rápida. Com um treinamento contínuo, 
o mercado de varejo é o consultor ideal no local de utilização.

Seja no local, nas suas instalações ou na Internet: A PFERD oferece suporte eficiente para suas 
vendas. 
O PFERDTOOL-CENTER apresenta os best-sellers e permite experimentar o mundo da 
ferramenta PFERD. Mas também estamos idealmente equipados para ajudá-lo on-line. A 
aquisição é rápida e fácil na Loja PFERD, por EDI, nexMart ou outros portais que atendam às 
suas necessidades. Nosso tráfego é traduzido em suas vendas. Se você estiver conectado ao 
nosso catálogo on-line usando a visualização de dados e varejo, os visitantes do nosso site 
se tornarão seus clientes em um único clique.  

O serviço de dados PFERD oferece todas as informações, imagens, vídeos e classificações 
necessárias. Isso significa que também poderemos negociar juntos com sucesso no futuro.

Experiência é AZUL
O profundo conhecimento das interações de ferramentas, materiais e máquinas é a base para 
a otimização de processos nos materiais.

Os representantes de vendas e consultores técnicos da PFERD, juntamente com o  
PFERDTOOL-MOBILE, são empregados diariamente em todo o mundo para encontrar a 
melhor solução para o seu problema de aplicação – junto com seu revendedor, no local e 
especialmente para você.

Na PFERDACADEMY, nós fornecemos um conhecimento altamente especializado e prático 
do mundo do desbaste e do corte. Os blocos de seminários têm uma sequência, então, passo 
a passo, você se tornará um especialista em ferramentas PFERD.

As publicações da PFERD – impressas e on-line – causam uma ótima impressão: são fáceis 
de entender, oferecem navegação de ferramentas com uma estrutura lógica e fornecem 
conhecimento técnico aprofundado. 

Melhor 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. 

Nossas próprias fábricas e máquinas de produção, além do teste contínuo e desenvolvi-
mento adicional das normas de qualidade e segurança em nossos próprios laboratórios, 
todos garantem a já conhecida qualidade PFERD. Como membro fundador da “Organização 
para a Segurança de Abrasivos (oSa)”, a PFERD também oferece os níveis mais altos de 
segurança para o usuário ao monitorar constantemente a fabricação em todas as instalações 
de produção da PFERD em todo o mundo.

O gerenciamento de qualidade PFERD é certificado de acordo com a ISO 9001.
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Colheita e transporte da cana
Manutenção automotiva

Colheita da cana

Transporte da cana

Lima Enxada
A PFERD oferece limas enxada com maior rendimento e apropriadas para afiação de facão. 
Dentados apropriados para diversas aplicações permitem as melhores capacidades de 
remoção de material.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço fundido

Aplicações:
rebarbação, afiação

PFERDVALUE:
Com cabo:

 

Perfis Compr.
[mm]

Comprimento
[pol.]

N° artigo Seção 
transversal

[mm]

Inclui
cabo

Descrição

Sem cabo
1212 200 8 18500243 20,0 x 3,5 - 12 1212 200 C1 – sem cabo

Com cabo
1212 200 8 18500245 20,0 x 3,5 FH 4/1 10 1212 SP 200 C1 –  com cabo
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Colheita e transporte da cana
Manutenção automotiva

Disco de desbaste ZIRKON SGP STEEL ★★★★★★★★

Excelente para operações pesadas com alto poder de remoção em aço carbono. Garante 
maior produtividade em recuperação de estruturas automotivas e nas eliminações de cordões 
de soldas. 

Materiais para se trabalhar:
aço

Abrasivo:
Zircônio Z e óxido de alumínio especial A

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo com centro deprimido E (Formato 27) 
115 7,2 62211737 22,23 13.300 10 E 115-7 ZIRKON SGP STEEL
180 7,2 62217737 22,23 8.500 10 E 180-7 ZIRKON SGP STEEL
230 7,2 62223737 22,23 6.600 10 E 230-7 ZIRKON SGP STEEL

Disco de corte SG STEELOX ★★★☆★★★☆

Os discos de corte abrasivos manuais PFERD foram elaborados visando a utilização em 
materiais a serem trabalhados no processo de recuperação de estruturas automotivas.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Óxido de alumínio de alto desempenho A

D
[mm]

T/U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo reto EHT (Formato 41) 
180 3,2 69902230 22,23 8.500 25 EHT 180-3,2 SG STEELOX
230 3,2 61328432 22,23 6.600 25 EHT 230-3,2 SG STEELOX

Tipo com centro deprimido EH (Formato 42) 
115 3,2 61332432 22,23 13.300 25 EH 115-3,2 SG STEELOX
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Colheita e transporte da cana
Manutenção automotiva

D DA

LT

WF

DF

Escovas rotativas RBG CT, COMBITWIST
Ideais para trabalhos pesados em grandes superfícies, para rebarbar, limpar e desenferrujar 
carrocerias automotivas. Escova agressiva. 

Recomendações de uso:
 ■ Para obter resultados ainda melhores, use 
em esmerilhadeiras angulares eficientes.

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA / DT DF
[mm]

N° de nós
[peças]

N° artigo Rot.
recom.

Rot. máx.
perm.

Descrição

Arame de aço (ST) – Tipo COMBITWIST
178 13 38 22,2 0,50 30 43304011 4.500–8.500 9.000 1 POS RBG 17813/22,2 CT ST 0,50

D DT

LT

LR

DF 

Escovas tipo copo com rosca TBGR, com limitador
Escova agressiva com limitador. Excelente para a escovação pesada, como rebarbamento, 
limpeza e remoção de oxidação em grandes superfícies.

Vantagens:
 ■ O limitador impede que os fios se espa-
lhem para os lados.

 ■ O limitador permite controlar a expansão 
e flexibilidade do filamento da escova.

D
[mm]

LR
[mm]

LT
[mm]

DT DF
[mm]

N° de nós
[peças]

N° artigo Rot.
recom.

Rot. máx.
perm.

Descrição

Arames de aço (ST)
100 25 40 M14x2 0,50 26 43308001 4.300–8.500 8.500 TBGR 100/M14 ST 0,50
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Colheita e transporte da cana
Manutenção automotiva

Jogo de limas rotativas 6/10-01 MX NCC
A PFERD oferece kits de limas rotativas para remoção de solda, rebarbar e abrir trincas.

O jogo 6/10-01 MX NCC contém 10 limas rotativas de carbureto de tungstênio (corte 
universal MX NCC ) nos formatos e dimensões mais usadas na oficina. A caixa de plástico 
robusta protege as ferramentas contra sujeira e danos.

Conteúdo:
10 limas rotativas de carbureto de tungstênio
com diâmetro da haste de 6 mm, corte MX NCC
1 peça de cada:

 ■ ZYA 0616/6 MX NCC
 ■ ZYA 1225/6 MX NCC
 ■ KUD 1009/6 MX NCC
 ■ KUD 1210/6 MX NCC
 ■ WRC 0616/6 MX NCC

 ■ WRC 1225/6 MX NCC
 ■ SPG 0618/6 MX NCC
 ■ SPG 1225/6 MX NCC
 ■ RBF 0618/6 MX NCC
 ■ RBF 1225/6 MX NCC

Dentado Descrição
MX NCC

N° artigo
Haste dia. 6 mm

21900500 1 6/10-01 MX NCC
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Preparo e extração do caldo
Recuperação e manutenção da moenda

Preparo da cana

Picador
Desfibrador

Eletroímã

Moenda

Disco de desbaste ZIRKON SG CAST + STEEL ★★★☆★★★☆

Ferramenta de alta performance e agressividade para uso industrial. Qualidade PFERD com 
excelente e longa vida útil. Alta remoção em materiais especiais como solda dura (dentes da 
bagaceira, volandeiras, rodete, camisa da moenda, facas e martelos).

Materiais para se trabalhar:
ferro fundido cinzento/nodular (GG/GJL,  
GGG/GJS), aço

Abrasivo:
Zircônio Z e óxido de alumínio especial A

D
[mm]

U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo com centro deprimido E (Formato 27) 
180 8,3 62217747 22,23 8.500 10 E 180-8 ZIRKON SG CAST+STEEL
230 8,3 62223747 22,23 6.600 10 E 230-8 ZIRKON SG CAST+STEEL
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Preparo e extração do caldo
Recuperação e manutenção da moenda

Disco de corte SG STEELOX ★★★☆★★★☆

Para as mais diversas aplicações em aço e inox. A escolha do disco de corte abrasivo manual 
depende da estrutura do material a ser trabalhado e da sua espessura. Quanto mais fino o 
disco de corte, menos rebarba o corte produz.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Óxido de alumínio de alto desempenho A

D
[mm]

T/U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo reto EHT (Formato 41) 
115 2,4 61340432 22,23 13.300 25 EHT 115-2,4 SG STEELOX
180 2,5 61326422 22,23 8.500 25 EHT 180-2,5 SG STEELOX
230 2,5 61328422 22,23 6.600 25 EHT 230-2,5 SG STEELOX

Ferramenta POLINOX
As ferramentas POLINOX são necessárias 
para diferentes tipos de acabamento superfi-
cial, especialmente em casquilhos. De acordo 
com a necessidade de acabamento exigida 
e utilizando a máquina politriz, que permite 
regulagem de rotação, obtém-se desde 
escovamentos grossos e finos, limpeza, lixa-
mentos variados até polimento com brilho 
espelhado.

Para outras opções de cintas de lixa e rodas 
de acabamento, entre em contato com um 
de nossos distribuidores.

D
[mm]

Grão N° artigo Descrição

- - 83300240 1 Politriz UWER 15/40 SI D19
- - 47800126 1 Haste de fixação PNZ-W / PNL-W

100 - 75605929 1 Roda expansiva 100x100
100 médio 75461285 3 Cinta lixa XK870X 100x314 P80
100 80 75605513 3 Cinta lixa SCLS 82 100x317

PFERDVALUE:

75

440
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Preparo e extração do caldo
Recuperação e manutenção da moenda

D H

Discos POLICLEAN PCLD, discos POLICLEAN PCLD PLUS

Especial para a eliminação de ferrugem, remoção de tinta e de camadas de oxidação 
resultantes de tratamento térmico.

Os DISCOS POLICLEAN PLUS exibem uma alta taxa de remoção de material com uma vida útil 
muito longa.

Recomendações de uso:
 ■ Para uso preferencial em esmerilhadeiras 
angulares com execução lenta.

 ■ Para obter os melhores resultados, use a 
uma velocidade de corte recomendada de 
30–35 m/s.

Máquinas adequadas:
Esmerilhadeira angular, esmerilhadeira 
angular sem fio

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

N° artigo Rot.
recom.

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo PCLD (preto)
115 13 22,23 44692715 5.000–7.000 10.000 5 PCLD 115-13

Tipo PCLD PLUS (azul)
115 13 22,23 44692716 5.000–7.000 10.000 5 PCLD PLUS 115-13

Limas rotativas
As limas rotativas de metal duro PFERD são indicadas para rebarbar, abrir trincas em 
volandeiras e falhas para posterior soldagem, além de diversas operações que exigem 
arranque de material. Próprias para máquinas manuais de alta velocidade e para materiais de 
qualquer dureza. A PFERD dispõe de formatos diferenciados, conforme suas necessidades.

Lima de acordo com DIN 8032 com corte em conformidade com DIN 8033. 
Medidas especiais podem ser consultadas.

Corte 3 PLUS (MX de acordo com DIN 8033)
 ■ Corte universal, medio, transversal.
 ■ Usinagem de ferro fundido, aço, aço 
inoxidável (INOX), ligas à base de níquel e 
ligas de titânio.

 ■ Alta remoção.

d1
[mm]

l2
[mm]

d2
[mm]

l1
[mm]

Dentado Descrição
3 PLUS

N° artigo
Forma esférica KUD

10 9 6 49 21112726 1 KUD 1009/6 Z3 PLUS
Forma cilíndrica com raio final WRC

10 20 6 60 21105226 1 WRC 1020/6 Z3 PLUS
Forma cônica com raio final KEL

10 20 6 60 21125026 1 KEL 1020/6 Z3 PLUS
Forma de árvore com raio final RBF

10 20 6 60 21117726 1 RBF 1020/6 Z3 PLUS

l1

d2

l2

d1KUD

WRC

KEL

RBF
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Produção de energia
Construção e recuperação de caldeira

Caldeira
Turbina

Gerador

Disco de corte SG STEEL ★★★☆★★★☆

Ferramenta PREMIUM para esmerilhadeiras angulares de todas as classes de potência. 
Qualidade PFERD com alta capacidade de corte e de longa vida útil. Menos geração de calor e 
menos rebarba dos materiais cortados.

Materiais para se trabalhar:
aço

Abrasivo:
Óxido de alumínio de alto desempenho A

D
[mm]

T/U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo reto EHT (Formato 41) 
180 3,2 69198148 22,23 8.500 25 EHT 180-3,2 SG STEEL
230 3,2 61328222 22,23 6.600 25 EHT 230-3,2 SG STEEL
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Produção de energia
Construção e recuperação de caldeira

D DA

LT

WF

DF

Escovas rotativas RBG PIPE, para tubulações
Para operações pesadas em construções metálicas (decapar, desenferrujar, rebarbar, 
limpar raízes de solda e cordões de solda). Vantagens do arame trançado: sem contragolpe 
das escovas trabalhando em cantos, maior durabilidade, maior capacidade de desbaste, 
“abertura” reduzida do trançado durante o uso.

D
[mm]

WF
[mm]

LT
[mm]

DA / DT N° de 
nós

[peças]

DF
[mm]

Embalagem Rot.
recom.

Rot. máx.
perm.

Descrição

10

N° artigo
Arames de aço (ST)

115 6 21 22,2 36 0,50 43302101 6.300–12.500 12.500 RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,50
178 6 28 22,2 76 0,50 43303804 4.500–8.500 9.000 RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 76Z

Sd

T L

D

Rodas de lixa com haste, óxido de alumínio tipo A
Próprias para rebarbar e trabalhar pequenas geometrias e para remover rebarba fina e 
acabamentos em tubos. As lamelas flexíveis permitem uma boa adaptação em contornos e 
acabamentos suaves.

Outros grãos e tamanhos disponíveis, entre em contato conosco.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Tamanho do 
grão

N° artigo Rot.
recom.

Rot. máx.
perm.

Descrição

Haste dia. 6 x 40 mm [Sd x L]
40 20 80 44408086 9.600 19.100 10 F 4020/6 A 80
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Produção de energia
Construção e recuperação de caldeira

Disco POLIFAN Z SG POWER STEELOX ★★★☆★★★☆

Adequado para esmerilhadeiras angulares de todas as linhas de rendimento. Qualidade 
PFERD com alto poder de desbaste e longa duração. Melhor qualidade de acabamento em 
superfícies de aço INOX.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Zircônio Z

Notas de solicitação:
 ■ Por favor complete a descrição com o 
tamanho do grão desejado.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Tamanho do grão H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição
40 60 80

N° artigo

Tipo cônico PFC 
115 67784115 67786115 67788116 22,23 13.300 10 PFC 115 Z ... SG POWER STEELOX
180 67784185 67786185 - 22,23 8.500 10 PFC 180 Z ... SG POWER STEELOX

Disco de corte PSF CHOP HD STEEL ★★☆★★☆☆☆

Ferramenta de dureza K, corta muito facilmente com um tecido médio. Para cortes agressivos 
com formação de rebarbas minimizada.

Materiais para se trabalhar:
aço

Abrasivo:
Óxido de alumínio A

Máquinas adequadas:
CHOPSAW até 3 KW

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

N° artigo Rot. máx.
perm.

Descrição

Velocidade máxima de operação 80 m/s, tipo chato T (forma 41) 
300 3,4 25,4 69901709 5.100 20 80 T 300-3,4 K PSF CHOP HD STEEL/25,4
350 3,4 25,4 69901710 4.400 10 80 T 350-3,4 K PSF CHOP HD STEEL/25,4
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Produção de açúcar e etanol
Recuperação e manutenção da fábrica de açúcar e etanol

Centrífuga

Colunas de destilação

Salão de açúcar
Secador

Cozedor

Flotador

Evaporador

PréEvaporador

Fermentação

Processo de tratamento
do caldo

Depósito de etanol

Disco de corte SG STEELOX ★★★★★★★

Ferramenta de alto rendimento para corte a frio, com esmerilhadeiras angulares de todas 
as classes de potência. Qualidade PFERD com alto poder de corte e longa vida útil. Disco 
apropriado para corte em aço e INOX, livre de contaminantes.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Óxido de alumínio de alto desempenho A

PFERDVALUE:
Discos de corte finos:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo reto EHT (Formato 41) 
115 1,6 61340422 22,23 13.300 25 EHT 115-1,6 SG STEELOX
180 1,9 69121074 22,23 8.600 25 EHT 180-1,9 SG STEELOX
230 1,9 61328430 22,23 6.600 25 EHT 230-1,9 SG STEELOX
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Produção de açúcar e etanol
Recuperação e manutenção da fábrica de açúcar e etanol

Disco combinado para corte e desbaste  
PSF DUODISC STEELOX ★★★★★★

Possui estrutura com telas reforçadas que garante maior segurança. Sua espessura reduzida 
garante ao disco dupla utilização: corte e desbaste. Apropriado para trabalhos em raiz de 
solda, principalmente para paredes grossas. Sua composição garante alta produtividade. Disco 
apropriado para todo tipo de material em trabalhos leves.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Óxido de alumínio A

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

T/U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo com centro deprimido E (Formato 27) 
115 2,8 62011620 22,23 13.300 10 E 115-2,8 PSF DUO STEELOX
180 3,5 62017420 22,23 8.500 10 E 180-3,5 PSF DUO STEELOX

Disco de corte SG CHOP STEELOX ★★★★★★★

Ferramenta de dureza K, corta muito facilmente com uma tela intermediária para aço e aço 
inoxidável (INOX). Para cortes agressivos com formação de rebarbas minimizada. Máxima 
eficiência econômica devido à longa vida útil da ferramenta.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Óxido de alumínio A

Máquinas adequadas:
CHOPSAW até 3 KW

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

N° artigo Rot. máx.
perm.

Descrição

Velocidade máxima de operação 80 m/s, tipo chato T (forma 41) 
300 2,8 25,4 66323052 5.100 20 80 T 300-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4
350 2,8 25,4 66323572 4.400 10 80 T 350-2,8 K SG CHOP STEELOX/25,4
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Produção de açúcar e etanol
Recuperação e manutenção da fábrica de açúcar e etanol

Disco de desbaste PSF STEELOX ★★★★★★

Disco desenvolvido para o máximo conforto e segurança do operador. Composição 
totalmente sem adição de contaminantes (ferro, enxofre, cloro). Possui máximo rendimento 
para desbaste em todos os tipos de materiais. Apropriado para uso em aços inoxidáveis.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Óxido de alumínio A

D
[mm]

U
[mm]

N° artigo H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição

Tipo com centro deprimido E (Formato 27) 
115 7,2 62011640 22,23 13.300 10 E 115-7 PSF STEELOX
180 7,2 62017640 22,23 8.500 10 E 180-7 PSF STEELOX
230 7,2 62023640 22,23 6.600 10 E 230-7 PSF STEELOX

Disco POLIFAN Z PSF STEELOX ★★★★★★

Tipo universal, excelente poder de arranque e rendimento em virtude da lixa de zircônio. Para 
uso em todos os tipo de aço e em máquinas de baixa e média potência. Produto apropriado 
para alta remoção com acabamento superficial.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX)

Abrasivo:
Alumina de zircônia Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Tamanho do grão H
[mm]

Rot. máx.
perm.

Descrição
40 60 80

N° artigo

Tipo cônico PFC 
115 67764115 67766115 67768115 22,23 13.300 10 PFC 115 Z ... PSF STEELOX
180 67764185 67766185 67768185 22,23 8.500 10 PFC 180 Z ... PSF STEELOX
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Conheça outros produtos PFERD
para manutenção industrial

Brocas helicoidais STEEL e INOX, kits disponíveis com 19 ou 25 peças
Conjunto com brocas helicoidais HSS especialmente desenvolvidas para aplicações industriais. 
A embalagem de plástico protege as ferramentas contra sujeira e danos. A fixação das brocas 
permite fácil seleção e retirada das ferramentas.

Conteúdo:
 ■ Tipo STEEL HSSG (M2)
 ■ Tipo INOX HSSE Co5 (M35)
 ■ Diâmetros de 1,0 a 13,0 mm,  
graduação de 0,5 mm

 ■ Consulte opções disponíveis

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX), alumínio, latão, 
bronze, fundição, plástico

Serra copo bimetal HSS
As serras copo são feitas de bimetal HSS robusto, à prova de quebra e resistente. Os dentes 
da serra são feitos de material M42 (CO8) de alta qualidade. Uma seleção das serras copo 
HSS mais comuns está disponível como jogos para comerciantes, montadores, eletricistas e 
mecânicos.

Materiais para se trabalhar:
aço, aço inoxidável (INOX), alumínio, cobre, 
bronze, latão, plásticos, madeira

Jogo de limas mecânicas com estojo
Limas de qualidade com estojo protetor de PVC resistente ao clima para armazenamento em 
uma caixa de ferramentas ou em uma bancada de trabalho. Cada lima vem com um cabo 
ergonômico.

Vantagens:
 ■ Adequada para diversas aplicações.
 ■ Disponível mediante solicitação com bolsa 
plástica correspondente para economizar 
espaço quando armazenado.

PFERDVALUE:

   

Mais informações das ferramentas e 
conhecimentos de aplicação podem ser 
encontrados em www.pferd.com.br.

Visite-nos online e experimente o seu valor 
acrescentado com a PFERD em todos os 
canais. Os folhetos atuais de produtos e 
temas estão disponíveis para download em 
www.pferd.com.br.

 ■ Sharpening of saw teeth and adjustment of depth gauge in a one-step operation

 ■ Change from left to right tooth without conversion

 ■ Simple replacement of the files through the side opening

TRUST BLUE

CHAIN SHARP CS-X chain saw sharpener

Optimum sharpening in one work step

 ■ Up to 50 % higher stock removal performance when used on steel and cast steel in  

comparison to conventional cross cut burrs

 ■ Significantly increased aggressiveness, large chips and very good chip removal through  

the innovative tooth geometry

 ■ Comfortable working with reduced vibration and lower noise

TRUST BLUE

Tungsten carbide burrs with STEEL cut

Maximum stock removal on steel and cast steel
COMBICLICK
Perfect results thanks to a well-designed system

 ■ Fibre discs, non-woven and felt tools with patented cooling  
and quick-mounting system

 ■ For very high stock removal and very fine finishes

 ■ Working systematically on many materials

TRUST BLUE

New! Incl. 

 ■ Broad product range for surface finishing ■ Four special types for applications from coarse to fine ■ Optimum surface finish due to perfect product design

TRUST BLUE

Non-woven tools PNER and PNKThe professionals for high-grade surfaces

 ■ Triangular, precision-formed abrasive grain
 ■ Fastest work progress ■ Longest tool life

VICTOGRAIN Simply better 

Innovation

TRUST BLUE
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www.pferd.com.br · pferd@pferd.com.br
Empresa certificada ISO 9001 / ISO 14001
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https://www.pferd.com/br-pt/produtos/limas-rotativas-e-ferramentas-para-fresamento/brocas-e-escareadores/brocas-helicoidais-hss/
https://www.pferd.com/br-pt/produtos/limas-rotativas-e-ferramentas-para-fresamento/serras-copo-hss-jogos-e-acessorios/
https://www.pferd.com/br-pt/produtos/limas/limas-para-ferramentaria/limas-mecanicas-serie-din/limas-para-oficina-em-estojo-plastico-wr-limas-do-operador-em-bolsa-plastica-com-caixa-de-papelao-wru/limas-para-oficina-em-estojo-plastico-wr-limas-do-operador-em-bolsa-plastica-com-caixa-de-papelao-wru/542-wr-250/
https://www.pferd.com/br-pt/servico/downloads/material-informativo/
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