
COMBICLICK
Resultados perfeitos graças a um sistema inovador

 ■ Discos de fibra, manta abrasiva e discos de feltro com o sistema patenteado de 
resfriamento e montagem rápida

 ■ Produtos adequados para alta remoção até acabamento muito fino

 ■ Adequado para o uso em diversos materiais

CONFIE NO AZUL



COMBICLICK
Informações gerais

Vantagens:
Sistema Fixação Efeito de resfriamento

Manuseamento muito fácil. A troca de ferramentas extremamente rápida 
e simples reduz os custos do processo.

Resfriamento muito bom da ferramenta e da 
peça de trabalho.

Flexibilidade É possível obter um ângulo muito baixo de trabalho com o COMBICLICK!

min. 15°

Discos de fibra

min. 3°

Discos de fibra COMBICLICK

Características que permitem o desbaste 
macio e flexível com discos de fibra no 
diâmetro de 125 mm.

O uso do COMBICLICK ajuda a evitar arranhões causados por peças de fixação salientes e 
explora o material abrasivo disponível.

Taxa de remoção de material mais alta

 Discos de fibra  Discos de fibra COMBICLICK

Até 
25%

Custos de processo mais baixos e 
temperatura da peça de trabalho

O sistema patenteado de montagem rápida e resfriamento da PFERD é adequado para uso com discos de 
feltro, não tecido e fibra.
O sistema COMBICLICK consiste em um prato de apoio especialmente desenvolvido e um sistema de montagem robusto na parte de trás da 
ferramenta. Com o prato de apoio, as ferramentas COMBICLICK podem ser usadas em esmerilhadeiras angulares disponíveis comercialmente. 

A geometria especial das ranhuras de resfriamento garante alta vazão de ar, o que, por sua vez, reduz consideravelmente a carga térmica no 
material abrasivo e na peça de trabalho. 

Em comparação com ferramentas convencionais, o sistema de montagem rápida, o suporte robusto, a fixação segura da ferramenta e o sistema 
de resfriamento integrado atingem uma temperatura 30% menor, uma taxa de remoção de material 25% maior e uma vida útil da ferramenta 
30% mais longa, além do melhor aproveitamento do material abrasivo.

PRÊMIO FEDERAL 
ALEMÃO

DE INOVAÇÃO NOTÁVEL NO SETOR 
DE TRABALHO MANUAL

INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 
(FEIRA INTERNACIONAL DE TRABALHO MANUAL)

PFERDVALUE:
A PFERDERGONOMICS recomenda o 
COMBICLICK para reduzir sustentavelmente 
os níveis de vibração, ruído e poeira 
produzidos pelas ferramentas, além de 
aprimorar o conforto do trabalho. 

      

A PFERDEFFICIENCY recomenda o COMBICLICK 
para um trabalho longo sem fadiga e economia 
de recursos, com resultados perfeitos no 
menor período de tempo possível. O sistema 
patenteado de montagem rápida reduz a troca 
de ferramentas e os tempos de configuração.

      

 Custos de processo  
 Temperatura da peça de trabalho

- 25 %

- 30 %

Discos de fibra  
COMBICLICK

Discos de fibra

Vida útil mais longa

Até 
30%

 Discos de fibra  Discos de fibra COMBICLICK

PFERDVIDEO:
Saiba mais sobre as vantagens 
das ferramentas COMBICLICK.
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COMBICLICK
Discos de fibra – Informações gerais

A ampla gama de discos de fibra COMBICLICK oferece a melhor ferramenta para qualquer 
aplicação de desbaste, de grosso a fino. 

Vantagens:
 ■ O sistema inovador de montagem rápida 
garante um manuseio conveniente e o 
desbaste a frio. 

 ■ Alta rentabilidade devido à vida útil longa 
e taxa de remoção de material muito alta.

 ■  Acabamento de superfície consistente 
devido aos abrasivos de alta qualidade.

Aplicações:
 ■ Nivelamento
 ■ Rebarbamento
 ■ Trabalho de superfície
 ■ Trabalho nas bordas 
 ■ Trabalho em cordões de solda
 ■ Desbaste fino passo a passo 

Recomendações de uso:
 ■ Use discos de fibra COMBICLICK com pratos 
de apoio COMBICLICK em esmerilhadeiras 
angulares disponíveis comercialmente.

 ■ Use um óleo de desbaste adequado 
para o material, de forma a aumentar 
consideravelmente a vida útil da 
ferramenta e o desempenho abrasivo 
das ferramentas. Mais informações 
detalhadas sobre fluidos de desbaste 
podem ser encontradas em nosso Manual 
de Ferramentas 23, seção do catálogo 4, 
página 155, ou em www.pferd.com.br.

 ■ Para um desempenho particularmente 
flexível quando o desbaste é feito voltado 
para baixo, use discos de fibra com um 
diâmetro de 125 mm.

Acionamentos de ferramenta 
correspondentes:

 ■ Esmerilhadeiras angulares
 ■ Esmerilhadeiras angulares sem fio 

Notas de solicitação:
 ■ Solicite os pratos de apoio COMBICLICK 
separadamente. Encontre informações 
mais detalhadas e dados de solicitação de 
pratos de apoio na página 13.

 ■ Ao solicitar, indique o EAN ou a descrição 
completa.

 ■ Exemplo de solicitação: 
EAN 4007220722275 
CC-FS 125 A-COOL 60

 ■ Explicação do exemplo de solicitação: 
CC-FS  = Disco de fibra COMBICLICK 
125  =  Diâmetro externo D [mm]
A  = Abrasivo 
COOL  = Tipo de ligação 
60  = Tamanho do grão

Observações de segurança:
 ■ A velocidade periférica máxima permitida 
é de 80 m/s.

 ■ Por motivos de segurança, a rotação 
máxima permitida especificada nunca 
deve ser excedida.

          

  

Acessórios:
 ■ Pratos de apoio COMBICLICK

O caminho mais rápido para a melhor ferramenta

Grupo de material 


Abrasivo  Óxido 
de 

alumí-
nio A

Alumi-
na de 
zircô-
nia Z

Grão de 
óxido 

cerâmico 
CO

VICTO-
GRAIN

VICTO-
GRAIN 
COOL

Carbu-
reto de 
silício 

SiC

Óxido 
de alu-
mínio 

A-COOL

Grão de 
óxido 

cerâmico 
CO-COOL

Grão de 
óxido 

cerâmico 
CO-ALU

Aço, aço 
fundido

Aços não 
temperados, não 
tratados com 
calor

Aços para construção, aços 
de carbono, aços para 
ferramentas, aços não ligados, 
aços fundidos

● ○ ● ● ○

Aços tempera-
dos, tratados 
com calor

Aços para ferramentas, aços 
temperados, aços ligados, aços 
fundidos

○ ● ● ● ○

Aço 
inoxidável 
(INOX)

Aços resistentes 
a ferrugem e 
ácidos

Aços inoxidáveis austeníticos 
e ferríticos ○ ○ ● ● ●

Metais 
não 
ferrosos

Metais não 
ferrosos macios, 
metais não 
ferrosos

Ligas de alumínio macio ○ ● ○ ●

Latão, cobre, zinco ○ ○ ○ ●

Metais duros 
não ferrosos

Ligas de alumínio duras ○ ○ ○ ○ ●
Bronze, titânio ○ ○ ● ● ●

Materiais resis-
tentes a altas 
temperaturas

Ligas à base de níquel e 
cobalto ○ ○ ● ●

Ferro 
fundido

Ferro fundido 
cinzento, ferro 
fundido branco

Ferro fundido com grafite 
em lascas EN-GJL (GG), com 
grafite nodular/ferro fundido 
nodular ENGJS (GGG), ferro 
fundido recozido branco EN-
GJMW (GTW), ferro fundido 
preto EN-GJMB (GTS)

● ○ ● ●

Plásticos, outros materiais
Plásticos reforçados com fibra, 
termoplásticos, madeira, 
compensado, pintura

● ●

● = Altamente adequado ○ = Adequado
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COMBICLICK
Discos de fibra CC-FS

D

Óxido de alumínio tipo A
Para trabalhos universais de desbaste, do desbaste grosso ao fino, no comércio industrial e 
profissional.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

100 - 836095 836101 836118 836125 836132 15.300 25 CC-FS 100 A ...
115 763179 763186 763193 763209 763216 763223 13.300 25 CC-FS 115 A ...
125 721988 721995 722008 722039 722060 722077 12.200 25 CC-FS 125 A ...

D

Zircônio tipo Z
Para o trabalho de desbaste grosso com alta taxa de remoção de material e longa vida útil da 
ferramenta.

Abrasivo:
Alumina de zircônia Z

Recomendações de uso:
 ■ Use esmerilhadeiras angulares eficientes 
no caso de uma pressão de contato maior.

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

115 - 722572 722596 763230 722619 722633 13.300 25 CC-FS 115 Z ...
125 722640 722657 722664 722671 722688 722695 12.200 25 CC-FS 125 Z ...

D

Grão de óxido cerâmico tipo CO
Para o desbaste agressivo com taxa de remoção de material muito alta e vida útil muito longa. 
O grão cerâmico é projetado especificamente para trabalhos em materiais e camadas duras.

Abrasivo:
Grão de óxido cerâmico CO

Recomendações de uso:
 ■ Use esmerilhadeiras angulares eficientes.

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

115 763247 763254 763261 763278 763285 763292 13.300 25 CC-FS 115 CO ...
125 722084 722169 722183 722206 722237 722268 12.200 25 CC-FS 125 CO ...
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COMBICLICK
Discos de fibra CC-FS

Grão de óxido cerâmico tipo CO-ALU
Para desbaste agressivo com excelente taxa de remoção de material para usinagem de metais 
não ferrosos. Desempenho consistentemente alto devido ao grão cerâmico auto afiante. 

Os aditivos de redução de aderência no produto reduzem significativamente a aderência dos 
cavacos e, portanto, reduzem o empastamento dos discos de fibra.

Abrasivo:
Grão de óxido cerâmico CO-ALU

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

PFERDVALUE:

               

               

D

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
36 60 80

EAN 4007220

115 217931 217955 217962 13.300 25 CC-FS 115 CO-ALU ...
125 217979 217986 217993 12.200 25 CC-FS 125 CO-ALU ...

D

Carbureto de silício tipo SiC
Para trabalhos universais de desbaste de componentes feitos de alumínio, cobre, bronze, 
titânio e plásticos reforçados com fibras.

Particularmente recomendado para uso em ligas de titânio.

Adequado para uso no setor aeronáutico, especialmente onde o SiC é o único abrasivo 
aprovado, por exemplo, para uso em componentes do motor.

Abrasivo:
Carbureto de silício SiC

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
36 60 80 120

EAN 4007220

115 898888 898895 898901 898918 13.300 25 CC-FS 115 SiC ...
125 898925 898932 898949 898956 12.200 25 CC-FS 125 SiC ...
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COMBICLICK
Discos de fibra CC-FS

D

Óxido de alumínio tipo A-COOL
Para trabalhos de desbaste universal, do desbaste fino a muito fino, em materiais que não 
conduzem bem o calor, por exemplo, aço inoxidável (INOX) e alumínio.

Aditivos de desbaste ativos no revestimento melhoram substancialmente a taxa de remoção 
de material, evitam o entupimento e resultam em um desbaste mais frio.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A-COOL

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
50 60 80 120 150 180 220

EAN 4007220

115 - 722176 722190 722213 722220 - 722244 13.300 25 CC-FS 115 A-COOL ...
125 722251 722275 722299 722312 722329 722343 722367 12.200 25 CC-FS 125 A-COOL ...

D

Grão cerâmico tipo CO-COOL
Para o desbaste agressivo com taxa máxima de remoção de material em materiais duros que 
não conduzem bem o calor. Alto desempenho consistente devido ao grão de óxido cerâmico 
com autoafiação.

Aditivos de desbaste ativos no revestimento melhoram substancialmente a taxa de remoção 
de material, evitam o entupimento e resultam em um desbaste mais frio.

Abrasivo:
Grão de óxido cerâmico CO-COOL

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

100 - 836149 836163 836187 836194 892442 15.300 25 CC-FS 100 CO-COOL ...
115 763308 763315 763322 763339 763346 763353 13.300 25 CC-FS 115 CO-COOL ...
125 722442 722473 722480 722497 722503 722510 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL ...
180 722534 722558 722565 722589 722602 - 8.500 25 CC-FS 180 CO-COOL ...
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COMBICLICK
Discos de fibra CC-FS

Grão de óxido cerâmico tipo CO-COOL-CONTOUR
Muito flexível e adaptável devido ao contorno externo.  
O corte na peça de trabalho é evitado. 

Aditivos de desbaste ativos no revestimento melhoram substancialmente a taxa de remoção 
de material, evitam o entupimento e resultam em um desbaste mais frio.

Recomendações de uso:
 ■ Use apenas o prato de apoio CC-GT 115-
125 com rosca M14 ou 5/8” para manter a 
flexibilidade da borda dos discos de fibra. 

Abrasivo:
Grão de óxido cerâmico CO-COOL-CONTOUR

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

PFERDVALUE:

               

               

D

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. máx. 
perm.

Descrição
60 80 120

EAN 4007220

125 416990 417027 417041 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL ... CONTOUR

A linha completa de 
produtos em grão 
cerâmico CO-COOL 
pode ser encontrada 
em nosso catálogo 
específico “Abrasivos 
em grão cerâmico  
CO-COOL   – Para a 
máxima remoção” em 
www.pferd.com.br.

Ceramic oxide grain CO-COOL abrasive
For maximum stock removal

 ■ State-of-the-art abrasive with self-sharpening qualities

 ■ Aggressive grinding with maximum stock removal rate on hard materials  
which do not conduct heat well

 ■ Active grinding additives in the coating prevent clogging and result in cooler grinding

TRUST BLUE
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COMBICLICK
Discos de fibra CC-FS

Ferramentas de alto desempenho com o grão abrasivo 
VICTOGRAIN
Os produtos VICTOGRAIN são algumas das ferramentas de desbaste mais 
eficazes do mundo. O grão abrasivo triangular de precisão da PFERD atinge um 
desempenho abrasivo excepcionalmente alto.

Os triângulos do grão abrasivo VICTOGRAIN são idênticos em formato e tamanho e suas 
bordas de corte são aplicadas à peça de trabalho no ângulo ideal, o que significa que o grão 
precisa de muito pouca energia para penetrar na peça de trabalho. Dessa forma, o usuário 
aproveita um processo eficiente de usinagem com 

 ■ trabalho rápido,
 ■ longa vida útil da ferramenta,
 ■ menos acúmulo de calor na peça de trabalho e 
 ■ uma saída de energia mais baixa necessária para a máquina.

Os triângulos do grão abrasivo VICTOGRAIN são fixados ao substrato em um dos lados. Isso 
significa que eles são fixados com firmeza no lugar e, juntamente com seu design fino, oferecem 
um espaço de cavacos extremamente grande para melhorar ainda mais a eficiência da usinagem.

A estrutura do VICTOGRAIN triangular também foi adaptada especialmente para melhorar 
os resultados. Os cristais muito pequenos no interior dos triângulos garantem características 
de desgaste ideais, já que as bordas de corte afiadas estão sempre expostas, mas somente a 
quantidade mínima de grão abrasivo/o triângulo se rompe.

Ao combinar todas essas propriedades, os usuários aproveitam um desempenho ideal 
e constante durante o desbaste a frio e uma vida útil extremamente longa, com uma 
rugosidade consistente da superfície da peça de trabalho. 

Grão abrasivo convencional

Grão abrasivo VICTOGRAIN

O grão abrasivo VICTOGRAIN é alinhado de 
maneira ideal

Tipo VICTOGRAIN
Para desbaste extremamente agressivo com uma vida útil extremamente alta e uma excelente 
taxa de remoção de material em aço e materiais duros.

Excelente desempenho constante devido ao grão abrasivo VICTOGRAIN.

Abrasivo:
VICTOGRAIN

Recomendações de uso:
 ■ Use esmerilhadeiras angulares eficientes.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

Rot. máx. perm. Descrição

100 176245 15.300 25 CC-FS 100 VICTOGRAIN 36
115  176290 13.300 25 CC-FS 115 VICTOGRAIN 36
125  176320 12.200 25 CC-FS 125 VICTOGRAIN 36
180 176368 8.500 25 CC-FS 180 VICTOGRAIN 36

D

PFERDVIDEO:
Saiba mais sobre as vantagens das 
ferramentas COMBICLICK com o 
grão VICTOGRAIN.
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Tipo VICTOGRAIN-COOL
Para um desbaste extremamente agressivo com uma vida útil extremamente longa e 
uma excelente taxa de remoção de material em aços e materiais duros ou que possuem 
propriedades ruins de condução de calor.

Excelente desempenho constante devido ao grão abrasivo VICTOGRAIN.

Aditivos de desbaste ativos no revestimento melhoram substancialmente a taxa de remoção 
de material, evitam o entupimento e resultam em um desbaste mais frio.

Abrasivo:
VICTOGRAIN-COOL

Recomendações de uso:
 ■ Use esmerilhadeiras angulares eficientes.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

Rot. máx. perm. Descrição

100 109267 15.300 25 CC-FS 100 VICTOGRAIN-COOL 36
115 109250 13.300 25 CC-FS 115 VICTOGRAIN-COOL 36
125 109274 12.200 25 CC-FS 125 VICTOGRAIN-COOL 36
180 109281 8.500 25 CC-FS 180 VICTOGRAIN-COOL 36

D

COMBICLICK
Discos de fibra CC-FS

A linha completa de 
produtos VICTOGRAIN  
pode ser encontrada 
em nosso catálogo 
específico 
“VICTOGRAIN – 
Simplesmente o 
melhor” em  
www.pferd.com.br .  ■ Triangular, precision-formed abrasive grain

 ■ Fastest work progress

 ■ Longest tool life

VICTOGRAIN 
Simply better 

TRUST BLUE
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COMBICLICK
Discos não tecido – Informações gerais

Discos não tecido

D

Tipo macio CC-VRW
Adequado para o desbaste muito fino em superfícies e contornos moderados e grossos, além 
da limpeza de superfícies metálicas e pintadas. Obtenha superfícies foscas e com acabamento 
acetinado. Estrutura altamente aberta.

Vantagens:
 ■ Pode ser usado para o trabalho úmido e seco.
 ■ A estrutura aberta e a alta flexibilidade do 
material não tecido evitam o entupimento 
da ferramenta.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A
Tamanhos de grãos POLINOX disponíveis:
100 =  médio
180 =  fino
280 =  muito fino

Recomendações de uso:
 ■ Para obter os melhores resultados, use a 
uma velocidade de corte recomendada de 
15–20 m/s. Isso proporciona um compro-
misso ideal entre a taxa de remoção de 
material, a qualidade da superfície, a carga 
térmica na peça e o desgaste da ferramenta.

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. recom. Rot. máx. 
perm.

Descrição
100 180 280

EAN 4007220

100 948170 948163 948156 3.800 12.000 10 CC-VRW 100 A ...
115 935941 935934 935927 3.300 10.500 10 CC-VRW 115 A ...
125 935972 935965 935958 3.100 9.650 10 CC-VRW 125 A ...

Discos não tecido COMBICLICK são usados para desbaste voltado para baixo.  
Eles estão disponíveis nos seguintes tipos: VRW (macio), VRH (rígido) e PNER.

Vantagens: 
 ■ O sistema inovador de montagem rápida 
garante um manuseio conveniente e o 
desbaste a frio.

Materiais que podem ser 
trabalhados: 

 ■ Pode ser usado em quase todos os materiais.

Aplicações:
 ■ Rugosidade
 ■ Rebarbamento
 ■ Trabalho de superfície
 ■ Limpeza
 ■ Trabalho em cordões de solda
 ■ Estruturação de superfícies
 ■ Desbaste fino passo a passo

Recomendações de uso:
 ■ Use discos não tecido COMBICLICK 
com pratos de apoio COMBICLICK em 
esmerilhadeiras angulares com ajuste de 
velocidade.

Acionamentos de ferramenta 
correspondentes:

 ■ Esmerilhadeiras angulares
 ■ Esmerilhadeiras angulares sem fio

Notas de solicitação:
 ■ Solicite os pratos de apoio COMBICLICK 
separadamente. Encontre informações 
mais detalhadas e dados de solicitação de 
pratos de apoio na página 13.

 ■ Ao solicitar, indique o EAN ou a descrição 
completa.

 ■ Exemplo de solicitação: 
EAN 4007220935873 
CC-VRH 115 A 180 M

 ■ Explicação do exemplo de solicitação: 
CC-VRH =  discos não tecido 

COMBICLICK, tipo rígido
115 = Diâmetro externo D [mm] 
A = Abrasivo 
180 M =  Tamanho do grão

Observações de segurança:
 ■ Por motivos de segurança, a rotação 
máxima permitida especificada nunca 
deve ser excedida.

          

  

Acessórios:
 ■ Pratos de apoio COMBICLICK
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D

Tipo duro CC-VRH
Adequado para trabalhos universais em superfícies metálicas moderadas e grossas, por 
exemplo, remoção de traços ásperos de desbaste, remoção de traços de oxidação e 
rebarbamento leve. Obtenha superfícies foscas e com acabamento acetinado.

Vantagens:
 ■ Pouco desgaste devido à alta resistência 
ao rasgo.

 ■ A estrutura aberta do material não tecido 
evita o entupimento da ferramenta.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A
Tamanhos de grãos POLIVLIES disponíveis:
100 G =  grosso (amarelo-marrom)
180 M =  médio (vermelho-marrom)
240 F =  fino (azul)

Recomendações de uso:
 ■ Para obter os melhores resultados, use a 
uma velocidade de corte recomendada de 
15–20 m/s. Isso proporciona um com-
promisso ideal entre a taxa de remoção 

de material, a qualidade da superfície, a 
carga térmica na peça e o desgaste da 
ferramenta.

 ■ A adição de óleo ou água durante o 
desbaste resulta em um acabamento mais 
fino, desbaste mais frio e maior vida útil da 
ferramenta.

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

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Tamanho do grão Rot. recom. Rot. máx. 
perm.

Descrição
100 G 180 M 240 F

EAN 4007220

100 948149 948132 948125 3.800 12.000 10 CC-VRH 100 A ...
115 935880 935873 935743 3.300 10.500 10 CC-VRH 115 A ...
125 935910 935903 935897 3.100 9.650 10 CC-VRH 125 A ...

COMBICLICK
Discos não tecido

D

Tipo CC-PNER
Para obter um acabamento de superfície muito fino e uniforme que, dependendo dos requisi-
tos, é uma preparação suficiente para polimento de alto brilho. Especialmente adequado para 
o trabalho em superfícies maiores em componentes feitos de aço inoxidável (INOX).

As diferentes espessuras/durezas do material não tecido são codificadas por cores:
W (macio) = cinza, MW (médio-macio) = azul claro, MH (médio-duro) = azul escuro, H (duro) = vermelho

Vantagens:
 ■ Alta resistência de bordas devido à 
extrema durabilidade.

 ■ Pode ser perfilado conforme desejado, 
permitindo um ajuste ideal ao contorno.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A
Carbureto de silício SiC

Recomendações de uso:
 ■ Para obter os melhores resultados, use a 

uma velocidade de corte recomendada de 
15–35 m/s. Isso proporciona um compro-
misso ideal entre a taxa de remoção de 
material, a qualidade da superfície, a carga 
térmica na peça e o desgaste da ferramenta.

Notas de solicitação:
 ■ Por favor complete a descrição com o tipo 
desejado.

 ■ Mais informações sobre nossa linha de 
produtos não-tecido PNER podem ser 
encontradas em nosso catálogo específico 
“Ferramentas em não-tecido PNER e PNK”.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Abrasivo Tipo Tamanho 
do grão

Rot. 
recom.

Rot. 
máx. 

perm.

Descrição
W  

(macio)
MW  

(médio-macio)
MH  

(médio-duro)
H  

(duro)
EAN 4007220

100 SiC 948187 948194 948200 - fino 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 SiC F
A - - - 948217 fino 5.700 9.550 5 CC-PNER ... 100 A F

115 SiC 935989 936009 936016 - fino 5.000 8.350 5 CC-PNER ... 115 SiC F
A - - - 936023 fino 5.000 8.350 5 CC-PNER ... 115 A F

125 SiC 935996 936030 936047 - fino 4.500 7.650 5 CC-PNER ... 125 SiC F
A - - - 936054 fino 4.500 7.650 5 CC-PNER ... 125 A F

 ■ 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 PNK
The professionals for high-grade surfaces Para mais informações sobre 

produtos não-tecido do 
tipo PNER por favor busque 
nosso catálogo específico 
“Ferramentas em não-tecido 
PNER e PNK – Especialistas 
em superfícies de alta 
qualidade” em  
www.pferd.com.br.
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COMBICLICK
Discos de feltro – Informações gerais

Discos de feltro CC-FR

D

Tipo CC-FR
Adequado para o polimento com barras de pasta de polimento, pastas de desbaste ou pastas 
de polimento diamante em polimento voltado para baixo em superfícies de tamanho médio 
e grande.

Vantagens:
 ■ Alta eficiência econômica devido à longa 
vida útil da ferramenta.

 ■ Trabalho focado durante toda a vida útil 
devido à alta estabilidade dimensional.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

Rot. recom. Rot. máx. perm. Descrição

100 948224 1.900 12.000 5 CC-FR 100
115 936061 1.650 10.500 5 CC-FR 115
125 936078 1.500 9.650 5 CC-FR 125

Os discos de feltro COMBICLICK são usados para polimento voltado para baixo em superfícies de tamanho médio e grande.  
Eles são fornecidos em vários diâmetros.

Vantagens: 
 ■ O inovador sistema de montagem rápida 
garante um manuseio conveniente com 
rápidas trocas de ferramentas.

Materiais que podem ser 
trabalhados: 

 ■ Pode ser usado em quase todos os materiais. 

Aplicações: 
 ■ Polimento

Recomendações de uso: 
 ■ Use discos de feltro COMBICLICK com 
pratos de apoio COMBICLICK em 
esmerilhadeiras angulares com ajuste de 
velocidade.

 ■ Para obter o melhor desempenho, use 
com uma velocidade de corte recomen-
dada de 5–10 m/s. Isso proporciona um 
compromisso ideal entre o desempenho 
de polimento, a carga térmica na peça e o 
desgaste da ferramenta.

 ■ Ao trocar a pasta de polimento, use um 
disco de feltro novo.

Acionamentos de ferramenta 
correspondentes:

 ■ Esmerilhadeiras angulares
 ■ Esmerilhadeiras angulares sem fio

Notas de solicitação:
 ■ Solicite os pratos de apoio COMBICLICK 
separadamente. Encontre informações 
mais detalhadas e dados de solicitação de 
pratos de apoio na página 13.

 ■ Solicite pastas para desbaste e polimento 
separadamente. Informações detalhadas 
sobre fluidos e pastas de polimento 
podem ser encontradas em nosso  
Manual de Ferramentas 23, seção do 
catálogo 4, páginas 153 a 155, ou em 
www.pferd.com.br.

Observações de segurança:
 ■ Por motivos de segurança, a rotação 
máxima permitida especificada nunca 
deve ser excedida.

          

Acessórios:
 ■ Pratos de apoio COMBICLICK
 ■ Pastas para desbaste e polimento
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COMBICLICK
Pratos de apoio

Tipos CC-GT, CC-H-GT
Com esse prato de apoio, as ferramentas COMBICLICK podem ser usadas em esmerilhadeiras 
angulares disponíveis comercialmente.
As diferentes durezas são codificadas por cores:
CC-GT (médio) =  preto
CC-H-GT (duro) =  azul

Vantagens:
 ■ A geometria das ranhuras de resfriamento 
reduz significativamente a carga térmica.

 ■ Alta eficiência econômica devido a tempos 
de troca de ferramentas minimizados.

Recomendações de uso:
 ■ O tipo CC-H-GT é usado principalmente 
para o trabalho em aço inoxidável (INOX). 
Ele possui uma resistência de borda muito 
alta, o que permite uma pressão de con-
tato maior.

Observações de segurança:
 ■ A velocidade periférica máxima é de 
80 m/s.

 ■ Para pratos de apoio com um diâmetro 
de 180 mm, não aplique uma pressão de 
contato muito alta para evitar que o reves-
timento do prato de apoio fique demasia-
damente esticado.

PFERDVALUE:

               

               

Indicado para 
discos CC com 

diâmetro
[mm]

Roscas Dureza Adequado para máquinas tipo EAN
4007220

Rot. máx. 
perm.

Descrição

100 M10 médio Esmerilhadeiras 100, eixo M10 836200 15.300 1 CC-GT 100 M10
115, 125 M14 médio Esmerilhadeiras 115 / 125, eixo M14 725764 13.300 1 CC-GT 115-125 M14

5/8 médio Esmerilhadeiras 115 / 125, eixo 5/8“ 725771 13.300 1 CC-GT 115-125 5/8
M14 duro Esmerilhadeiras 115 / 125, eixo M14 835869 13.300 1 CC-H-GT 115-125 M14
5/8 duro Esmerilhadeiras 115 / 125, eixo 5/8“ 841419 13.300 1 CC-H-GT 115-125 5/8

125 M14 médio Esmerilhadeiras 125, eixo M14 223413 12.200 1 CC-GT 125 M14
5/8 médio Esmerilhadeiras 125, eixo 5/8“ 223468 12.200 1 CC-GT 125 5/8

M14 duro Esmerilhadeiras 125, eixo M14 223451 12.200 1 CC-H-GT 125 M14
5/8 duro Esmerilhadeiras 125, eixo 5/8“ 223475 12.200 1 CC-H-GT 125 5/8

180 M14 médio Esmerilhadeiras 180, eixo M14 725788 8.500 1 CC-GT 180 M14
5/8 médio Esmerilhadeiras 180, eixo 5/8“ 725795 8.500 1 CC-GT 180 5/8
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COMBICLICK
Set

CC-SET
Jogo para trabalho de superfície, de desbaste grosso a polimento espelhado. Os jogos com 
diâmetro de 125 mm são especialmente flexíveis em torno da borda.

Conteúdo:
 ■ 3 peças de cada dos discos de fibra 
COMBICLICK:
 - CC-FS CO-COOL 36
 - CC-FS CO-COOL 120
 - CC-FS A-COOL 220

 ■ 1 peça de cada do disco não tecido 
COMBICLICK:
 - CC-VRH A 240 F
 - CC-VRH A 180 M
 - CC-VRH A 100 G
 - CC-VRW A 280
 - CC-VRW A 180
 - CC-VRW A 100
 - CC-PNER W SiC F

 ■ 1 peça de cada de:
 - Pastas para polimento universais
 - Disco de feltro COMBICLICK CC-FR

 - Prato de apoio COMBICLICK CC-GT M14 
ou 5/8-11

Vantagens:
 ■ Conhecer e testar o sistema abrangente.
 ■ Seleção coordenada das versões mais 
comuns.

Abrasivo:
Óxido de alumínio A
Grão cerâmico CO-COOL
Carbureto de silício SiC

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Roscas EAN
4007220

Descrição

115 M14 955345 1 CC-SET 115 M14
5/8-11 955406 1 CC-SET 115 5/8-11

125 M14 955369 1 CC-SET 125 M14
5/8-11 955413 1 CC-SET 125 5/8-11

www.pferd.com · info@pferd.com
Qualidade PFERD certificada pela EN ISO 9001.

Aqui você encontra mais detalhes e 
informações úteis sobre nossa extensa  
linha de ferramentas COMBICLICK.
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