
BÍZZ A KÉKBEN

Kapcsolat:

Egy szerszámcserével hosszabb ideig csiszolni!

20 vagy 40 db CSISZOLÓKORONG 

vásárlásához 10 db EHT 125-1,0 A60 R SG-INOX 

(10) vágókorongot adunk ajándékba 
fémdobozban.

10 db ajándék vágókorong 
fémdobozban!! 

10 db EHT 125-1,0 A60 R SG-INOX (10)

x20/40+1x

AKCIÓ 
Ajándék koronggal fémdobozban 



Tisztítókorongok 
Univerzális PS-FORTE termékcsalád ★ ★

PSF STEEL ★ ★

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Megnevezés

Tört síkú kivitel  E (Form 27) 

125 7,2 471142 22,23 12.200 10 E 125-7 PSF STEEL

PSF STEELOX ★ ★

D

[mm]

U

[mm]

EAN

4007220
H

[mm]

Max.  

RPM

Megnevezés

Tört síkú kivitel  E (Form 27) 
125 7,2 640883 22,23 12.200 10 E 125-7 PSF STEELOX

40 db vásárlása esetén 1 fémdoboz (10 db)      
ajándék 125-1,0 A60 R SG-INOX vágókorong

40 db vásárlása esetén 1 fémdoboz (10 db)      
ajándék 125-1,0 A60 R SG-INOX vágókorong

Eladási ár

345 Ft

Eladási ár

390 Ft

Univerzálisan használható tisztítókorong.

Szemcse: korund A

Megmunkálható anyagok:
acélok, acélöntvények

Megmunkálási feladatok:
felületcsiszolás, hegesztési varratok elmun-
kálása, élcsiszolás, sorjátlanítás, sarokvarrat 
csiszolása

Alkalmazási javaslatok:
■ Valamennyi sarokcsiszoló teljesítménykate-

góriához alkalmazható.
■ Már kis felületi nyomással is jó csiszolási

teljesítmény érhető el.

Univerzálisan használható tisztítókorong, 
kiváló csiszolási teljesítménnyel, jó 
élettartammal.

Szemcse: korund A
Vas, kén és klór-tartalmú adalékanyagok hoz-
záadása nélkül gyártott termék.

Megmunkálható anyagok:
rozsdamentes (INOX) acél

Megmunkálási feladatok:
felületcsiszolás, hegesztési varratok elmun-
kálása, él-letörés, sorjátlanítás, sarokvarratok 
csiszolása, gyökölés

Alkalmazási javaslatok:
■ Valamennyi sarokcsiszoló teljesítménykate-

góriához alkalmazható.
■ Már kis felületi nyomással is jó csiszolási

teljesítmény érhető el.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!



Tisztítókorongok
SG nagyteljesítményű termékcsalád★ ★ ★

SG STEEL ★ ★ ★

D

[mm]

U

[mm]

EAN

4007220
* H

[mm]

Max.  

RPM

Megnevezés

Tört síkú kivitel E (Form 27) 
125 7,2 468951 - 22,23 12.200 10 E 125-7 SG STEEL

SG INOX ★ ★ ★

D
[mm]

U

[mm]
EAN

4007220
H

[mm]

Max.  

RPM
Megnevezés

Tört síkú kivitel  E (Form 27) 

125 7,2 470251 22,23 12.200 10 E 125-7 SG INOX

20 db vásárlása esetén 1 fémdoboz (10 db)      
ajándék 125-1,0 A60 R SG-INOX vágókorong

20 db vásárlása esetén 1 fémdoboz (10 db)      
ajándék 125-1,0 A60 R SG-INOX vágókorong

Eladási ár

Eladási ár

685 Ft

760 Ft

Szemcse: speciális korund A
Vas, kén és klór-tartalmú adalékanyagok hoz-
záadása nélkül gyártott termék.

Megmunkálási feladatok:
felületcsiszolás, hegesztési varratok elmun-
kálása, él-letörés, sorjátlanítás, sarokvarratok 
csiszolása, gyökölés

Megmunkálható anyagok: 
rozsdamentes (INOX) acél

Kemény profi szerszám, nagy leválasztási 
teljesítménnyel.
Nagy terhelési igénybevételekhez alkalmaz-
ható.

Szemcse: korund A

Megmunkálható anyagok:
acél

Megmunkálási feladatok:
felületcsiszolás, hegesztési varratok megmun-
kálása, él-letörés, sorjátlanítás, sarokvarratok 
csiszolása, gyökölés

Alkalmazási javaslatok:
■ A legjobb csiszolási teljesítmények teljesít-

ményerős sarokcsiszolókkal történő alkalma-
záskor érhetők el.

Puha profi szerszám, kivételesen nagy 
leválasztási teljesítménnyel, nagyon jó 
élettartammal.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!



AKCIÓ
 Egy szerszámcserével hosszabb ideig csiszolni! 

www.pferd.com · info@pferd.com
PFERD minőség az ISO 9001 minősítés szerint.

AJÁNDÉK VÁGÓKORONG
 Nagyteljesítményű SG-ELASTIC termékcsalád 

  Teljesítményerős  , kemény,   kiváló 
vágóteljesítménnyel, nagyon jó 
élettartammal, hűvös daraboláshoz.  

   Szemcse: korund A   
 Vas, kén és klór-tartalmú adalékanyagok 
hozzáadása nélkül gyártott termék. 

 Megmunkálható anyagok: 
 rozsdamentes (INOX) acél 

 Megmunkálási feladatok: 
 lemezek, profi lok, tömör   anyagok 
darabolása 

 Alkalmazási javaslatok: 
 ■  A vékony 1,9/1,6/1,0 mm-es vágókorongok 
a gyors, komfortos szinte sorjamentes dara-
bolás megfelelő szerszámai. 

 ■  A nagyfelületű szorítóperemek alkalmazá-
sa (SFS 76, WHZ 22, Katalógus, 48. oldal) 
növeli az oldalirányú stabilitást és pontos 
korongvezetést tesz lehetővé különösen az 
ø 178 és a 230 mm-es vágókorongoknál 

PFERDVALUE®:

 Megnevezés  EAN 
 4007220 

 EN jelölés  D x T/U x H  

 [mm (coll)] 
 Max. eng.

ford. szám. [min -1 ]   

Egyenes kivitel EHT
 499733  41 A 60 R BF 80  125 x 1,0 x 22,23 (7/8)  12.200  25 EHT 125-1,0 A60 R SG-INOX

Z SG POWER STEELOX ★ ★ ★

A POLIFAN® SG ZIRKON évek óta az egyik legjobb teljesítményt nyújtó lamellás korong 
világszerte. A PFERD most az új növelt teljesítményű POLIFAN® Z SG-POWER termékkel új mércét 
állít fel .

Szemcse: 
cirkonkorund Z 
Alkalmazástechnikai javaslatok:
A legkiválóbb teljesítményt nyújtja teljesítményerős 
gépeken, nagy felületi nyomással végzett munkáknál. 
PFERDVALUE:

Megnevezés  Szemcsefi nomság  D
  [mm] 

  H
[mm ] 

Max. eng.
ford. szám. [min -1 ]     40  60 

 EAN 4007220 

 Kónuszos kivitel PFC 
 PFC 125 Z ... SG POWER 167939 167960  125  22,23  12.200  10 

20 db vásárlása esetén 1 fémdoboz (10 db)      
ajándék 125-1,0 A60 R SG-INOX vágókorong

Eladási ár

700 Ft

Előnyök:
■ jelentősen magasabb élettartam az összes 

komponens átfogó továbbfejlesztése és 
koordinációja által

■ érezhetően nagyobb agresszivitás a teljes 
élettartam során

■ maximális hatékonyság eredményeként 
megnövekedett élettartam és agresszivitás

Megmunkálható anyagok:
 acél, rozsdamentes (INOX) acél 

 Megmunkálási feladatok: 
 hegesztési varratok elmunkálása, élek meg-
munkálása, acél anyagok felület megmunkálása 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

 INOX 

EHT

Az akció 2019.11.30-ig vagy a készlet erejéig érvényes.




