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Comunicado de imprensa

Um marco importante: 1 bilhão de discos finos vendidos

Os discos de corte finos com 1,0 mm de espessura foram recebidos com 
ceticismo quando foram lançados ao mercado no final da década de 
1990. No entanto, eles agora são uma parte crucial da rotina de oficinas 
em todo o mundo e revolucionaram os processos da indústria 

Para se ter uma ideia do impacto de longo alcance que os discos de corte 
finos tiveram na indústria, você só precisa olhar para as quantidades absolu-
tas produzidas desde que foram lançados, e o fato de que esses discos líderes 
de venda são parte crescente da linha de produtos, explica Marco Steinwand, 
gerente de produto para discos de corte e desbaste na PFERD, August Rügge-
berg GmbH & Co. KG. “Isso realmente ficou claro para nós no início deste ano, 
quando vendemos nosso disco de corte fino de número 1 bilhão.”

Dada essa conquista notável, é difícil acreditar que muitos usuários, varejistas 
e fabricantes realmente rejeitaram a nova tendência dos discos de corte finos 
quando foram lançados no mercado há mais de 20 anos. “Eles disseram que 
discos tão finos seriam perigosos e poderiam não durar. Essas ferramentas de 
repente tornaram o corte incrivelmente fácil e conveniente, então uma de 
nossas principais prioridades no início era, claro, torná-las seguras o suficiente 
para qualquer pessoa usar”, acrescenta Steinwand. O sucesso da PFERD a este 
respeito foi a chave para garantir a popularidade contínua dos discos.

“Aqui na PFERD, nosso objetivo desde o início foi combinar várias vantagens 
nesses discos finos. Queríamos tornar o corte muito mais rápido e mais con-
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Corte rápido e preciso com discos de 
corte finos da PFERD
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veniente do que nunca, ao mesmo tempo que reduz significativamente a 
formação de rebarbas. Mas também tivemos que levar em consideração a 
vida útil da ferramenta.” Alcançar esse objetivo “foi um projeto verdadeira-
mente emocionante para todos na época”, acrescentou o Gerente de Pro-
duto com entusiasmo. “Simplificando, não havia uma ferramenta disponível 
que pudesse fazer tudo isso!” Ficou claro naquela época que eles tinham que 
conciliar objetivos conflitantes, admite Steinwand. Isso causou um “diálogo 
intenso” na empresa durante o desenvolvimento do produto, ele lembra com 
um sorriso.

O alinhamento preciso de seu trabalho de desenvolvimento com as neces-
sidades dos usuários, ou seja, análises detalhadas do que os trabalhadores 
e seus gerentes queriam, acabou garantindo o sucesso dos discos. “O fator 
principal foi que os discos fizeram exatamente o que se esperava deles - min-
imizaram as vibrações, o ruído e a poeira, foram mais fáceis de manusear e 
ofereceram os menores custos por corte. Essa era a ‘nova técnica de corte’ 
que queríamos introduzir, envolvendo esforço manual mínimo, uma maneira 
fácil de monitorar o processo de corte e um design muito prático.”

Eles também conseguiram aumentar o desempenho “por um fator de cer-
ca de 20”, explica Marco Steinwand. Isso foi fundamental para melhorar sig-
nificativamente a eficiência e alcançar a produtividade ideal. “Tecnicamente 
falando, já fizemos isso um bilhão de vezes.”

Hoje, a PFERD oferece uma das gamas mais extensas de discos finos de corte 
manual, incluindo diâmetros de 105 a 230 mm e espessuras de 0,8 mm a 1,9 
mm (dependendo do diâmetro). Também há várias linhas de desempenho 
para atender a diferentes aplicações e requisitos.
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Imagem 3
O sucessor do clássico R-SG-INOX - o 
SG-STEELOX da PFERD
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Imagem 2
Adequado para uso em muitos materi-
ais diferentes - discos de corte finos da 
PFERD 
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