
 Zaufaj 
NIEBIESKIM!

Przetestuj najlepszych!
Każdego dnia w warsztatach na całym świecie z przyjemnością sięga się po 
narzędzia PFERD. Innowacyjne narzędzia do cięcia i szlifowania pozwalają na 
szybszą i łatwiejszą pracę, a uzyskany rezultat jest zawsze znakomity. Poczuj 
różnicę z PFERD!

Dla profesjonalistów w segmencie motoryzacyjnym do wyboru są 
dwa zestawy narzędzi.  
Kompletne wyposażenie warsztatu: zestaw 1 do szlifierki prostej i zestaw 2 do 
szlifierki kątowej– opcjonalnie w średnicach 115 lub 125 mm.

Już teraz zamów zestawy narzędzi i zapytaj swojego opiekuna PFERD 
o podręcznik narzędziowy, zawierający liczne innowacyjne rozwiązania i 
wskazówki dotyczące użycia narzędzi.

Ściernica POLICLEAN■■ ® PCLD 115-13

2 ściernice tarczowe do zdzierania  ■■
E 115-7 A 30 P PSF/22,23

1 ściernica listkowa POLIFAN■■ ®  
PFR 115 Z 40 SGP-CURVE M/22,23

4 ściernice tarczowe do cięcia  ■■
EHT 115-1,0 A 60 S SG/22,23

1 szczotka tarczowa RBG 11512/22,2 ST 0,50 SG■■

jak wyżej, wszystkie narzędzia w ø 125 mm

1 ściernica trzpieniowa ZY 1325 6 AR 46 O 5V■■

1 trzpień frezarski SPG 1020/6 MX NCC■■

1 ściernica wachlarzowa F 3015/6 A 60■■

1 ściernica wachlarzowa F 4020/6 A 60■■

1 ściernica krążkowa POLICLEAN■■ ®  
PCLS 5013/6

1 trzpień mocujący PCLB 6/6/13■■

2 ściernice tarczowe do cięcia  ■■
EHT 65-1,1 A 60 P SG/6,0

2 ściernice krążkowe ER 50-6 A 24 M SG/6,0■■

1 trzpień mocujący BO 6/6 0-4■■

ZESTAW 2 ø 125 mm

ZESTAW 1

PROFESSIONAL TOOLS 

www.pferd.com

Przekazano przez:

NArZędZiA do cięciA i SZlifoWANiA  
dlA SEgmENTu moToryZAcyjNEgo

ZESTAW 2 ø 115 mm



Karl-Heinz Milz, zakład naprawczy, 

restauracja pojazdów zabytkowych

„Karoseria czy pojazd od strony 

technicznej : przy renowacji zdarzają się 

niespodzianki. Narzędzia PFERD pozwalają 

na znalezienie właściwych rozwiązań dla 

poważniejszych i skomplikowanych detali“.

Frank Achenbach, zakład mistrzowski, 

kilkakrotnie wyróżniony warsztat 

naprawczy wielu marek

„Zatrudniam 16 pracowników na dwie 

zmiany. Narzędziami PFERD uzyskujemy 

optymalny rezultat w najkrótszym czasie.“

Jan Fatthauer, 9ff Technika 

motoryzacyjna

„Narzędziami PFERD cięcie karoserii jest 

łatwe, szybkie i precyzyjne, a uzyskiwana 

powierzchnia zawsze perfekcyjna. Dlatego 

darzymy firmę PFERD zaufaniem.“

PfERD 
Professional 
Tools

Cztery z wielu rozwiązań PFERD…

ZESTAW 1

ZESTAW 2

Za pomocą ściernic listkowych POLIFAN®-CURVE możliwe 
jest optymalne i nieporównywalnie szybkie wyszlifowywanie 
spawów pachwinowych. Jedyny w swoim rodzaju kształt 
radialny pozwala na szlifowanie pod wieloma różnymi kątami.

Elastyczna ściernica wachlarzowa znakomicie nadaje 
się przede wszystkim do precyzyjnych prac szlifujących 
blachy karoseryjne oraz czyszczenia powierzchni o różnych 
strukturach. Łatwa obróbka zwłaszcza trudno dostępnych 
miejsc.

Agresywna włóknina czyszcząca ściernicy POLICLEAN® 
bez trudu usuwa z karoserii duże powierzchnie rdzy i lakieru. 
Ich otwarta, elastyczna struktura zapobiega uszkodzeniom 
znajdującego się pod nią materiału.

Cienkie tarcze do cięcia PFERD gwarantują szybkie, 
precyzyjne cięcie blach karoseryjnych, progów i podwozia 
samochodowego, bez tworzenia się gratu. Z uwagi na 
bardzo cienkie cięcie i łatwe prowadzenie, narzędzie chętnie 
wybierane jest przez blacharzy samochodowych.

PROFESSIONAL TOOLS 

Trzpień frezarski ze 
stopów twardych
Do wszechstronnego 
zastosowania na 
blachach karoseryjnych 
oraz częściach 
odlewanych, służą np. 
do odgratowywania, 
wygładzania spawów,
zgrzewów punktowych 
oraz obróbki konturów, 
także w miejscach trud-
no dostępnych.

Ściernica 
wachlarzowa
Służy do precyzyjnego 
szlifu oraz usuwania 
rdzy, lakieru, mas 
szpachlowych na 
blachach karoseryjnych. 
Zwłaszcza do obróbki 
niewielkich, trudno 
dostępnych miejsc.

Mała ściernica 
tarczowa do cięcia
Do uniwersalnego cięcia 
blach karoseryjnych, 
podwozia i progów 
samochodowych. 
Specjalne do obróbki 
miejsc trudno 
dostępnych, np. szczelin.

Ściernica krążkowa 
POLICLEAN®

Do usuwania powłok 
izolacyjnych, past głu-
szących, lakieru, masy 
szpachlowej oraz rdzy.

Ściernice POLICLEAN®

Służą do usuwania rdzy, 
lakieru, mas szpachlo-
wych na blachach 
karoseryjnych.

Ściernica krążkowa
Do szlifowania 
zgrzewów punktowych 
oraz spawów na 
blachach karoseryjnych 
oraz podwoziu. 
Odpowiednia zwłaszcza 
do prac w miejscach 
trudno dostępnych np. 
w szczelinach.

Ściernica tarczowa do 
cięcia
Do szybkiego, 
wygodnego cięcia 
blach karoseryjnych, 
podwozia i progów 
samochodowych.

Trzpień mocujący
Trzpień mocujący 
redukuje znacząco czas 
na zmianę narzędzia. 
Zmiana tarczy możliwa 
jest bez wyciągania 
trzpienia z tulei 
zaciskowej maszyny.

Ściernice listkowa 
POLIFAN® 
Do szlifowania spawów, 
zwłaszcza pachwino-
wych np. na progach 
samochodowych.

Trzpień mocujący
Osprzęt do zamoco-
wania na szlifierkach 
prostych małych ściernic 
do cięcia i ściernic 
krążkowych z otworem 
ø 6 mm. Wykonanie sta-
bilne, duża odporność 
trzpienia na pękanie.

Ściernica tarczowa do 
zdzierania
Do usuwania rdzy, wy-
szlifowywania zgrzewów 
punktowych lub dopa-
sowywania elementów z 
blachy karoseryjnej oraz 
podwozia.

Ściernica trzpieniowa
Dopasowywanie 
elementów z blachy, 
usuwanie zgrzewów 
punktowych, 
powiększanie otworów.

 

Szczotka tarczowa z 
otworem, pleciona
Do ciężkich prac, np. 
usuwania powłok 
izolacyjnych, past 
głuszących oraz rdzy.

Zapytaj swojego opiekuna 
PFERD o podręcznik 
narzędziowy, oferujący 
wiele innowacyjnych 
rozwiązań.

ø 115 mm 
lub 125 mm




