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Comunicado de imprensa

Lixamento reverso

O lixamento envolve vários desafios – processar soldas de reparo no lado 
oposto das peças é particularmente complicado e muitas das soluções 
improvisadas em ferramentas são muito perigosas 

Os especialistas no processo de retificação estão familiarizados com a situação 
– o processamento de soldas de reparo voltadas para trás é extremamente 
problemático devido à baixa acessibilidade desses locais. Por necessidade, os 
usuários criaram suas próprias ferramentas de retificação, mas estas não fo-
ram submetidas a nenhum teste de segurança e não cumprem nenhuma das 
normas de segurança usuais. Esta é uma prática perigosa e, na maioria dos 
casos, longe de ser econômica.

A PFERD Tools, fabricante de ferramentas para trabalho em superfícies com 
sede em Marienheide, está familiarizada com esse problema e agora ampliou 
sua gama de ferramentas COMBIDISC com a versão “RS” (patente pendente). 
Nesta versão, o grão abrasivo não está localizado na parte inferior da ferra-
menta – como é normal no desbaste voltado para baixo – mas na parte supe-
rior. Isso permite que você trabalhe de forma reversa guiando a ferramenta 
para o local a ser trabalhado e puxando-a em sua direção, ao invés de pres-
sioná-la na superfície. Isso permite que você utilize o revestimento abrasivo 
na parte superior da ferramenta.

Os discos abrasivos COMBIDISC possuem um grão de óxido cerâmico de alta 
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Lixamento fácil de soldas de reparo 
voltadas para a parte posterior...
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qualidade com um revestimento de resfriamento Top-Size. Eles trabalham 
muito facilmente quando usados em materiais resistentes a altas temper-
aturas, como ligas à base de níquel, fornecem alta taxa de remoção e pro-
duzem um acabamento superficial de alta qualidade. Outra vantagem do 
sistema é que não há abrasivos ou elementos de fixação na parte traseira 
da lixadeira que possam resultar em danos à peça de trabalho. A haste de 
fixação é cercada por plástico na área da peça de trabalho, o que também 
protege contra danos ou corrosão de contato. Para usinar praticamente to-
dos os materiais, a linha PFERD oferece as versões em grão de óxido cerâm-
ico (CO-COOL, para aço inoxidável [INOX], metais duros não-ferrosos, mate-
riais resistentes a altas temperaturas), carbureto de silício (SiC, para metais 
não-ferrosos, plásticos reforçados com fibras ou termoplásticos) e óxido de 
alumínio (A-PLUS, para aço ou materiais fundidos e metais não-ferrosos), em 
diferentes tamanhos

Sobre a PFERD:

August Rüggeberg GmbH & Co. KG – PFERD Tools (www.pferd.com) está en-
tre as principais empresas que fabricam ferramentas para trabalho em su-
perfícies e corte de metais. Com uma herança que remonta há mais de 200 
anos, uma empresa familiar, com sede em Marienheide, fabrica seus produtos 
em oito diferentes instalações de produção e seu portfólio atual inclui mais 
de 8.500 ferramentas. Com seus 1.950 funcionários em 25 subsidiárias em 
todo o mundo, a empresa é capaz de garantir a proximidade com sua base 
global de clientes, o que garante excelência em consultoria e capacidade de 
entrega.
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Imagens: 
 

Imagem 2

A linha de produtos PFERD foi 
ampliada com novos designs e 
tamanhos de grão para oferecer 
o produto perfeito para todos os 
materiais comuns.
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Imagem 3
Lixamento de soldas de reparo 
voltadas para trás...
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Contato de imprensa

August Rüggeberg GmbH & Co. KG 
Ferramentas PFERD

Florian Pottrick 
Relações Públicas 
Hauptstr. 13 
51709 Marienheide, Alemanha

Tel.:  +49-(0)-2264-9353 
Faxe: +49-(0)-2264-9660 
E-mail: florian.pottrick@pferd.com 
www.pferd.com

Impressão gratuita, imagem (ns) © August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Imagem 4
...com ferramentas de desbaste 
COMBIDISC, versão RS
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