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Ściernica tarczowa CC-GRIND-SOLID
Nowa generacja w technologii zdzierania

■	40% wyższa ekonomiczność dzięki optymalnej wydajności zdzierania w porównaniu do 
tradycyjnej ściernicy 

■	Obniżenie poziomu hałasu i wibracji podczas użycia aż o 50%  

■	Solidna, mocna i bezpieczna jak żadna inna ściernica do szlifowania – zwiększona 
agresywność pracy aż o 100%!

ZAUFAJ NIEBIESKIM
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Informacje ogólne

Ściernica tarczowa CC-GRIND-SOLID

PFERD prezentuje nowe, solidne wykona-
nie CC-GRIND-SOLID do trudnych zastosowań 
szlifierskich. To nowe, innowacyjne rozwią-
zanie posiada zintegrowany talerz z włókien 
szklanych w kombinacji z wysokiej jakości 
ziarnem ściernym oraz opatentowanym syste-
mem chłodząco-mocującym. Nowa generacja 
ściernic do zdzierania! 

Innowacyjna, wysoce odporna war-
stwowa konstrukcja talerza z włókien 
szklanych gwarantuje tak samo solidne i 
bezpieczne użycie jak ściernicą do zdziera-
nia. Ściernica do szlifowania CC-GRIND-SOLID 
spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpie-
czeństwa stawiane ściernicom do zdzierania 
zgodne z DIN EN 12413, zwłaszcza pod kątem 
obciążeń na krawędziach.

Dzięki specjalnemu systemowi szybkomo-
cującemu ściernica daje się optymalnie zamo-
cować, dzięki czemu jej użycie jest szczególnie 
wydajne. Opatentowany system chłodzący 
przyczynia się do znacznej redukcji temperatu-
ry na detalu obrabianym.

Ściernica do szlifowania CC-GRIND-SOLID 
nadaje się głównie do: 

	■ Szlifu powierzchniowego

	■ Szlifowania spawów

	■ Fazowania

	■ Odgratowywania/ szlifowania spawów 
pachwinowych

	■ Obróbki gratu po wypalaniu

Do trudnych zastosowań: 
Wykonanie CC-GRIND-SOLID do trudnych zastosowań odznacza się optymalną wydajnością zdzierania:

Porównanie wydajności przy zastosowaniu na stali: 
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Ściernica do zdzierania Ściernica do szlifowania CC-GRIND-SOLID

Innowacyjna wysoce odporna konstrukcja  
narzędzia do ergonomicznej, bezpiecznej 
pracy.

Bardzo dobre chłodzenie narzędzia oraz 
detalu obrabianego dzięki specjalnemu 
opatenowanemu systemowi chłodzenia.

Efekt chłodzeniaPowiększenie konstrukcji warstwowej

Ściernica CC-GRIND-SOLID pod względem 
bezpieczeństwa pracy sprawdza się nawet w 
bardzo trudnych warunkach.

Trudne zastosowania
Korzyści dla użytkownika:

Szybsza i łatwiejsza wymiana narzędzia możliwa dzięki specjalnemu systemowi mocującemu.

Opatentowany system chłodząco-mocujący

Ściernica CC-GRIND-SOLID nadaje się głównie 
do wyrównywania zgrubnych spawów.

Obróbka spawów
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Najwyższa ekonomiczność dzięki optymalnej wydajności zdzierania

Ściernica tarczowa CC-GRIND-SOLID 

Jedyny w swoim rodzaju system mocujący oraz opatentowany system chłodzący umożliwiają  
ekstremalnie płaskie zastosowanie przy maksymalnym wykorzystaniu materiału ściernego.

Kompetencja przy obróbce stali nie-
rdzewnej INOX

PFERD oferuje szeroki program narzędzi, 
spełniających wymagania stawiane przy 
obróbce stali nierdzewnej (INOX). Prospekt 
PFERD-PRAXIS „Narzędzia do obróbki stali 
nierdzewnej (INOX)” zawiera wiele waż-
nych i przydatnych wskazówek dotyczących 
zastosowania narzędzi. 

Doświadczeni pracownicy pracujący w 
terenie oraz eksperci z 
PFERD-TOOL-TECHNIK 
służą swoją wiedzą 
i doświadczeniem, 
gotowi odpowiedzieć 
na wszystkie pytania. 
Skontaktuj się z firmą 
PFERD. 

Narzędzia PFERD  
do obróbki stali nierdzewnych

Ergonomiczne szlifowanie zamiast zdzierania

Znaczna redukcja hałasu, wibracji 
oraz zapylenia

Nowa ściernica do szlifowania CC-GRIND- 
SOLID firmy PFERD w porównaniu do tradycyj-
nej ściernicy do zdzierania powoduje znacznie 
mniejszą emisję hałasu, wibracji oraz 
zapylenia. 

PFERDERGONOMICS poleca innowacyjne 
rozwiązanie obróbcze CC-GRIND-SOLID do 
trudnych zastosowań.

Ściernica do zdzierania Ściernica do szlifowania CC-GRIND-SOLID
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Wskazówki dotyczące  
bezpiecznego użycia

Maksymalnie dopuszczalna prędkość pracy 
80 m/s.

= Nosić maskę przeciwpyłową!

= Nosić okulary ochronne!

= Chronić słuch!

=  Przestrzegać wskazówek dot. 
bezpieczeństwa!

Oryginalny podręcznik  
narzędziowy PFERD!

Zawiera 7500 
innowacyjnych roz-
wiązań do obróbki 
powierzchni oraz do 
cięcia materiałów. 
Zamów bezpłatny 
egzemplarz na 
www.pferd.com. 

 
PFERDERGONOMICS

Więcej informacji 
na temat ergonomii 
oraz odpowiednich 
narzędzi PFERD 
znajdą Państwo w 
prospekcie „PFERD-
ERGONOMICS – po 
pierwsze człowiek”
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PFERDERGONOMICS
Der Mensch steht im Mittelpunkt

■	Geringere Vibrationen

■	Reduzierter Lärm

■	Verminderte Staubentwicklung

■	Optimierte Haptik beim Arbeiten

VERTRAU BLAU
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Wydajna linia SG

Ściernica do szlifowania CC-GRIND-SOLID

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

Gwint Pasuje do maszyn

N! SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14 887578 M14 Szlifierka kątowa 115 lub 125, gwint M14 1 0,050
N! SFS CC-GRIND-SOLID 180 M14 887585 M14 Szlifierka kątowa 180, gwint M14 1 0,065
N! SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8“ 887592 5/8“ Szlifierka kątowa 115 lub 125, gwint 5/8“ 1 0,050
N! SFS CC-GRIND-SOLID 180 5/8“ 887608 5/8“ Szlifierka kątowa 180, gwint 5/8“ 1 0,065

Specjalny zestaw flanszy mocujących umożli-
wia zastosowanie tylko oryginalnych ściernic 
CC-GRIND-SOLID firmy PFERD na tradycyjnych 
szlifierkach kątowych.

Kształt kanału chłodzącego powoduje lepszy 
przepływ powietrza, znacznie redukujący 
termiczne obciążenia materiału ściernego oraz 
detalu obrabianego.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa:
Maksymalnie dopuszczalna prędkość pracy 
80 m/s.

Zestaw flanszy mocujących  
SFS CC-GRIND-SOLID

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

D 
[mm]

Pasujący zestaw  
flanszy mocujących

Maks. dopuszcz. 
liczba obrotów. 

[min-1]

N! CC-GRIND-SOLID 115 SG-STEEL 887059 115
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14,  
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8“

13.300 10 0,750

N! CC-GRIND-SOLID 125 SG-STEEL 887073 125
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14,
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8“

12.200 10 0,850

N! CC-GRIND-SOLID 180 SG-STEEL 887080 180
SFS CC-GRIND-SOLID 180 M14,  
SFS CC-GRIND-SOLID 180 5/8“

8.500 10 1,650

Wykonanie STEEL do optymalnego zastosowa-
nia na stali.

Obrabiane materiały:
Stal

Wskazówki dot. użycia:
	■ Pracować tylko powierzchnią ściernicy.  
Nieodpowiednie do szlifu obwodowego.

Symbol zamówieniowy:
Zestaw flanszy mocujących SFS należy  
zamawiać osobno.

Ściernica tarczowa CC-GRIND-SOLID 
Wykonanie STEEL

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

D 
[mm]

Pasujący zestaw  
flanszy mocujących

Maks. dopuszcz. 
liczba obrotów. 

[min-1]

N! CC-GRIND-SOLID 115 SG-INOX 900895 115
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14,  
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8“

13.300 10 0,750

N! CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX 900901 125
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14,
SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 5/8“

12.200 10 0,850

N! CC-GRIND-SOLID 180 SG-INOX 900918 180
SFS CC-GRIND-SOLID 180 M14,  
SFS CC-GRIND-SOLID 180 5/8“

8.500 10 1,650

Wykonanie INOX do zastosowania na stali 
nierdzewnej, o bardzo dobrych właściwościach 
szlifujących.

Obrabiane materiały:
Stal nierdzewna (INOX)

Wskazówki dot. użycia:
	■ Pracować tylko powierzchnią ściernicy.  
Nieodpowiednie do szlifu obwodowego.

Symbol zamówieniowy:
Zestaw flanszy mocujących SFS należy  
zamawiać osobno.

Ściernica tarczowa CC-GRIND-SOLID
Wykonanie INOX
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www.pferd.com · info@pferd.com
Jakość PFERD zgodna z certyfikatem EN ISO 9001.

N! Nowość 2012




