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Comunicado de imprensa

Miniaturas universais

Alta taxa de remoção de material e eficiência das limas rotativas ALL-
ROUND disponíveis em uma linha expandida – Um sucesso agora dis-
ponível em miniaturas 

ALLROUND é o nome da linha de limas rotativas de metal duro da PFERD para 
uso universal. E desde que foi lançada em 2018, ALLROUND se tornou muito 
popular, de acordo com Thomas Plömacher, o gerente de produto para limas 
rotativas na PFERD, os especialistas para o trabalho em superfícies. ‘O corte 
ALLROUND apresenta todas as vantagens já comprovadas pelo corte 3 Plus, 3 
PLUS, mas excede em até 30% quando trata de taxa de remoção de material 
em aço: por exemplo, ao fresar, retificar, rebarbar, fazer furos ou trabalhar em 
superfícies e cordões de solda’, disse Plömacher. Esse desempenho extra se 
mostra como economia de significativa e alta eficiência econômica. E as limas 
ALLROUND permite um trabalho confortável com vibração reduzida e menos 
ruído.

A linha agora foi expandida para incluir pequenas limas. Um total de 20 itens 
em oito formatos (ZYAS, KUD, WRC, B, SPG, RBF, SKM e TRE) e diâmetros de 
limas de 3 mm e 6 mm em uma haste de 3 mm completam a gama.

‘Temos o prazer de oferecer agora o corte ALLROUND extremamente 
bem-sucedido, também em limas pequenas’, acrescentou Plömacher. ‘A alta 
demanda pelo corte universal ALLROUND em pequenas dimensões foi deci-
siva.’
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Imagem 1
Alta taxa de remoção de material e 
eficiência – Corte ALLROUND agora 
disponível em limas pequenas
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