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Basın Bülteni

Önemli bir dönüm noktası: 1 milyar ince kesme taşı satıldı

1.0 mm kalınlığındaki ince kesme taşları, 1990’ların sonlarında piyasaya 
sürüldüklerinde şüpheyle karşılandı. Ancak, artık tüm dünyada atölye 
yaşamının çok önemli bir parçası ve atölye süreçlerinde devrim yarat-
tılar. 

İnce kesme taşlarının endüstride sahip olduğu geniş kapsamlı etki hakkında 
bir fikir edinmek için, piyasaya sürüldüklerinden beri üretilen mutlak mik-
tarlara ve bu en çok satanların giderek artan bir pay oluşturduğu gerçeğine 
bakmanız yeterlidir. “Ürün yelpazesinin bir parçası” diye açıklıyor Marco Stein-
wand, PFERD Tools, August Rüggeberg GmbH & Co. KG’de kesme ve taşlama 
taşları ürün müdürü. “Bu yılın başında 1 milyarıncı ince kesme taşımızı sat-
tığımızda bu bizim için gerçekten netleşti.”

Bu olağanüstü başarı göz önüne alındığında, 20 yıldan uzun bir süre önce 
piyasaya sürüldüklerinde yeni trend olan ince kesme taşlarını pek çok kul-
lanıcının, satıcının ve üreticinin gerçekten reddettiğine inanmak zor. “Böyle 
ince taşların tehlikeli olacağını ve uzun süre dayanmayacağını söylediler. Bu 
araçlar aniden kesim işlemini inanılmaz derecede kolay ve kullanışlı hale get-
irdi, bu nedenle başlangıçtaki temel önceliklerimizden biri, elbette onları her-
kesin kullanabileceği kadar güvenli hale getirmekti”, diye ekliyor Steinwand. 
PFERD’in bu konudaki başarısı, kesme taşlarının süregelen popülaritesini 
sağlamanın anahtarıydı. 
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PFERD ince kesme taşları ile hızlı ve 
hassas kesim
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“PFERD’de en başından beri amacımız bu ince kesme taşlarında çeşitli avantaj-
ları bir araya getirmekti. Kesim işlemini her zamankinden daha hızlı ve daha 
rahat hale getirirken çapak oluşumunu da önemli ölçüde azaltmak istedik. 
Ancak takım ömrünü de hesaba katmamız gerekiyordu.” Bu hedefe ulaşmak 
“o zamanlar herkes için gerçekten heyecan verici bir projeydi”, diye ekledi 
Ürün Müdürü hevesle. “Basitçe söylemek gerekirse, tüm bunları yapabilecek 
bir araç yoktu!” Steinwand, o zamanlar çatışan hedefleri uzlaştırmaları gerek-
tiğinin netleştiğini itiraf ediyor. Bu, ürünü geliştirirken şirkette oldukça “yoğun 
bir diyaloga” neden oldu, diye bir gülümsemeyle hatırlıyor.

Geliştirme çalışmalarını kullanıcıların ihtiyaçlarıyla tam olarak uyumlu hale ge-
tirmek, yani çalışanların ve yöneticilerinin ne istediğine dair ayrıntılı analizler, 
sonuç olarak ince kesme taşlarının başarısını sağladı. “Temel faktör, taşların 
tam olarak onlardan bekleneni yapmasıydı - titreşimi, gürültüyü ve tozu en 
aza indirdiler, kullanımı daha kolaydı ve kesim başına en düşük maliyetleri 
sundular. Bu, kesim sürecinin kolayca izlenmesini sağlayan, en az çaba har-
canan ve çok kullanışlı bir tasarım içeren tanıtmak istediğimiz ‘yeni kesim’ 
tekniğiydi.” 

Marco Steinwand, performansı “yaklaşık 20 kat” artırmayı da başardılar, diye 
açıklıyor. Bu, verimliliği önemli ölçüde artırmanın ve optimum üretkenliğe ul-
aşmanın anahtarıydı. “Teknik olarak konuşursak, şimdi bunu milyarlarca kez 
yaptık.”

Bugün PFERD, 105 ila 230 mm çaplar ve 0,8 ila 1,9 mm (çapa bağlı olarak) 
genişlikler dahil olmak üzere en kapsamlı ince kesme taşı ürün yelpazelerin-
den birini sunmaktadır. Ayrıca farklı uygulamalara ve gereksinimlere uygun 
çeşitli performans serileri sunar.
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Resim 2
Birçok farklı malzemede kullanıma uy-
gun - PFERD’den ince kesme taşları
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Resim 3
Klasik R-SG-INOX’un halefi – PFERD’den 
SG-STEELOX
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