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Ściernica listkowa POLIFAN®-STRONG
Najwyższy stopień agresywności przy usuwaniu materiału

■	Stała, wysoka agresywność szlifu aż 
do ostatniego ziarna

■	Duża ilość usuwanego materiału na stali

■	Nadzwyczaj duża żywotność



Specjalna linia SGP

Symbol 
zamówieniowy

EAN 
4007220

Wielkość 
ziarna

D x T x H 
[mm (cale)]

Maks. 
dopuszcz. 
liczba obr. 

[min-¹]

Wykonanie stożkowe PFC

PFC 115 Z 36 SGP-STRONG/22,23 777862 36 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,200

PFC 115 Z 50 SGP-STRONG/22,23 777879 50 115 x 18 x 22,23 (7/8) 13.300 10 1,200

PFC 125 Z 36 SGP-STRONG/22,23 777886 36 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320

PFC 125 Z 50 SGP-STRONG/22,23 777893 50 125 x 18 x 22,23 (7/8) 12.200 10 1,320

N! PFC 180 Z 36 SGP-STRONG/22,23 827468 36 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.600 10 2,600

N! PFC 180 Z 50 SGP-STRONG/22,23 827482 50 180 x 18 x 22,23 (7/8) 8.600 10 2,600

Ziarno ścierne: korund cyrkonowy Z 
Granulacja: 36, 50

Obrabiane materiały: 
Stal

Proces: 
Obróbka spawów, fazowanie, 
odgratowywanie

Stal 
Wykonanie SGP ZIRKON-STRONG

PFC

Ściernice listkowe POLIFAN®
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Opatentowany kształt ściernicy POLIFAN®-
STRONG stwarza całkowicie nowy wymiar w 
zakresie szlifowania stali. 
Znakomite właściwości powodują:

Szybkie szlifowanie poprzez stałą agresyw-	■
ność szlifu aż do ostatniego ziarna. Duża 
ekonomiczność – przez większą moc więk-
sza ilość usuwanego materiału w czasie.
Duże ilości zdzieranego materiału.  	■
Duża ekonomiczność przez mniejsze zuży-
wanie się narzędzia.
Bardzo duża żywotność.  	■
Duża ekonomiczność przez rzadszą wymia-
nę narzędzia i krótszy czas na jego zmianę.
Optymalne wykorzystanie napędu o wyso-	■
kiej mocy.

Zalecenia dot. zastosowania: 
Wielkość ziarna 36 jest optymalna do szlifu 
zgrubnego przy obróbce stali, np. powierzchni 
i spawów.
Wielkość ziarna 50 jest optymalna do ob-
róbki spawów na krawędziach, np. fazowa-
nie, odgratowywanie. Materiał ścierny, listki 
ścierne i kształty talerzy nośnych przeznaczone 
są do zastosowania na napędach o wysokiej 
mocy.

PFERDERGONOMICS poleca ściernice 
listkowe POLIFAN®-STRONG jako 
innowacyjne rozwiązanie obróbcze do 
trudnych zastosowań. Więcej informacji oraz 
pasujące narzędzia PFERD znajdą Państwo w 
prospekcie„PFERDERGONOMICS – człowiek 
jest najważniejszy”.
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