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PFERD stworzył obszerny program narzędzi, który spełnia najróżniejsze 
wymagania przy obróbce aluminium. Wszystkie narzędzia zostały opra
cowane specjalnie do tego materiału i znalazły swoje zastosowanie w 
praktyce.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę dotyczącą skrawania oraz 
wydajności narzędzi przy obróbce aluminium i różnych stopów aluminium 
zawarliśmy dla Państwa w niniejszym prospekcie.
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Aluminium
Materiał z przyszłością

Dlaczego wciąż wzrasta zastosowanie aluminium i jego stopów, a co za 
tym idzie – ich obróbka?

Z 8% udziałem w skorupie ziemskiej aluminium jest trzecim najczęściej 
występującym pierwiastkiem po tlenie i krzemie. Aluminium cechuje:

n ekstremalna wytrzymałość,
n lekka waga,
n odporność na korozję
n zdolność recyclingu

Zastosowanie aluminium i stopów aluminium w ostatnich latach znacznie 
uległo zwiększeniu.

Rozwój elementów konstrukcji o coraz mniejszej wadze przy takich samych 
wymaganiach wytrzymałościowych prowadzi do zwiększonego zastoso
wania stopów aluminium. Coraz bardziej dowolna możliwość nadawania 
kształtu za pomocą dostępnych w przemyśle zastosowań produkcyjnych 
(odlew, walcowanie, prasowanie) otwiera różnorodne możliwości dla 
przemysłowego zastosowania stopów aluminium. Najważniejszym zada
niem w obróbce aluminium jest zastosowanie takich samych technik spoi
nowych, jakie stosuje się przy obróbce innych metali.

W wielu branżach i gałęziach przemysłu przedmioty obrabiane muszą być 
tak wykonane, aby spełniały wymagania co do jakości powierzchni, ekolo
gii i bezpieczeństwa. Nie można dziś sobie wyobrazić wydajnych systemów 
komunikacyjnych bez zastosowania lekkich konstrukcji z aluminium. Grupa 
materiałowa aluminium spełnia znakomicie wszystkie, wciąż wzrastające, 
wymagania ekologiczne, dotyczące możliwości nowoczesnego recyclingu.

Naszym celem jest uzyskanie optymalnych wyników pracy i możliwie 
dużej ekonomiczności przy obróbce aluminium .

Zwłaszcza, że w przemyśle wykorzystywane są niemal wszystkie procesy 
spawania aluminium i jego stopów przy uwzględnieniu specyficznych cech 
tego materiału.

Przy budowie kadłubów, pojazdów, zbiorników, maszyn i fasad, przy 
drzwiach, oknach, fundamentach, wymiennikach ciepła i w samolotach 
wiele rozwiązań znaleziono za pomocą specjalnych stopów aluminium.  

Coraz więcej użytkowników chce osiągnąć optymalne wyniki pracy i 
możliwie największą ekonomiczność przy obróbce aluminium. Dlate
go tworzenie wciąż nowych narzędzi do obróbki stopów aluminium od 
wieków stanowi dla firmy PFERD priorytet.
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Aluminium
Ponad 1 000 stopów

Aluminium równe aluminium?

Oczywiście, że nie. Pod potocznym pojęciem „aluminium” kryje się grupa 
stopów aluminium jako główna część składowa lub duża ilość stopów czys
tego aluminium z jednym lub wieloma elementami.  
 
Istnieje więcej niż 1000 różnych stopów aluminium. Są one specjalnie wz
bogacone, aby podkreślić lepsze właściwości metalu podstawowego.

Co mają wspólnego różne stopy aluminium? 

n Zawierają przynajmniej 60% czystego technicznie aluminium.

n Ważą znacznie mniej niż stal.

n Przeważnie są odporne na korozję.

n Mają znakomitą elektryczną i termiczną przewodność.

Jak rozróżnia się stopy aluminium?  

n stopy do przeróbki plastycznej i materiały spawalnicze  
(blachy, pasy, profile, pręty, rury, odkuwki)

n stopy odlewnicze i materiały spawalnicze 
(piasek, kokile, odlewy kokilowe, odlewy ciśnieniowe,  
 odlewy precyzyjne)

Dodatkowo rozróżnia się między:

n Stopami utwardzanymi dyspersyjnie

n Stopami nie utwardzanymi dyspersyjnie . 

Przy stopie utwardzanym dyspersyjnie, stan krystaliczny materiału obra
bianego ma dla obróbki bardzo duże znaczenie. Poprzez obróbkę cieplną 
utwardzanie lub wyżarzanie zmiękczające prowadzi do wydzielania w 
osnowie dyspersyjnej drugiej fazy (warstwy) umacniającej. Osiąga się to 
metodami metalicznego proszku poprzez ich dokładne wymieszanie. Pow
oduje to, że:

n wytrzymałość,

n odpowiednia gęstość (zbitość),

n odporność na korozję,

n przewodność,

n obrabialność

n optyka czystego metalu

ulegają zmianie.
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Aluminium
Właściwości aluminium

Co wpływa na obróbkę aluminium?

Największa trudność przy obróbce większości stopów aluminiowych to 
ich zachowanie podczas skrawania. Na bazie stopów i ich stanu utwar 
dzenia zachowanie przy skrawaniu może być ciągliwe lub kruche i twarde. 
Twardość obrabianego kawałka aluminium jest głównym wskaźnikiem 
doboru narzędzia.

Nieoptymalna geometria cięcia prowadzi do zapychania się narzędzia. W 
takim wypadku drastycznie spada jego żywotność. W wyniku szybkiego 
utleniania się aluminium tworzy się gęsta warstwa tlenku, która chroni 
znajdujący się pod nią metal przed korozją.

Co należy wziąć pod uwagę przy mechanicznej obróbce powierzchni?

Na powstawanie korozji silny wpływ ma jakość powierzchni obrabianej, 
poprzez nadawanie jej zmian struktury przez  szlifowanie, polerowanie, 
pracę szczotką.

Mechaniczna obróbka powierzchni czystego technicznie aluminium i 
stopów aluminium  o twardości Brinella mniejszej niż 40 HB wymaga dużej 
ostrożności i doświadczenia.

Również w przyszłości na bazie alu
minium i jego stopów zostanie  
wytworzonych wiele nowych 
przed miotów, ponieważ dysponują 
one właściwościami, które w 
dzisiejszym świecie uchodzą za 
nieodzowne. Dlatego aluminium 
określane jest metalem nowego 
stulecia.
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Aluminium
Grupy skrawalności aluminium miękka, ciągliwa, twarda
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HB Grupa skrawalności 
miękka

Grupa skrawalności 
Ciągliwa 

Grupa skrawalności 
Twarda

15

40

60

100

120

130

140

150

n	Nie utwardzane    
stopy odlewnicze aluminium	
EN	AC	5000	–	5999	
EN	AB	5000	–	5999

n	Stopy odlewnicze aluminium- 
w stanie miękkim 	
EN	AC	4000	–	4999	
EN	AB	4000	–	4999

n	Materiały spawalnicze

n	Nie utwardzane stopy do obróbki 
plastycznej	
EN	AW	1000	–	1999	
EN	AW	2000	–	2999	
EN	AW	3000	–	3999	
EN	AW	5000	–	5999

n	Utwardzane stopy do obróbki pla-
stycznej w stanie miękkim 	
EN	AW	6000	–	6999	
EN	AW	7000	–	7999

n	materiały spawalnicze

n	Utwardzane Stopy odlewnicze 
z zawartością krzemu < 12% 	
EN	AC	4000	–	4999	
EN	AB	4000	–	4999

n	nie utwardzan stopy odlewni-
cze z zawartością krzemu 
< 12% 
EN	AC	4000	–	4999	
EN	AB	4000	–	4999

n	Stopy do obróbki plastycznej z 
udziałem krzemu 	
EN	AW	4000	–	4999

n	Utwardzane stopy do obróbki 
plastycznej	
EN	AW	6000	–	6999	
EN	AW	7000	–	7999

n	Stopy odlewnicze z zawartością 
krzemu < 12%  
(Mocno tępiące narzędzia)

n	Utwardzane stopy do 
obróbki plastycznej o dużej 
podatności na łamliwość 
wióra

n	Samoutwardzające aluminium 
stopy odlewnicze nie 
zawierające krzemu  
EN	AC	2000	–	2999	
EN	AC	7000	–	7999	
EN	AB	2000	–	2999	
EN	AB	7000	–	7999

n	Utwardzane aluminiowe 
stopy odlewniczestopy nie 
zawierające krzemu 
EN	AC	2000	–	2999	
EN	AC	7000	–	7999	
EN	AB	2000	–	2999	
EN	AB	7000	–	7999

n	Materiały spawalnicze

n	Utwardzane stopy do obróbki		
EN	AW	6000	–	6999	
EN	AW	7000	–	7999

n	Materiały spawalnicze

Aby zapewnić optymalną obróbkę aluminium i różnych jego stopów zgodnie z EN, PFERD wyróżnia trzy grupy 
skrawalności (miękką, Ciągliwą i Twardą) o różnej twardości Brinella. Tym grupom na kolejnych stronach 
prospektu przyporządkowujemy  odpowiednie narzędzia PFERD.

Legenda

HB = Twardość Brinella
EN = Norma europejska
AB = Stopowe gąski  

   aluminium
AC  =  Odlewy aluminiowe
AW =  Walcowane 

aluminium
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Aluminium
Zalecenia dot . obróbki

Jakie zalecenia muszą zostać uwzględnione przy obróbce aluminium?

Szybkosć cięcia (liczba obrotów)

n	 W celu zoptymalizowania jakości powierzchni, szybkość cięcia musi 
zostać dopasowana do procesu obróbki, stopu i jego stanu. Należy 
stosować się do zaleceń odnośnie liczby obrotów podanych na 
następnych stronach. 

Siła nacisku 
n	 Miejscowe przegrzanie, poprzez zbyt dużą siłę nacisku przy szlifowaniu 

może, mimo dobrej przewodności cieplnej aluminium, prowadzić do 
miejscowych zmian struktury. Przy ewentualnej późniejszej elektro
litycznej obróbce powierzchni jej obraz może przez to znacznie ulec 
pogorszeniu.

n	 Zbyt dużej siły nacisku można uniknąć, jeżeli zdzierany materiał i 
materiał ścierny nie zakleszczą się na powierzchni przedmiotu  
obrabianego.

n	 W porównaniu do tradycyjnych przedmiotów ze stali, przy szlifowaniu 
stopów aluminium należy stosować niewielką siłę nacisku. Tylko w 
ten sposób da się uniknąć zbyt wysokiej temperatury przedmiotu 
obrabianego i uzyskać dobrą jakość powierzchni.

Chłodzenie

n	 Stosowanie olejów i smarów szlifierskich zapobiega nadmiernej tempe
raturze i przyczynia się –  przy drobniejszej granulacji – do chłodzenia.

Korozja

n	 Aby zapobiec korozji kontaktowej materiału szlifowanego na po
wierzchni obrabianej, stosowane narzędzia nie mogą zawierać dodat
ków miedzi lub stali. 

n	 Nie wolno stosować ściernic szlifujących lub polerujących, jak również 
szczotek, którymi już były obrabiane inne metale. Zaleca się więc bar
dzo dokładne cięcie i precyzyjne prowadzenie narzędzia.
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Wskazówki dot . bezpieczeństwa 

W zaleceniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa na stanowis
ku pracy (BGR 109) określa się sposoby postępowania w przypadku 
niebezpieczeństwa jak: eksplozje i pożary opiłków szlifierskich i polerskich 
oraz sposoby ich uniknięcia.

Aluminium
Ważne wskazówki dot . bezpieczeństwa

Informacje dostępone są w następujących dziedzinach:

n Instalacje maszyn obróbczych, należących do nich urządzeń, organiza
cja stanowisk i pomieszczeń magazynowych.

n Gromadzenie, przewożenie, magazynowanie i transport pyłu oraz 
ewentualnie powstającego osadu.

n Obróbka i cięcie rożnych przedmiotów obrabianych (aluminium i 
materiałów iskrzących jak np. stal).

n Unikanie źródeł ognia.

n Instalacje gaśnicze  gaszenie pożarów.

n Prace czyszczące i konserwacyjne.

n Wyposażenie ochrony osobistej i odzież robocza.

n Instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi i sprawdzenie środków pracy.

n Ocena zagrożenia, dokument ochrony przeciwwybuchowej, plany 
czysz czenia i konserwacji.

n Przepisy, zasady, informacje, jak również ustawy, zarządzenia  
i normy ustanowione przez organizację zajmująca się zdrowiem  
i bezpieczeństwem pracy.

Zalecenia dot . bezpieczeństwa

Proszę przestrzegać podanych przez FEPA zaleceń dot. bezpieczeństwa  
wraz z piktogramami!

= Nosić okulary ochronne! =
Nie dopuszczalne przy 
szlifie na mokro!

=
Zakładać rękawice 
ochronne!

=
Nie nadają się do 
szlifowania!

= Chronić słuch! =
Nie stosować  
uszkodzonych tarcz!

=
Zakładać maskę 
przeciwpylną!

=
Nie dopuszczone do szlifu 
szlifierkami ręcznymi!

=
Stosować z talerzem 
wsporczym!

=
Przestrzegać zaleceń dot. 
bezpieczeństwa!

Zalecenia dot. bezpieczeństwa FEPA 
dostępne na stronie www.pferd.com.
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Procesy pracy przy obróbce aluminium

 Strona

Cięcie i podcinanie  10 – 11

Odgratowywanie 12 – 13

Przygotowanie spawu – przygotowanie spoin 14 – 15

Przygotowanie spawu – obróbka powierzchni 16 – 17

Obróbka spawu 18 – 19

Obróbka precyzyjna i wykańczająca 20 – 21

Strukturyzowanie powierzchni 22 – 23

Polerowanie 24
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Opis procesów pracy:
n Cięcie profili, blach, nadlewów 

i rur

n Tworzenie podcięć na zbiornikach i 
szafach sterowniczych do przyłączy 
lub połączeń instalacyjnych

n Wykonywanie wykrojów i 
wyżłobień przy profilach i 
cienkościennych elementach 
konstrukcji

     

Grupa skrawalności 
miękka

 

Otwornice	HSS

Wycinaki	otworów	HM

Tarcze	do	cięcia	
30-76	mm	A	60	P	SG

Grupa skrawalności 
Ciągliwa Otwornice	HSS

Wycinaki	otworów	HM

Tarcze	do	cięcia			
30-76	mm	A	60	P	SG

Grupa skrawalności  
Twarda
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Wycinaki	otworów	HM

Tarcze	do	cięcia			
30-76	mm	A	60	P	SG

Cięcie i podcinanie 
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Opis procesów pracy:
n Cięcie profili, blach, nadlewów 

i rur

n Tworzenie podcięć na zbiornikach i 
szafach sterowniczych do przyłączy 
lub połączeń instalacyjnych

n Wykonywanie wykrojów i 
wyżłobień przy profilach i 
cienkościennych elementach 
konstrukcji

     

Grupa skrawalności 
miękka

 

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia	
A	24/30	N	SG-Alu

Grupa skrawalności 
Ciągliwa Ściernica	tarczowa	do	

cięcia	
A	24/30	N	SG-Alu

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia		
A	60	R	SG-INOX

Grupa skrawalności  
Twarda Ściernica	tarczowa	do	

cięcia	
A	24/30	N	SG-Alu

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia	
A	60	R	SG-INOX

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia		
C	30	R	SG

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia	
C	36	K	SG-CHOP

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia	
C	36	L	SG-TABLE

Ściernica	tarczowa	do	
cięcia		
C	24	O	SG-UNI
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Cięcie i podcinanie
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Opis procesu pracy:
n Odgratowywanie kantów, ot

worów i konturów

n Fazowanie

n Usuwanie nadlewek

   

 

Grupa skrawalności 
miękka
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Frez	HM	
Z-ALU

Frez	HM	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS	
Z-ALU

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	L	

Ściernica	trzpie-
niowa	do	szlifu	
dokładnego	Poliflex®

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	SiC

Ściernice	wachlarzowe	
na	trzpieniu	Z-COOL,	
SiC,	CO-COOL

Ściernice	wachlar-
zowe	z	otworem	
wewnętrznym

Gwiazdki	POLISTAR

Opaski	ścierne		
GSB
Z-COOL,	CO-COOL

Olej	szlifierski	
412	ALU

Krążki	ścierne	
ze	sprasowanej	
włókniny	PNER	
POLINOX®

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

	

Grupa skrawalności  
Ciągliwa Frez		

Z-ALU

Frez	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS		
Z-ALU

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica	
trzpieniowa	
twardość	L	

Ściernica	trzpie-
niowa	do	szlifu	
dokładnego	Poliflex®

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	SiC

Ściernice	wachlarzowe	
na	trzpieniu	SiC,		
CO-COOL,	A-COOL

Gwiazdki	POLISTAR

Opaski	ścierne			
GSB	
Z-COOL,	CO-COOL

Olej	szlifierski	
412	ALU

Krążki	ścierne	
ze	sprasowanej	
włókniny
PNER	POLINOX®

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Grupa skrawalności  
Twarda
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Frez	HM	
Z-ALU

Frez	HM	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HM		
Z-3

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	M

Ściernica	trzpie-
niowa	do	szlifu	
dokładnego	Poliflex®

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	SiC

Ściernice	wachlarzowe	
na	trzpieniu	Z-COOL,	
SiC,	CO-COOL

Gwiazdki	POLISTAR

Opaski	ścierne		
GSB	
Z-COOL,	CO-COOL

Olej	szlifierski	
412	ALU

Krążki	ścierne	
ze	sprasowanej	
włókniny
PNER	POLINOX®

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX
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Opis procesu pracy:
n Odgratowywanie kantów, ot

worów i konturów

n Fazowanie

n Usuwanie nadlewek

   

 

Grupa skrawalności 
miękka

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	A-
COOL,	CO-COOL		
z	mocowaniem	
COMBICLICK®

oleje	szlifierskie		
412	ALU

Tarcze	do	zd-
zierania		
A	24	N	SG-ALU

Tarcze	do	zd-
zierania		
C	24	Q	SG

Ściernice		
listkowe	
POLIFAN®		
SG-A-COOL
Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	
nieplecione	INOX

Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	ple-
cione	INOX

Szczotki	tarczo-
we	z	otworem/
gwintem,	ple-
cione	RBG	CT	
INOX

Pasy	krótkie		
A-COOL,
CO-COOL

Pasy	długie

oleje	szlifierskie	

Frez	HM		
Z-ALU

Frez	HM		
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS	
Z-ALU

Szczotki	tarczo-
we	z	otworem	
nieplecione	RBU	
SiC/INOX
Szczotki	tarczo-
we	trzpieniowe,	
nieplecione	RBU	
SiC/INOX

	

Raszple

Pilniki	do	metali	
miękkich

Pilniki		
warsztatowe	
PLUS®H1

Pilniki	frezowane

Szczotki	
wewnętrzne	z	
gwintem	IBU	SiC/
INOX	

Grupa skrawalności  
Ciągliwa

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	A-
COOL,	CO-COOL		
z	mocowaniem	
COMBICLICK®

oleje	szlifierskie		
412	ALU

Tarcze	do	zd-
zierania			
A	24	N	SG-ALU

Tarcze	do	zd-
zierania		
C	24	Q	SG

Ściernice		
listkowe	
POLIFAN®		
SG-A-COOL
Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	
nieplecione	INOX

Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	ple-
cione	INOX

Szczotki	tarczo-
we	z	otworem/
gwintem,	ple-
cione	RBG	CT	
INOX

Pasy	krótkie	
A-COOL,	
CO-COOL

Pasy	długie

oleje	szlifierskie	

Pilniki	do	metali	
miękkich

Pilniki		
warsztatowe	
PLUS®H1

Pilniki		
warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Szczotki	
wewnętrzne	z	
gwintem	IBU	SiC/
INOX	

Grupa skrawalności  
Twarda

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	A-
COOL,	CO-COOL		
z	mocowaniem	
COMBICLICK®

oleje	szlifierskie		
412	ALU

Tarcze	do	zd-
zierania			
A	24	N	SG-ALU

Tarcze	do	zd-
zierania		
C	24	Q	SG

Ściernice		
listkowe	
POLIFAN®		
SG-A-COOL
Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	
nieplecione	INOX

Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	ple-
cione	INOX

Szczotki	tarczo-
we	z	otworem/
gwintem,	ple-
cione	RBG	CT	
INOX

Pasy	krótkie			
A-COOL,
CO-COOL

Pasy	długie

oleje	szlifierskie	

Pilniki	do	metali	
miękkich

Pilniki		
warsztatowe	
PLUS®H1

Pilniki	frezowane

Pilniki		
diamentowe

Szczotki	
wewnętrzne	z	
gwintem	IBU	SiC/
INOX	

15
 –

 6
0 

H
B

40
 –

 1
50

 H
B

10
0 

– 
15

0 
H

B

Frez	HM	
Z-ALU

Frez	HM	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS		
Z-ALU

Szczotki	tarczo-
we	z	otworem	
nieplecione	RBU	
SiC/INOX
Szczotki	tarczo-
we	trzpieniowe,	
nieplecione	RBU	
SiC/INOX

Frez	HM	
Z-ALU

Frez	HM	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS		
Z-ALU

Szczotki	tarczo-
we	z	otworem	
nieplecione	RBU	
SiC/INOX
Szczotki	tarczo-
we	trzpieniowe,	
nieplecione	RBU	
SiC/INOX

Odgratowywanie
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Opis procesu pracy:
n Fazowanie

n Przygotowanie spoiny 

n Przeszlifowanie fazujące

n Przygotowanie spawów  
naprawczych

   
 

Grupa skrawalności   
miękka Frez	HM		

Z-ALU

Frez	HM	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS		
Z-ALU

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	L	

Opaski	ścierne		
GSB	
Z-COOL,	CO-COOL

Zwijki	ścierne	
POLIROLL®

Tarcze	ścierne	
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL,
SiC

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Grupa skrawalności   
Ciągliwa Frez	HM		

Z-ALU

Frez	HM		
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HM		
Z-ALU	PLUS

Frez	HSS		
Z-ALU

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica	trzpienio-
wa	twardość	L	

Opaski	ścierne		
GSB	
Z-COOL,	CO-COOL

Zwijki	ścierne	
POLIROLL®

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL,	
SiC

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Grupa skrawalności   
Twarda Frez	HM		

Z-ALU

Frez	HM	
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HM		
Z-ALU	PLUS

Frez	HM		
Z-3P

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	M

Opaski	ścierne		
GSB	
Z-COOL,	CO-COOL

Zwijki	ścierne	
POLIROLL®

Tarcze	ścierne	
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL,	
SiC

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU
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Opis procesu pracy:
n Fazowanie

n Przygotowanie spoiny 

n Przeszlifowanie fazujące

n Przygotowanie spawów  
naprawczych

   
 

Grupa skrawalności   
miękka Tarcze	fibrowe

A-COOL,	CO-COOL

Tarcze	fibrowe	A-COOL,	CO-COOL	z	
mocowaniem	COMBICLICK®

Olej	szlifierski	412	ALU

Tarcze	do	zdzierania	
A	24	N	SG-ALU

Ściernice	listkowe	POLIFAN®		
SG-A-COOL

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	
412	ALU

Raszple

Pilniki	do	metali	miękkich

Pilniki		
warsztatowe	PLUS®

Pilniki	warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Grupa skrawalności   
Ciągliwa Tarcze	fibrowe

A-COOL,	CO-COOL

Tarcze	fibrowe	A-COOL,	CO-COOL	z	
mocowaniem	COMBICLICK®

Olej	szlifierski	412	ALU

Tarcze	do	zdzierania		
A	24	N	SG-ALU

Ściernice	listkowe	POLIFAN®		
SG-A-COOL

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	
412	ALU

Pilniki	do	metali	miękkich

Pilniki		
warsztatowe	PLUS®

Pilniki	warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Grupa skrawalności   
Twarda Tarcze	fibrowe

A-COOL,	CO-COOL

Tarcze	fibrowe	A-COOL,	CO-COOL	z	
mocowaniem	COMBICLICK®

Olej	szlifierski	412	ALU

Tarcze	do	zdzierania		
A	24	N	SG-ALU

Ściernice	listkowe	POLIFAN®		
SG-A-COOL

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	
412	ALU

Pilniki	do	metali	miękkich

Pilniki		
warsztatowe	PLUS®

Pilniki	warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Pilniki	diamentowe
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Opis procesu pracy:
n Usuwanie warstwy utlenionej

n Oczyszczanie

n Bez większej zmiany kształtu 
geometrycznego

   
 

Grupa skrawalności   
miękka Tarcze	włókninowe	

COMBIDISC®

Narzędzia	do	szlifu	
dokładnego	Poliflex®	

PUR,	GR

Ściernice		
trzpieniowe	
POLINOX®	

PNZ/PNL/PNR/PNG

Ściernice	z	otworem	
wew.	POLINOX®		
PNZ/PNL/PNR/PNG	

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Grupa skrawalności   
Ciągliwa Tarcze	włókninowe	

COMBIDISC®

Narzędzia	do	
szlifu	dokładnego	
Poliflex®GR	/	TX

Ściernice		
trzpieniowe	
POLINOX®	

PNZ/PNL/PNR/PNG

Ściernice	z	otworem	
wew.	POLINOX®		
PNZ/PNL/PNR/PNG	

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Grupa skrawalności   
Twarda

Fo
to
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Tarcze	włókninowe	
COMBIDISC®

Narzędzia	do	
szlifu	dokładnego	
Poliflex®GR/GHR/TX

Ściernice		
trzpieniowe	
POLINOX®	

PNZ/PNL/PNR/PNG

Ściernice	z	otworem	
wew.	POLINOX®		
PNZ/PNL/PNR/PNG	

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX
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Opis procesu pracy:
n Usuwanie warstwy utlenionej

n Oczyszczanie

n Bez większej zmiany kształtu 
geometrycznego

   
 

Grupa skrawalności   
miękka 

ściernice	
listkowe	
POLIVLIES®

Dyski		
POLICLEAN®

Wykroje	
przyczepne	
POLIVLIES®

Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	
nieplecione	
KBU	INOX

Szczotki	
tarczowe	
do	szlifierek	
kątowych		
RBU	INOX

Pasy	włókninowe	
Pilniki	do	
metali	
miękkich

Pilniki	
warsztatowe	
PLUS®

Pilniki	warsz-
tatowe	H1

Pilniki		
frezowane

Arkusz	
ścierny

Rolki	
włókniny	
ściernej	

Maty	ścierne	
POLIVLIES®

Szczotki	
ręczne	dla	
mechaników	
precyzyjnych

Grupa skrawalności   
Ciągliwa

ściernice	
listkowe	
POLIVLIES®

Dyski		
POLICLEAN®

Wykroje	
przyczepne	
POLIVLIES®

Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	
nieplecione	
KBU	INOX

Szczotki	
tarczowe	
do	szlifierek	
kątowych		
RBU	INOX

Pasy	włókninowe	
Pilniki	do	
metali	
miękkich

Pilniki	
warsztatowe	
PLUS®

Pilniki	warsz-
tatowe	H1

Pilniki		
frezowane

Arkusz	
ścierny

Rolki	
włókniny	
ściernej	

Maty	ścierne	
POLIVLIES®

Szczotki	
ręczne	dla	
mechaników	
precyzyjnych

Grupa skrawalności   
Twarda

ściernice	
listkowe	
POLIVLIES®

Dyski		
POLICLEAN®

Wykroje	
przyczepne	
POLIVLIES®

Szczotki	
stożkowe	z	
gwintem,	
nieplecione	
KBU	INOX

Szczotki	
tarczowe	
do	szlifierek	
kątowych		
RBU	INOX

Pasy	włókninowe	
Pilniki	do	
metali	
miękkich

Pilniki	
warsztatowe	
PLUS®

Pilniki	warsz-
tatowe	H1

Pilniki		
frezowane

Arkusz	
ścierny

Rolki	
włókniny	
ściernej	

Maty	ścierne	
POLIVLIES®

Szczotki	
ręczne	dla	
mechaników	
precyzyjnych
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Opis procesu pracy:
n wyrównywanie spawów

n usuwanie defektów

n oczyszczanie

n wygładzanie

n obróbka wykańczająca po 
procesie spawania

   
 

Grupa skrawalności   
miękka Frez	HM	

Z-ALU

Frez	HM		
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HSS	
Z-ALU

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica	trzpienio-
wa	twardość		L	

Opaski	ścierne			
GSB	
Z-COOL,	CO-COOL

Włóknina	ścierna	
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL,	
SiC

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	
nieplecione,		
RBUINOX	0,30

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	pędzelkowe	
trzpieniowe	,	
SINGLETWIST®

PBGS	INOX

Szczotki	pędzelkowe	
trzpieniowe,		
nieplecione,	
PBU	INOX	+	SiC

Grupa skrawalności   
Ciągliwa Frez	HM	

Z-ALU

Frez	HM		
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HM		
Z-ALU	PLUS

Frez	HSS		
Z-ALU

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	L	

Opaski	ścierne		
GSB	
CO-COOL

Włóknina	ścierna	
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL,	
SiC

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	
nieplecione,		
RBUINOX	0,30

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	pędzelkowe	
trzpieniowe	,	
SINGLETWIST®

PBGS	INOX

Szczotki	pędzelkowe	
trzpieniowe,		
nieplecione,	
PBU	INOX	+	SiC

Grupa skrawalności   
Twarda Frez	HM		

Z-ALU

Frez	HM		
Z-ALU	+		
powłoka

Frez	HM		
Z-ALU	PLUS

Frez	HM		
Z-3P

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	F-Alu

Ściernica		
trzpieniowa	
twardość	M

Opaski	ścierne		
GSB	
CO-COOL

Włóknina	ścierna	
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL	
TX,	SiC

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Krążki	ścierne		
A	24	M	SG

Szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	
nieplecione,		
RBUINOX	0,30

Szczotki	tarczowe	z	
otworem,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX

Szczotki	pędzelkowe	
trzpieniowe	,	
SINGLETWIST®

PBGS	INOX

szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,	nieple-
cione	RBU	SiC/INOX
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Opis procesu pracy:
n wyrównywanie spawów

n usuwanie defektów

n oczyszczanie

n wygładzanie

n obróbka wykańczająca po 
procesie spawania

   
 

Grupa skrawalności   
miękka ściernice	listko-

we	POLIVLIES®

Tarcze	fibrowe
A-COOL,		
CO-COOL
Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL		z	
mocowaniem	
COMBICLICK®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Dyski		
POLICLEAN®

Tarcze	do	zd-
zierania	
A	24	N	SG-ALU

Ściernice		
listkowe	
POLIFAN®		
SG-A-COOL
Szczotki	stożkowe	
z	gwintem,	
nieplecione	KBU	
INOX;	plecione,	
KBG	INOX
Szczotki	tarczowe	
z	otworem/gwin-
tem,	plecione	,		
RBG	INOX
szczotki	tarczo-
we	trzpieniowe,	
nieplecione,		
RBG	INOX

Pasy	krótkie
A-COOL,	
CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	
412	ALU

Raszple

Pilniki	do
metalu	miękkiego

Pilniki	PLUS®	
pilniki	warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Szczotki	ręczne	dla		
mechaników	precyzyjnych

Grupa skrawalności   
Ciągliwa ściernice	listko-

we	POLIVLIES®

Tarcze	fibrowe
A-COOL,	
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL		z	
mocowaniem	
COMBICLICK®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Dyski		
POLICLEAN®

Tarcze	do	zd-
zierania		
A	24	N	SG-ALU

Ściernice		
listkowe	
POLIFAN®		
SG-A-COOL

szczotki	stożkowe	
z	gwintem,	
nieplecione	KBU	
INOX,	KBG	INOX

Szczotki	tarczowe	
z	otworem/gwin-
tem,	plecione	,		
RBG	INOX
szczotki	tarczo-
we	trzpieniowe,	
nieplecione,		
RBG	INOX

Pasy	krótkie	
A-COOL,
CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	
412	ALU

Pilniki	do
metalu	miękkiego

Pilniki	PLUS®

pilniki	warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Szczotki	ręczne	dla		
mechaników	precyzyjnych

Grupa skrawalności   
Twarda ściernice	listko-

we	POLIVLIES®

Tarcze	fibrowe
A-COOL,	
CO-COOL
Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL		z	
mocowaniem	
COMBICLICK®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Dyski		
POLICLEAN®

Tarcze	do	zd-
zierania	
A	24	N	SG-ALU

Ściernice		
listkowe	
POLIFAN®		
SG-A-COOL
szczotki	stożkowe	
z	gwintem,	
nieplecione	KBU	
INOX,	KBG	INOX
Szczotki	tarczowe	
z	otworem/gwin-
tem,	plecione	,		
RBG	INOX
szczotki	tarczo-
we	trzpieniowe,	
nieplecione,		
RBG	INOX

Pasy	krótkie
A-COOL,
CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	
412	ALU

Pilniki	do
metalu	miękkiego

Pilniki	PLUS®	
pilniki	warsztatowe	H1

Pilniki	frezowane

Pilniki	diamentowe

Szczotki	ręczne	dla		
mechaników	precyzyjnych
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Opis procesu pracy:
n Oczyszczanie powierzchni

n Usuwanie nierówności i 
nieregularności powierzchni

n Usuwanie warstwy utlenionej

n Usuwanie gratu wtórnego

n Oczyszczanie

   
 

Grupa skrawalności   
miękka Kapturki	POLICAP®

Zwijki	ścierne	
POLIROLL®	/	Stożki	
ścierne	POLICO®

Ściernice	wachlar-
zowe	na	trzpieniu		
Z-COOL,	SiC,	
CO-COOL

Ściernice	wachlar-
zowe	z	otworem	
wewnętrznym	
INOX

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL	
Włóknina	ścierna	

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Narzędzia	do	
szlifu	dokładnego	
Poliflex®PUR/GR

ściernice	trzpienio-
we	POLINOX®	
PNZ/PNL	SiC

Ściernice	z	
otworem	wew.
POLINOX®PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER	

szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,		
nieplecione,		
RBU	SiC/INOX	0,15

szczotki	tarczowe	
z	otworem,	nieple-
cione,	RBU	SiC

Grupa skrawalności   
Ciągliwa Kapturki	POLICAP®

Zwijki	ścierne	
POLIROLL®	/	Stożki	
ścierne	POLICO®

Ściernice	wachlar-
zowe	na	trzpieniu			
Z-COOL,	SiC

Ściernice	wachlar-
zowe	z	otworem	
wewnętrznym	
INOX

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL	
Włóknina	ścierna	

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski		
412	ALU

Narzędzia	do	
szlifu	dokładnego	
Poliflex®GR/TX

ściernice	trzpienio-
we	POLINOX®	
PNZ/PNL	SiC

Ściernice	z	
otworem	wew.
POLINOX®PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER

szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,		
nieplecione,		
RBU	SiC/INOX	0,15

szczotki	tarczowe	
z	otworem,	nieple-
cione,	RBU	SiC

Grupa skrawalności   
Twarda Kapturki	POLICAP®

Zwijki	ścierne	
POLIROLL®	/	Stożki	
ścierne	POLICO®

Ściernice	wachlar-
zowe	na	trzpieniu			
Z-COOL,	SiC

Ściernice	wachlar-
zowe	z	otworem	
wewnętrznym	
INOX

Tarcze	ścierne		
COMBIDISC®	
A-COOL,	CO-COOL	
Włóknina	ścierna	

Tarcze	ścierne	
ATADISC®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Narzędzia	do	
szlifu	dokładnego	
Poliflex®	
GR/GHR/TX

ściernice	trzpienio-
we	POLINOX®	
PNZ/PNL	SiC

Ściernice	z	
otworem	wew.
POLINOX®PNZ/PNL/
PNR/PNG/PNER

szczotki	tarczowe	
trzpieniowe,		
nieplecione,		
RBU	SiC/INOX	0,15

szczotki	tarczowe	
z	otworem,	nieple-
cione,	RBU	SiC
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Opis procesu pracy:
n Oczyszczanie powierzchni

n Usuwanie nierówności i 
nieregularności powierzchni

n Usuwanie warstwy utlenionej

n Usuwanie gratu wtórnego

n Oczyszczanie

   
 

Grupa skrawalności   
miękka 

ściernice	
listkowe	
POLIVLIES®

Dyski		
POLICLEAN®

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,		
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
Z-COOL	z	
mocowaniem	
COMBICLICK®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Wykroje	
przyczepne	
POLIVLIES®

szczotki	
stożkowe	
z	gwintem,	
nieplecione	
KBU	INOX

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	412	ALU

Pasy	włókninowe	

Pilniki		
karoseryjne

Arkusz	
ścierny

opaski	
ścierne	

Rolki	
włókniny	
ściernej	

Maty	ścierne	
POLIVLIES®

Szczotki	
ręczne	dla	
mechaników	
precyzyjnych	
INOX

Grupa skrawalności   
Ciągliwa ściernice	listko-

we	POLIVLIES®

Dyski		
POLICLEAN®

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,		
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL	z	
mocowaniem	
COMBICLICK®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Wykroje	
przyczepne	
POLIVLIES®

Pasy	krótkie		
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	412	ALU

Pasy	włókninowe	

Pilniki		
karoseryjne

Arkusz	
ścierny

opaski	
ścierne	

Rolki	
włókniny	
ściernej	

Maty	ścierne	
POLIVLIES®

Szczotki	
ręczne	dla	
mechaników	
precyzyjnych	
INOX

Grupa skrawalności   
Twarda ściernice	listko-

we	POLIVLIES®

Dyski		
POLICLEAN®

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,		
CO-COOL

Tarcze	fibrowe	
A-COOL,	
CO-COOL	z	
mocowaniem	
COMBICLICK®

Olej	szlifierski	
412	ALU

Wykroje	
przyczepne	
POLIVLIES®

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	412	ALU

Pasy	włókninowe	

Pilniki		
karoseryjne

Arkusz	
ścierny

opaski	
ścierne	

Rolki	
włókniny	
ściernej	

Maty	ścierne	
POLIVLIES®

Szczotki	
ręczne	dla	
mechaników	
precyzyjnych	
INOX
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Opis procesu pracy:

n Uzyskanie optycznych efektów

n Uzyskanie jednorodnego obrazu szlifu

n Hartowanie z barwieniem  
powierzchni

n Matowe wykańczanie  
powierzchni, strukturyzowanie 
kreskowe, satynowanie

n Niwelowanie defektów powierzchni

   
 

Grupa skrawalności   
miękka  korpusy	do	marmurkowania	na	

podłożu	włókninowym

Ściernice	wachlarzowe	na	trzpieniu			
Z-COOL,	SiC,	CO-COOL

Ściernice	wachlarzowe	z	otworem	
wewnętrznym

Ściernice	listkowe	POLIFLAP®

Olej	szlifierski	412	ALU

Narzędzia	strukturyzujące		
PU-STRUC

korpusy	do	marmurkowania	Poliflex®

Ściernice	trzpieniowe	POLINOX®	
PNZ,	PNL,	PNR

Ściernice	z	otworem	wew.	
POLINOX®	PNZ,	PNL,	PNR,	PNG,	
PNER

Grupa skrawalności  
Ciągliwa korpusy	do	marmurkowania	na	

podłożu	włókninowym

Ściernice	wachlarzowe	na	trzpieniu		
Z-COOL,	SiC,	CO-COOL	

Ściernice	wachlarzowe	z	otworem	
wewnętrznym

Ściernice	listkowe	POLIFLAP®

Olej	szlifierski	412	ALU

Narzędzia	strukturyzujące		
PU-STRUC

korpusy	do	marmurkowania	Poliflex®

Ściernice	trzpieniowe	POLINOX®		
PNZ,PNL,	PNR

Ściernice	z	otworem	wew.	
POLINOX®	PNZ,	PNL,	PNR,	PNG,	
PNER

Grupa skrawalności  
Twarda korpusy	do	marmurkowania	na	

podłożu	włókninowym

Ściernice	wachlarzowe	na	trzpieniu		
Z-COOL,	SiC,	CO-COOL

Ściernice	wachlarzowe	z	otworem	
wewnętrznym

Ściernice	listkowe	POLIFLAP®

Olej	szlifierski	412	ALU

Narzędzia	strukturyzujące		
PU-STRUC

korpusy	do	marmurkowania	Poliflex®

Ściernice	trzpieniowe	POLINOX®		
PNZ,	PNL,	PNR

Ściernice	z	otworem	wew.	
POLINOX®	PNZ,	PNL,	PNR,	PNG,	
PNER
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Opis procesu pracy:

n Uzyskanie optycznych efektów

n Uzyskanie jednorodnego obrazu szlifu

n Hartowanie z barwieniem  
powierzchni

n Matowe wykańczanie  
powierzchni, strukturyzowanie 
kreskowe, satynowanie

n Niwelowanie defektów powierzchni

   
 

Grupa skrawalności   
miękka  ściernice	listkowe	POLIVLIES®

Dyski	POLICLEAN®

Wykroje	przyczepne	POLIVLIES®

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	412	ALU

Pasy	włókninowe	

Arkusz	ścierny

Maty	ścierne	POLIVLIES®

Rolki	włókniny	ściernej	

Grupa skrawalności  
Ciągliwa ściernice	listkowe	POLIVLIES®

Dyski	POLICLEAN®

Wykroje	przyczepne	POLIVLIES®

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	412	ALU

Pasy	włókninowe	

Arkusz	ścierny

Maty	ścierne	POLIVLIES®

Rolki	włókniny	ściernej	

Grupa skrawalności  
Twarda ściernice	listkowe	POLIVLIES®

Dyski	POLICLEAN®

Wykroje	przyczepne	POLIVLIES®

Pasy	krótkie	
A-COOL,	CO-COOL

Pasy	długie

Olej	szlifierski	412	ALU

Pasy	włókninowe	

Arkusz	ścierny

Maty	ścierne	POLIVLIES®

Rolki	włókniny	ściernej	
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Opis procesu pracy:
n Polerowanie mniejszych  

powierzchni

n Polerowanie na wysoki połysk
   

Grupa skrawalności   
miękka Pierścienie	tkaninowe

Ściernice	filcowe

tarcze	filcowe

COMBIDISC®-Filzronden

Bloki	pasty	polerskiej

Pasty	szlifierskie

Grupa skrawalności  
Ciągliwa Pierścienie	tkaninowe

Ściernice	filcowe

tarcze	filcowe

COMBIDISC®-Filzronden

Bloki	pasty	polerskiej

Pasty	szlifierskie

Grupa skrawalności   
Twarda Pierścienie	tkaninowe

Ściernice	filcowe

tarcze	filcowe

COMBIDISC®-Filzronden

Bloki	pasty	polerskiej

Pasty	szlifierskie
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Narzędzia do obróbki aluminium według  
katalogów PFERD 201 – 209

 Strona

Katalog 201/201E 
Pilniki 26

Katalog 202 
Trzpienie frezarskie 27 – 28

Katalog 203 
Ściernice trzpieniowe  29

Katalog 204 
Narzędzia do szlifu dokładnego i polerowania 30 – 31

Katalog 205 
Narzędzia diamentowe i CBN 26

Katalog 206 
Ściernice do szlifowania i cięcia 32 – 34

Katalog 208 
Szczotki techniczne 35

Katalog 209  
Napędy narzędzi 36
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Pilniki do obróbki aluminium
Katalog 201 i 205

Pilniki PFERD nadają się do odgratowywania, fazowania, zgrubnego 
piłowania i wyrównywania powierzchni aluminium i jego stopów. Przez 
swoją geometrię ostrza, która została dopasowana specjalnie do wymo
gów obróbki lekkich, ciągliwych przedmiotów obrabianych, zapobiega za
lepianiu się powierzchni pilnika. Rezultatem jest lżejsza praca narzędziem i 
uzyskanie dobrej powierzchni.

Wykonania specjalne

Na Państwa zamówienie mogą zostać wykonane pilniki specjalne.

Zalecenia dot . użytkowania

W razie zalepienia się pilnika materiałem obrabianym podczas pracy, 
można wyczyścić go szczotką do pilników HBF 10.

Grupa skrawalności miękka 

Raszple
Pierwotnie stworzone do obróbki drewna, znakomicie pracują jednak 
także na aluminium.

Grupa skrawalności miękka, Ciągliwa i Twarda (Twardość 15  150 HB)

Pilniki do metali miękkich
Nadają się do odgratowywania, fazowania, zgrubnego piłowania i 
wyrównywania powierzchni. Użyteczne zwłaszcza do obróbki metali 
nieżelaznych.

Pilniki PLUS®

Odpowiednie do zgrubnego piłowania i wyrównywania powierzchni oraz 
odgratowywania.

Pilniki warsztatowe nacięcie 1
Nadają się do odgratowywania.

Pilniki karoseryjne (ostrze specjalne)
Uzyskiwanie bardzo dobrej powierzchni bez żłobień.

Pilniki frezowane
Bardzo agresywny szlif.

Grupa skrawalności Twarda 

Pilniki diamentowe (Katalog 205)
Szczególnie nadające się do  
odgratowywania.

Wskazówka

Więcej informacji znajdą Państwo 
w katalogu narzędzi PFERD, kata
log 201 i 205.
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Katalog 202

Trzpienie frezarskie ze stopów twardych

Trzpienie frezarskie ze stopów twardych są znakomite przy obróbce alu
minium, np. obróbce spawów, czyszczeniu odlewów, odgratowywaniu, 
fazowaniu, dopasowaniu geometrii. Duża ilość kształtów geometrycznych, 
wymiarów (ř 316 mm), dwa uzębienia i specjalnie dobrana do przedmio
tu obrabianego warstwa nadają się do zastosowania dla wszystkich grup 
materiałów (miękka, Ciągliwa ,Twarda).

Uzębienia ALU i ALU PLUS wyprodukowane zostały według najnowszych 
technologicznych trendów . Ich kształty zostały zaprojektowane specjalnie 
do obróbki aluminium i w połączeniu z prędkością skrawania do  
1100m/min gwarantują optymalne wyniki pracy. 

Uzębienie ALU (węglik spiekany) 

Vc 600-1100 m/min

Dobre odprowadzenie wiórów poprzez 
optymalną geometrię uzębienia.Także 
przy ciągliwych przedmiotach obrabia
nych nie powodują zapychania się pods
taw zębów. Do zastosowania w grupach 
skrawania: miękkie, Ciągliwej i 
Twardej.

Uzębienie ALU PLUS (weglik spiekany) 

Vc 450-700 m/min

Preferowany do zgrubnej obróbki 
stopów aluminium w grupach skra
wania Ciągliwej i Twardej oraz 
metali nieżelaznych. Wysoka wydajność 
skrawania poprzez specjalną geometrię 
uzębienia.

Uzębienie ALU, z węglików spiekanych, 
pokryte warstwą HC-NFE 

Vc 600-1100 m/min

Zalecane do obróbki szczególnie 
ciągliwych metali nieżelaznych gdzie 
podczas skrawania powstają szczególnie 
duże wióry. Nadają się także do 
pozostałych grup skrawania.

Trzpienie frezarskie HSS

Trzpienie frezarskie HSS poprzez swoją specjalną geometrię uzębienia i 
niske tolerancje nadają się szczególnie do odgratowywania, fazowania, 
czyszczenia odlewów i dopasowania elementów konstrukcji  z aluminium.  
Trzpienie frezarskie HSS wytwarzają powierzchnię o bardzo dobrej jakości. 
Do wyboru duża ilość geometrycznych kształtów i wymiarów w uzębieniu  
HSS ALU. 

Uzębienia HSS ALU - Specjalne uzębienie HSS dla metali miękkich 
gwarantują zastosowanie ekonomiczne frezów HSS. HSS  mogą być stoso
wane także na maszynach o niedużej mocy w niewielkim zakresie obrotów, 
optymalnie do obróbki grup skrawania miękkiej i Ciągliwej.

Trzpienie frezarskie 
do obróbki aluminium

Uzębienie HSS ALU 

Vc = 300 m/min

Dobre odprowadzenie wiórów poprzez 
optymalną geometrię uzębienia.

Specjalne uzębienie HSS dla metali miękkich

Vc = 300 m/min

Szczególnie nadający się do prac 
odgratowujących i czyszczących dla me
tali miękkich i elementów żeliwnych.

Zalecenia dot . zastosowania

n Założeniem ekonomicznego użytkowania trzpieni frezarskich jest 
wystarczająca moc napędu i odpowienio dopasowana liczba obrotów 
napędu maszyny.  
Przy wyborze odpowiedniego rodzaju uzębienia należy kierować się zasadą:  
Im twardszy i bardziej kruchy przedmiot obrabiany, tym drobniejsze 
uzębienie .

n Powłoka przy trzpieniach ze stopów twardych zapobiega, także przy 
mocno ciągliwych stopach, zapychaniu się narzędzia. Przy niepowleczo
nych trzpieniach frezarskich stosowanie oleju szlifierskiego zapobiega 
szybkiemu zapychaniu się uzębienia.

Wykonania specjalne
W przypadku, gdyby stworzony przez 
nas program narzędzi PFERD okazał się 
dla Państwa potrzeb niewystarczający, 
możemy sporządzić specjalne 
narzędzia, które okażą się trafnym 
rozwiązaniem dla Państwa zadań 
obróbczych, wykonanie specjalne 
wówczas dotyczy 
n uzębienia
n długości trzpienia
n średnicy.

W produkcji wielkoseryjnej robo
ty przejmują pracę Frezm. PFERD 
oferuje także trzpienie frezarskie o 
szczególnie niskiej tolerancji i stałej 
wydajności skrawania.

W przypadku zamówień specjal
nych, prosimy o kontakt z Państwa 
przedstawicielem handlowym firmy 
PFERD!
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Katalog 202

Wycinaki do otworów HM

Wycinaki do otworów HM, przez ich uzębienie ze stopu twardego nadają 
się znakomicie do obróbki stopów aluminium grup skrawania miekiej, 
Ciągliwej oraz Twardej. Za pomocą obydwu wykonań  płaskiego 
i głębokiego, może zostać obrobiona duża ilość elementów konstrukcji 
także w wykonaniu wypukłym.

Wycinaki do otworów HM oferowane są w dwóch wysokościach:

n 8 mm (wykonanie  płaskie) do obróbki blachy i płaskiego materiału 
występujące w wymiarach średnicy od 16 do 105 mm.

n 35 mm (wykonanie głębokie) do obróbki rur i wypukłych powierzchni, 
występujące w wymiarach średnicy od 16 do 60 mm. 

Otwornica HSS

Otwornice HSS nadają się znakomicie do szybkiego i dokładnego wycina
nia otworów. Wysokiej jakości uzębienie otwornicy gwarantuje ekono
miczne wykorzystanie, specjalnie na cienkościennych elementach alumi
niowych konstrukcji grup skrawania miękkiej i Ciągliwej. Użycie 
otwornicy HSS zapewnia dłuższą żywotność narzędzia oraz krawędź 
skrawającą bez gratu.

 

Wycinaki i otwornice  
do obróbki aluminium

Wskazówka

Dodatkowe in
formacje znajdą 
Państwo w  
katalogu narzędzi 
PFERD, Kat. 202.

Zalecenia dot . zastosowania

n W celu zmniejszenia siły skrawania przy wycinaniu mogą być zas
tosowane oleje szlifierskie. W ten sposób  zyskuje się dodatkowo 
spokojniejszą pracę narzędzia i przedłuża jego żywotność.

. 

8 mm 

35 mm 

Frässtifte aus Hartmetall, HSS und WS
Lochsägen, Lochschneider und Zubehör

2005

202

Otwornice HSS-asortyment 

PFERD oferuje pięć różnych ro
dzajów zestawów otwornic  
z najczęściej stosowaną średnicą, 
używanych przez rzemieślników, in
stalatorów, monterów, elektryków 
na całym świecie.
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Ściernice trzpieniowe nadają się do szlifowania zgrubnego, odgratowy
wania, fazowania, oczyszczania odlewów oraz dokładnego szlifu alumini
um i jego stopów grup skrawalności miękkiej, Ciągliwej i Twar-
dej. Małe wióry wytwarzane przez ściernice trzpieniowe powodują 
niebezpieczeństwo zapychania się narzędzia. Dlatego PFERD stworzył 
specjalne rozwiązania, które zapewniają optymalnie agresywny szlif także 
przy obróbce miękkich, ciągliwych przedmiotów obrabianych.

Wskazówka

Inne informacje 
znajdą Państwo w 
katalogu narzędzi 
firmy PFERD, 
katalog 203.

Ściernice trzpieniowe  
do obróbki aluminium 

Ściernice trzpieniowe twardość F-Alu 

Wyprodukowane zostały z połączenia ceramicznego i zielonego węglika 
krzemu. Właściwe obchodzenie się z narzędziem zapobiega jego zapy
chaniu przy obróbce ciągliwych przemiotów obrabianych. Twardość FAlu 
zaleca się do miękkich i komfortowych wprowadzeniu narzędzia.

Wykonania specjalne

Specjalnie na Państwa potrzeby mogą zostać wykonane specjalne ściernice 
trzpieniowe, np.:

n inne wymiary i kształty,

n inne granulacje i rodzaje ziarna,

n inne mieszanki ziaren,

n Inne średnice i długości trzpienia.

Dodatkowo PFERD oferuje do obróbki aluminium twardości M i L jako wy
konanie specjalne w wykonaniu nasyconym. To wykonanie zapobiega zak
lejaniu się narzędzia, szczególnie zalecane do materiałów CiągliwyCh.

Zalecenia dot . zastosowania

n Ściernice trzpieniowe twardości FAlu osiągają najlepszą wydajność 
przy zalecanej prędkości obwodowej od 2040 m/s.

n Zalecane jest dodanie smaru szlifierskiego.

n Ściernice trzpieniowe stosowane są ze szlifierkami elektrycznymi, 
pneumatycznymi oraz wałkami giętkimi.

Wskazówki dot . bepieczeństwa

n Wszystkie ściernice trzpieniowe PFERD dopuszcza się do stosowania 
przy maks. prędkości obwodowej 50 m/s. Dla różnych długości i średnic 
trzpienia w EN 12413 ustalono maksymalne liczby obrotów. Należy ich 
przestrzegać w celu uniknięcia wyrwania się trzpienia podczas pracy.

Twardość F-Alu

Twardość M

Twardość L
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Narzędzia do szlifu dokładnego i polerowania nadają się do szlifu 
wstępnego, odratowywania, fazowania, oczyszczania odlewów, szlifowa
nia, strukturyzowania i polerowania aluminium oraz stopów we wszyst
kich grupach TwardośCi. Odpowiednie narzędzia do obróbki alumini
um można podzielić na grupy:

n narzędzia ścierne na podłożu elastycznym

n narzędzia z włókniny ściernej

n prasowane narzędzia ścierne

n narzędzia polerujące

Narzędzia z włókniny ściernej

Otwarta struktura włókniny ściernej zapobiega zapychaniu się i powoduje 
chłodny szlif. Narzędziami z włókniny  ściernej można uzyskać znakomi
cie gładką powierzchnię, przeprowadzić lekkie prace czyszczące, usunąć 
warstwy utlenione i uzyskać strukturyzowanie powierzchni.

ziarno ścierne

włókna 
syntetyczne

żywica

Budowa włókna 
ściernego

Narzędzia do szlifu dokładnego i polerowania 
przy obróbce aluminium

aktywna 
szlifiersko 
warstwa

nośnik łączenie 
podstawowe

łączenie 
zalewowe 

ziarno ścierne

Budowa materiału ściernego na 
podłożu elastycznym

Narzędzia ścierne na podłożu elastycznym

Do obróbki aluminium nadają się narzędzia ścierne na podłożu elastycz
nym z aktywną szlifiersko powłoką.  Ta dodatkowa warstwa chłodzi przed
miot obrabiany i zapobiega przywieraniu aluminium do powierzchni pasa 
ściernego. Materiał ścierny węglik krzemu z powodu swojego kształtu 
ziarna bardzo dobrze nadaje się do obróbki aluminium. W zależności od 
wielkości ziarna za pomocą narzędzi ściernych na podłożu elastycznym 
można uzyskać bardzo dobrą wydajność szlifu (np. przy fazowaniu za 
pomocą tarczy fibrowej o granulacji 36) lub przy bardzo drobnej granulacji 
bardzo dobre wykończenie powierzchni (np. przygotowanie do polerowa
nia za pomocą ściernicy wachlarzowej trzpieniowej w granulacji 320).

Poprzez zastosowanie oleju szlifierskiego 412ALU może zostać znacznie 
zwiększona żywotność narzędzia na podłożu elastycznym. Poprzez sto
sowanie oleju szlifierskiego uniknie się przywierania i zakleszczania się 
materiału obrabianego do powierzchni materiału ściernego.

Narzędzia z włókniny ściernej 
w katalogu 204:

n krążki z włókniny COMBIDISC® i 
ATADISC®

n ściernice trzpieniowe, krążki i 
walce POLINOX®

n Narzędzia specjalne

n krążki i tarcze POLIVLIES®

n krążki samoprzyczepne  
POLIVLIES®

n narzędzia POLICLEAN®

n pasy z włókniny

Narzędzia ścierne na podłożu
 elastycznym, katalog 204:

n Opaski ścierne

n Zwijki ścierne POLIROLL®,  
stożki ścierne POLICO®

n Ściernice wachlarzowe, ściernice 
nasadzane, walce szlifierskie

n tarcze ścierne COMBIDISC® i 
ATADISC®

n narzędzia specjalne 

n pasy krótkie i długie

n opaski ścierne i arkusze

n tarcze fibrowe i krążki fibrowe 
samoprzyczepne

n tarcze fibrowe z mocowaniem 
COMBICLICK®

n oleje szlifierskie 412 ALU
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Wykonania specjalne

W przypadku, gdyby oferowany przez firmę PFERD obszerny program 
narzędzi okazał się niewystarczający, specjalnie na Państwa potrzeby 
mogą zostać wykonane narzędzia specjalne, mające:

n inne wymiary i ksztalty,

n inne wielkości i rodzaje ziarna,

n inne mieszanki ziaren,

n inne długości i średnice trzpienia.

Proszę zwrócić się do naszego doradcy technicznohandlowego, który 
Państwu z pewnością pomoże!

Wskazówki

Wszystkie narzędzia PFERD produ
kowane i sprawdzane są zgodnie 
z obowiązującymi 
normami 
bezpieczeństwa. 
Więcej informacji 
znajdą Państwo 
w katalogu firmy 
PFERD, podkatalog 
204.

Narzędzia do szlifowania i polerowania  
przy obróbce aluminium

Sprasowane narzędzia ścierne

Sprasowane narzędzia ścierne 
znakomicie nadają się do szlifu 
dokładnego i do przygotowywania 
prac polerskich np. dla form wtrys
kowych z aluminium dla tworzywa 
sztucznego do produkcji butelek 
PET. Spośród dużego wyboru 
rodzaju i wielkości ziarna, stopnia 
twardości, sporządzone zostaną 
narzędzia do szlifu dokładnego 
w róznych kształtach odpowied
nio dopasowane do różnych 
zastosowań. 

Narzędzia polerujące

PFERD oferuje obszerny program 
narzędzi polerujących i past po
lerskich w różnych średnicach, 
twardościach, wielkościach ziarna, 
wykonaniach i kształtach.

Sprasowane narzędzia ścierne
 w katalogu 204:

n Ściernice trzpieniowe Poliflex®

n Tarcze do szlifowania Poliflex®

n Bloczki Poliflex®

Narzędzia polerujące w 
katalogu 204:

n	 tarcze i krążki filcowe

n pierścienie tkaninowe

n pasty szlifierskie

n pasty polerskie

Zalecenia dot . zastosowania

n n Przy obróbce aluminium narzędzia ścierne na podłożu elastycznym 
najlepszą wydajność osiągają przy zalecanej prędkości obwodowej od 
2040 m/s.

n Przy obróbce aluminium narzędzia z włókniny ściernej najlepszą 
wydajność osiągają przy zalecanej prędkości obwodowej od 1020 m/s.

n Polerowanie aluminium powinno być przeprowadzane przy prędkości 
obwodowej od 5 do 10 m/s. 

n Zalecane jest stosowanie oleju szlifierskiego, który chroni narzędzie 
przed jego przedwczesnym zużyciem.

n Jako napędy maszyn mogą być stosowane wałki giętkie, szlifierki  
elektryczne i pneumatyczne.
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Do cięcia aluminium i jego stopów PFERD stworzył specjalne ściernice. Nie 
zawierają one wypełniaczy zostawiających wtrąceń w przedmiocie obra
bianym. W ten sposób powierzchnia jest bezpośrednio spawalna. 

Nadają się do stosowania na szlifierkach kątowych we wszystkich  
zakresach mocy.

Ściernice do cięcia twardość N-Alu

Ściernice do cięcia w twardości NAlu są łatwe w prowadzeniu podczas 
pracy i nie zapychają się podczas stosowania ich na przedmiocie 
obrabianym, w grupach skrawalności aluminium miękkiej, Ciągliwej 
i Twardej. Obustronne oklejenie srebrną etykietą zapobiega 
zapychaniu aluminium.

Wykonania specjalne

Specjalnie na Państwa potrzeby  mogą zostać wykonane ściernice do cięcia  
do obróbki aluminium. 

Moga to być np.

n inne wymiary i szerokości,

n inne typy ziarna, np. węglik krzemu.

Zalecenia dot . zastosowania

n szerokość ściernicy 1,0 mm specjalna do blach

n szerokość ściernicy 1,6 mm do cienkościennych przedmiotów obrabianych

n szerokość ściernicy 2,4 mm do uniwersalnych zadań szlifierskich

n szerokość ściernicy 2,9 mm dla dłuższej żywotności przy wysokiej 
stabilności tarczy

Wskazówki dot . bezpieczeństwa

Producenci materiałów ściernych, producenci maszyn i użytkownicy w 
równym stopniu przyczyniają sie do bezpieczeństwa przy cięciu. PFERD 
produkuje wszystkie narzędzia zgodnie z ustalonymi wytycznymi odnośnie 
bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność podczas szlifowa
nia poprzez użycie narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również 
prawidłowe prowadzenie narzędzia i zastosowanie ściernicy do cięcia. 

Szczególnie dotyczy to:

n Prędkość pracy podana na etykiecie produktu (m/s) nie może zostać 
przekroczona.

n Stosowanie flanszy mocujących o dwóch nierównych średnicach nie jest 
dopuszczalne.

Ściernice do cięcia 
przy obróbce aluminium
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Do prac szlifierskich przy aluminium i stopach aluminium PFERD stworzył 
specjalne tarcze do zdzierania, które odznaczają się wysoką agresywnością 
i nie zapychają się przy stosowaniu ich do miękkich stopów.

Ściernice do zdzierania w twardości N-Alu

Już przy niewielkiej sile nacisku narzędzia odznaczają się niezwykle 
wysoką wydajnością skrawania i wygodnym prowadzeniem narzędzia, 
powodując, że nie zapychają się one na stopach o różnych twardościach,  
grupy miękkiej i Ciągliwej. Tarcze do zdzierania PFERD nadają się do 
zastosowania na szlifierkach kątowych o wszystkich zakresach mocy. Nie 
zawierają wypełniaczy, które mogłyby tworzyć wtrącenia w przedmiocie 
obrabianym. W ten sposób powierzchnia jest bezpośrednio spawalna.

ściernice do zdzierania w twardości O-Alu

Dla stopów grup skrawalności Ciągliwej i Twardej.

Wykonania specjalne

Na Państwa potrzeby ściernice listkowe POLIFAN® do obróbki aluminium 
mogą być wykonane na specjalne zamówienie,  
przy uwzględnieniu: 

n innych wymiarów i szerokości,

n innych typów ziarna np. węglika krzemu.

Zalecenia dot . zastosowania

n Szerokość ściernicy 7,2 mm do uniwersalnych zadań szlifierskich.

Wskazówki dot . bezpieczeństwa

n Podana na etykiecie produktu najwyższa dopuszczalna prędkość pracy 
(m/s) nie może zostać przekroczona.

n Przy zastosowaniu ściernic do zdzierania ø 178/230 mm odnośnie ich 
stosowania w niektórych krajach obowiązują szczególne przepisy 
bezpieczeństwa dla flanszy specjalnych ew. zestawów adapterów.

Ściernice  
do zdzierania aluminium
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Wykonania specjalne

Dla Państwa potrzeb inne ściernice listkowe POLIFAN® mogą być wykona
ne  na specjalne zamówienie.

Przy uwzględnieniu np.:

n innych wymiarów,

n innych typów ziarna np. węglika krzemu.

Zalecenia dot . zastosowania

n Ściernice listkowe POLIFAN® zaleca się stosować we wszystkich trzech 
grupach skrawalności.

n Preferowane użycie na szlifierkach kątowych przy niskich obrotach.

n Zastosowanie oleju szlifierskiego jest zalecane i chroni narzędzie przed 
przedwczesnym zużyciem.

Wskazówki dot . bezpieczeństwa

n Podana na etykiecie produktu najwyższa dopuszczalna prędkość pracy 
(m/s) nie może zostać przekroczona..

Wskazówki

Wszystkie narzędzia PFERD są pro
dukowane i spra
wdzane zgodnie 
z obowiązującymi 
normami 
bezpieczeństwa. 
Więcej informacji 
znajdą Państwo 
w katalogu firmy 
PFERD, podkatalog 
206.

Do obróbki aluminium nadają się szczególnie ściernice listkowe POLIFAN®, 
których listki płótna ściernego pokryte są aktywną szlifiersko warstwą. 
W ten sposób ulega zredukowaniu zdolność przyczepiania się opiłków 
aluminium. 

Zastosowanie oleju szlifierskiego 412 ALU może znacznie poprawić 
żywotność narzędzia ściernego na podłożu. Zastosowanie oleju 
szlifierskiego znacznie obniży przyczepność opiłków do ściernicy. 

Ściernice listkowe POLIFAN® 

do obróbki aluminium

Sciernice listkowe POLIFAN® SG-A-COOL
Znakomita wydajność skrawania i szczególnie chłodny szlif na szlifier
kach kątowych z regulacją obrotów.Optymalne do obróbki blachy i 
cienkościennych profili grup skrawania miękkiej i Ciągliwej.

Ściernice listkowe POLIFAN® SG-A
Do uniwersalnych zadań szlifierskich na spawach i krawędziach grup 
skrawalności Ciągliwej i Twardej.

Ściernice listkowe POLIFAN® SG-CO-COOL
Specjalne narzędzie do najbardziej wymagających zadań szlifierskich.
Chłodny szlif, agresywna wydajnosć skarwania przy niewielkiej sile na
cisku i wysokiej ekonomiczności. Odpowiedni do obróbki materiałów 
CiągliwyCh i TwardyCh.
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Zaletą szczotek technicznych jest ich elastyczność, którą użytkownik 
może odczuć szczególnie przy obróbce aluminium.Szczotki umożliwiają 
odgratowywanie, ew. obróbkę powierzchni także na skomplikowanych 
przedmiotach obrabianych z aluminium, nie zmieniając ich proporcji 
wymiarowych. Dotyczy to zwłaszcza zastosowania na szlifierkach 
ręcznych, jak również maszynach stacjonarnych i robotach. Szczotki 
techniczne do obróbki aluminium nadają się szczególnie do precyzyjnego 
odratowywania materiałów miękkiCh, CiągliwyCh i TwardyCh.

Szczotki  z węglika krzemu

Ziarna ścierne są powiązane elastycznym spoiwem .Poprzez zużycie się 
materiału nośnego odkryte zostają trwale nowe ziarna szlifierskie, które 
zapewniają identyczną agresywność szczotki. W zależności od zastosowa
nia, do dyzpozycji są różne granualcje. 

Szczotki ze stali INOX

Nadają się do usuwania warstwy utlenionej na aluminium (np. jako 
wstęp do spawania). PFERD dostarcza wszystkie szczotki ze stali INOX 
odtłuszczone. Nie pozstawiają one korodujących wtrąceń ani obcych ciał na 
przedmiocie obrabianym.

Włókna 
nylonowe są 
wypełnione zi-
arnem ściernym.
Pozwala to na 
nieprzerwane 
odsłanianie 
nowych ostrych 
krawędzi ziarna.

Schemat drutu z węglika 
krzemu

Szczotki techniczne  
do obróbki aluminium

szczotki techniczne w 
katalogu 208:

n Szczotki tarczowe z otworem

n Szczotki tarczowe trzpieniowe

n Szczotki garnkowe z gwintem

n Szczotki garnkowe trzpieniowe

n Szczotki pędzelkowe

n Szczotki wewnętrzne z gwintem

n Szczotki ręczne

Wskazówki
Wszystkie narzędzia PFERD produ
kowane i sprawd
zane są zgodnie z 
obowiązującymi 
normami 
bezpieczeństwa. 
Więcej informacji 
znajdą Państwo 
w katalogu firmy 
PFERD, podkatalog 
208.

Wykonania specjalne

W przypadku, gdyby oferowa
ny przez firmę PFERD obszerny 
program narzędzi okazał się 
niewystarczający, specjalnie na 
Państwa potrzeby mogą zostać wy
konane narzędzia specjalne, o innej 
grubości drutu, granulacji, średnicy, 
szerokości i długości drutu.

Proszę zwrócić się do naszego 
przedstawiciela firmy PFERD, który 
z pewnością pomoże Państwu przy 
doborze odpowiedniego narzędzia!

Zalecenia dot . zastosowania

n Aby zapobiec korozji, nie stosować szczotek, którymi były obrabiane 
już stal, miedź lub inne metale.

n Przy niewielkim gracie na skomplikowanych elementach konstrukcji 
stosować szczotki z węglika krzemu.

n Przy odgratowywaniu całych elementów konstrukcji z aluminium stosować 
przede wszystkim szczotki z węglika krzemu z dłuższym drutem. 

n Przy mocniejszym gracie stosować szczotki ze stali INOX.
n Przy obróbce elementów konstrukcji z aluminium stosować możliwie 

najmniejszą średnicę drutu szczotek ze stali INOX.
n Przy zalecanej prędkości obrotowej wymienione szczotki PFERD 

osiągają najlepszą wydajność przy obróbce aluminium, są to:
  Szczotki tarczowe i szczotki stożkowe z drutem ze stali INOX 10 – 20 m/s
  Szczotki tarczowe i szczotki stożkowe z drutem ze stali INOX   5 – 30 m/s 

 Szczotki pędzelkowe     5 – 10 m/s 
 Szczotki garnkowe  25 – 35 m/s

SiC

INOX
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Szlifierki pneumatyczne

Silniki turbinowe oraz szlifierki 
proste, kątowe, taśmowe 

Zakres liczby obrotów: 
3.000 – 100.000 min1 

Moc:  
75 – 1.000 Watt

Zalecenie

n Sprawdzają się bardzo dobrze 
ze względu na silnik pneumaty
czny, który nie wytwarza iskier.

n Preferowane zastosowanie 
narzędzi z liczbą obrotów 
powyżej 36.000 min1.

n Do narzędzi, które mogą być 
stosowane tylko w jednym 
zakresie obrotów. 

Maszyny elektryczne

Szlifierki proste, kątowe, 
taśmowe, wałkowe

Zakres liczby obrotów: 
750 – 33.000 min1

Moc:  
500 – 1.530 Watt

Zalecenie

n Stosować tylko z bardzo 
dobrej jakości wyciągiem i 
stosować cięcie na mokro. 
Iskry ze szczotek węglowych 
mogą doprowadzić do zapale
nia się pyłu aluminium.

n Po użyciu szlifierki należy 
ją oczyścić przedmuchać 
sprężonym powietrzem.

Wałki giętkie i napędy 

Napędy do wałków giętkich z 
jednofazowym lub trójfazowym 
silnikiem

Zakres liczby obrotów: 
0 – 36.000 min1

Pobór mocy:  
500 – 2.400 Watt

Zalecenie

n Silnik napędu uruchamiać 
poza kabiną szlifierską lub 
poza zapylonym pomieszcze
niem.

n Można stosować prawie 
wszystkie napędy narzędzi 
opisane w prospekcie.

Katalog 209

Napędy narzędzi PFERD  
do obróbki aluminium

Zalecenie w miejscu pracy

n Idealnie urządzone miejsce pracy przy obróbce przedmiotów alumi
niowych to przede wszystkim dobrze działający wyciąg powietrza 
lub wyciąg z filtrem wodnym.Jednak, im większa koncentracja ilości 
pyłu aluminiowego w powietrzu, tym większe zagrożenie eksplozją, 
pożarem lub tworzeniem iskier podczas pracy. Szczególna ostrożność 
zalecana jest przy obróbce aluminiowych przedmiotów z zawartością 
magnezu. Iskry takie mogą doprowadzić do wybuchu. Napędy, które 
mogą doprowadzić do wytwarzania się iskier, stwarzają zagrożenie. 
Iskry mogą powstawać także przy szlifowaniu pomiędzy narzędziem a 
materiałem obrabianym.

n Miejsce pracy należy sklasyfikować zgodnie z przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej przy opiłkach i eksplozji powstałych z pyłu. Zgodnie 
z tym należy dokonać wyboru właściwego napędu. 

W porozumieniu z programem narzędzi PFERD oraz jego zakresów mocy 
i liczb obrotów, PFERD oferuje obszerny program maszyn do optymalnie 
ekonomicznego zastosowania. Odpowiada on obowiązującym wytycznym 
dot. maszyn 98/37/EG. 

Lekkie prace wykańczające, szlifowanie, polerowanie i odgratowywanie 
wymagają zastosowania maszyny o mniejszej mocy, ale o lekkich, ręcznych 
napędach. Normalne prace Frezm, ściernicą do szlifowania i zdzierania 
oraz prace odgratowujące, szczególnie do ciężkiej obróbki, wymagają 
wysoce wydajnych maszyn, o mocnych napedach.

Wskazówki dot . bezpieczeństwa

Dobór maszyny uzależniony jest 
od obszaru jej zastosowania, 
zgodnie z zaleceniami w zakre
sie bezpieczeństwa dot. unika
nia pożarów i eksplozji opiłków 
powstających podczas prac szlifiers
kich oraz prac szczotką na przed
miocie obrabianym 
z aluminium .

Wskazówka
Obszerniejsze in
formacje dotyczące 
napędów narzędzi 
znajda Państwo w 
katalogu PFERD, 

www .pferd .com · info@pferd .com

02
/2

0
09

 
Zm

ia
n

y 
te

ch
n

ic
zn

e 
za

st
rz

eż
o

n
e.

.
81

7 
81

7
W

yd
ru

ko
w

an
o	

w
	N

ie
m

cz
ec

h.


