PFERD

Specjalne narzędzia dla wyjątkowych zwierząt

■ Jakość, tradycja, wydajność
■ Made in Germany: od 1799
■ Wynalazca tarnika do kopyt
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Kuźnie oraz zakłady kowalskie są ważnymi ogniwami w procesie pielęgnacji
kopyt: 60% najczęstszych zachorowań u koni dotyczy narządów ruchu.
Dlatego właśnie pielęgnacji kopyt i sposobom podkuwania poświeca się
szczególną uwagę.
Podkuwanie koni wymaga wysokich kwalifikacji i wyjątkowej
odpowiedzialności w obejściu ze zwierzętami.
Jednakże obróbka i pielęgnacja kopyt oraz okuć stanowią dla kowala
nadzwyczaj duże, cykliczne obciążenia fizyczne, co w rezultacie może
prowadzić do niezdolności do pracy. Zwłaszcza kręgosłup (kręgi szyjne i
lędźwiowe) jak również stawy w rękach i ramionach ulegają uszkodzeniom
poprzez jednostronne obciążenie i powtarzające się czynności, drgania oraz
uderzenia.
Dbałość o zdrowie kowala oraz udogodnienia przy wysiłku obok
optymalnego rezultatu pracy oraz wzrostu jej efektywności, należą dzisiaj do
najważniejszych aspektów podczas pielęgnacji kopyt końskich.
Dla firmy PFERD człowiek od zawsze stoi w centrum: bardzo istotna jest
zatem dbałość o jego zdrowie poprzez dobór odpowiedniego narzędzia,
pozwalającego uzyskać optymalne rezultaty pracy.
Kuźniom i zakładom kowalskim PFERD oferuje szeroki wybór wysoce
wydajnych, bezpiecznych dla zdrowia narzędzi do obróbki i pielęgnacji kopyt
i podków. Ponad 200-letnia tradycja i wiedza zebrana w zakresie obróbki
metali pozwoliła firmie PFERD na rozwój i produkcję narzędzi o znakomitej
jakości. Przyczyniają się one do zredukowania drgań, oszczędności zdrowia
oraz odczuwalnej poprawy jakości pracy zakładów kowalskich i pracujących
w nich osób.
Więcej informacji o programie znajdą Państwo w internecie na stronie
www.hufhobel.com.

„Właściwy sposób podkuwania koni należy do zaj˛eć o znacznie wi˛ekszym
znaczeniu, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Jak cz˛esto można znaleźć
młodego konia o pi˛eknym wygl˛
adzie zewn˛etrznym, który w rzeczywistości czuje
si˛e oszukany w swoich nadziejach i oczekiwaniach! Pomimo prawidłowego
sposobu ujeżdżania konia, nieprzemyślane bł˛edy mog˛
a wynikn˛
ać ze
stosowania niewłaściwych technik podkuwania, które cz˛esto mog˛
a prowadzić
do utykania podczas poruszania si˛e. Tak naprawd˛e nie wiadomo, gdzie leży
tego przyczyna. Cz˛esto przez nieuwag˛e zostaje przeoczony prawdziwy powód
choroby, co powoduje pogł˛ebianie si˛e choroby i nieuleczalny bezwład. Jeśli
zatem uważamy, że jest to sprawa niezwykle ważna, aby nasze konie stały
na zdrowych nogach i aby były dobrze podkute, wniosek nasuwa si˛e sam:
czynność podkuwania powinna być wykonywana w sposób należyty przy
niezwykłej precyzji i uwadze. “

Kowal
„Oekonomische[n] Encyklopädie“
Wydawnictwo Joachim Pauli, Berlin 1782

To, co najlepsze

dla konia.
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Przedsiębiorstwo PFERD.
Pod marką PFERD przedsiębiorstwo August Rueggeberg rozwija, produkuje i dystrybuuje narzędzia
do obróbki powierzchni oraz do cięcia materiałów.

Tradycja, postęp, innowacja
Początki sięgają 200 lat wstecz, kiedy firma PFERD rozpoczęła produkcję
pilników. Od tego czasu rodzinne przedsiębiorstwo stało się wiodącym
producentem w przemyśle narzędziowym. Kluczem do sukcesu okazały się
innowacyjne pomysły i produkty.

„PFERD“ czyli „koń“
Niezmiennie od początku istnienia firmy, wizerunek konia na znaku firmowym
promuje znakomitą jakość, najwyższą wydajność oraz ekonomiczność
produkowanych pod tą marką narzędzi. Koń jako symbol siły, wytrzymałości
i niezawodności. Wśród profesjonalistów nasze logo natychmiast kojarzone
jest z wiodącymi produktami na rynku.

PFERD-poczuj różnicę
■■ Niezwykle szeroki program produktów do obróbki powierzchni oraz do
cięcia materiałów. Wysokiej jakości narzędzia z jednego źródła.
■■ Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne techniki produkcyjne
gwarantują najlepsze rezultaty oraz efektywność pracy.
■■ PFERD skupia grono doświadczonych ludzi, pomocnych przy rozwiązywaniu
zadań obróbczych swoich klientów.

Marka z tradycją –

Państwa sukces.
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Obróbka kopyt
Tarnik do kopyt
Tarniki kowalskie produkowane są od końca
XVIII wieku i należą do najstarszych narzędzi
firmy PFERD.

Nowy tarnik do kopyt końskich firmy PFERD
stanowi innowacyjne, ekstremalnie wydajne
narzędzie o dużej żywotności, odpowiednie do obróbki kopyt. Narzędzie umożliwia

przyjazną dla zdrowia, lżejszą i szybszą pracę
bez obciążeń.

Znakomite właściwości ścierne gwarantują
szybką obróbkę pozwalajacą na usuwanie
dużych ilości materiału oraz bardzo dobrą
jakość uzyskiwanej powierzchni. Bez obciążeń
dla zdrowia użytkownika.

tarnik pozwala na obrabianie podków i kopyt
końskich z gwoździami.

Tarnik nie posiada tradycyjnego nacięcia krzyżowego lecz obustronnie frezowane uzębienie,
z jednej strony drobne, z drugiej zgrubne.

Zalety:
■■Lżejszy niż tradycyjny tarnik.
■■Szybka, ekonomiczna obróbka bez użycia
dużej siły.
■■Krótszy czas obróbki.
■■Bardzo dobra jakość obrabianej
powierzchni.
■■Praca oszczędna dla dla zdrowia.

Zalecenia dot. użycia:
Tarnik do kopyt końskich może być używany z
uchwytami w odpowiednich rozmiarach.
■■Długość tarnika 350 mm: szczególnie
nadaje się do obróbki kopyt wierzchowców
i koni gorącokrwistych.
■■Długość tarnika 430 mm: szczególnie nadaje się do obróbki kopyt koni zimnokrwistych
oraz koni z dużymi kopytami.

Tarnik do kopyt

Tarnik używany jest do strugania powierzchni
kopyta, do precyzyjnej obróbki ścian kopyt
oraz piłowania puszek kopytnych. Wysokiej
jakości materiał, z którego wykonany jest
Symbol
zamówieniowy
3515
4315

Prostokątny pilnik z chwytem, z nacięciami z
czterech stron.

Długość
[mm]

Długość
[cale]

350
430

14
17

Przykład zamówienia:
EAN 4007220809631
3515 350 mm

Nacięcia

EAN
4007220

Przekrój
[mm]

pilnik frezowany
pilnik frezowany

809631
846995

44,0 x 6,0
44,0 x 6,0

5
5

2,600
3,200

Tarnik do kopyt „Edition Plus“

PFERD oferuje tarnik do kopyt końskich również w wydaniu „Edition Plus“ dla jeźdźców.
Tarnik wyposażony jest w specjalny uchwyt
Equithotics w skórzanym etui, stanowiącym
znakomitą ochronę dla narzędzia. Etui posiada
specjalny klip, umożliwiający przymocowanie
tarnika do paska lub fartucha.
Symbol
zamówieniowy
2016
3516
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Zalety:
■■Skórzane etui stanowi optymalną ochronę
tarnika.
■■Specjalny klip mocujący pozwala na posiadanie narzędzia zawsze pod ręką

Długość
[mm]

Długość
[cale]

200
350

8
14

Zalecenia dot. użycia:
■■Długość 200 mm: odpowiednia do pielęgnacji kopyt kucyków, żrebiąt oraz ręcznej
obróbki pękniętych kopyt.
■■Długość 350 mm: odpowiednia zwłaszcza
do pielęgnacji kopyt u koni gorącokrwistych
i wierzchowców.

Nacięcia

EAN
4007220

Przekrój
[mm]

pilnik frezowany
pilnik frezowany

846889
846872

44,0 x 6,0
44,0 x 6,0

1
1

0,507
0,733

Obróbka kopyt
Tarniki kowalskie, zestawy tarników, uchwyty

Tarnik kowalski z chwytem

Przykład zamówienia:
EAN 4007220009901
3510 350 mm H1

Pilnik prostokątny z chwytem i nacięciami z 4
stron, 1 płaska strona ma nacięcie raszplowe,
jedna płaska strona ma nacięcie krzyżowe,
kształt B wg DIN 7263.
Symbol
zamówieniowy
3510

Długość
[mm]

Długość
[cale]

350

14

Zestaw tarników do kopyt końskich firmy
PFERD stanowi idealne rozwiązanie obróbcze kopyt, zawiera najważniejsze narzędzia
potrzebne do ich pielęgnacji.
Ten zestaw narzędzi daje możliwość jeźdźcom
udzielić pierwszej pomocy koniom przy uszkodzonych czy oderwanych podkowach.

Symbol
zamówieniowy
HS 3519
Zalety:
■■Optymalny chwyt.
■■Wykonanie z tworzywa poliuretanowego.
■■Duże, zaokrąglone powierzchnie styku.
■■Kształt uniemożliwiajacy wyślizgnięcie się
pilnika z ręki.
■■Dopasowanie chwytu do kształtu dłoni.

Symbol
zamówieniowy
FH 6/1

EAN
4007220
847008

Nacięcia

EAN
4007220

Przekrój
[mm]

Raspel-/Feilhieb 1

009901

40,0 x 6,0

Zestaw zawiera:
■■Tarnik do kopyt 3515 200 mm wraz z
chwytem Equithotics.
■■Obcęgi Knipex.
■■Młotek Picard do podkuwania kopyt.
■■Nóż prawotnący.
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3,200

Zestaw tarników

Przykład zamówienia:
EAN 4007220846803
HS 3519

EAN
4007220

Wymiary (grub.x wys.x głęb.)
[mm]

846803

otwarty 390 x 380, zamknięty 100 x 380 x 70

Maks. bezpieczeństwo pracy:
■■Chroni dłoń przed ostrymi krawędziami.

1

1,900

Uchwyt „Equithotics“

Przykład zamówienia:
EAN 4007220847008
FH 6/1

Długość
Pasuje do
całkowita długości pilnika
[mm]
[mm]
106

200, 350, 430

Pasuje do

Tarniki do kopyt, tarniki kowalskie

1

0,135
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Obróbka kopyt
Tarcze fibrowe COMBICLICK®

Tarcza fibrowa COMBICLICK®
Wykonanie Korund A

System COMBICLICK® stosowany jest do
chłodnego szlifu tkanki rogowej kopyt. Jest
kombinacją talerza wsporczego oraz tarczy
fibrowej. Kształt kanału chłodzącego w talerzu wsporczym powoduje lepszy przepływ
powietrza, redukujący termiczne obciążenia
materiału ściernego oraz detalu obrabianego.

Wskazówka dot. zastosowania:
Odpowiednie zarówno do obróbki podków
aluminiowych jak i metalowych. (patrz str. 12).

Zalecenia dot. użycia:
■■ø 115 mm: umożliwia dokładna pracę przy
bardzo dobrych właściwościach obróbczych.
■■ø 125 mm: duża elastyczność pozwala na
dobre dopasowanie do podeszwy kopyta.
■■Preferowany do użycia na szlifierkach kątowych o regulowanej liczbie obrotów lub
szlifierkach akumulatorowych.

Wskazówka dot. zamówienia:
Talerz wsporczy COMBICLICK® należy
zamawiać osobno.

Do uniwersalnych zadań obróbczych. Duża
żywotność narzędzia. Dobra jakość uzyskiwanej powierzchni.

Przykład zamówienia:
EAN 4007220763193
CC-FS 115 A 50

Ziarno ścierne: korund A

Objaśnienie zamówienia:
CC-FS
= tarcze fibrowe COMBICLICK®
115
= ø zewnętrzna D [mm]
A
= ziarno ścierne: Korund A
50
= wielkość ziarna
Należy podać wielkość ziarna.

Wskazówka dot. bezpieczeństwa:
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów
wynosi 80 m/s.

Zalety:
■■Precyzyjna obróbka kopyt końskich.
■■Duża żywotność.

D

Zalecenia dot. użycia:
■■Odpowiednie do obróbki podeszw, ścianek
i puszek kopytnych.
Symbol
zamówieniowy

Wielkość ziarna
36 (zgrubne)

50 (drobne)

Średnica D
[mm]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

115
125

13.300
12.200

EAN 4007220
CC-FS 115 A
CC-FS 125 A

763186
721995

763193
722008

Tarcze fibrowe COMBICLICK®
Wykonanie korund ceramiczny CO-COOL

Do chłodnego szlifu, z dużą ilością usuwanego
materiału. Dodatki aktywujące szlifowanie przyczyniają się do wyraźnie lepszego zdzierania
materiału, zapobiegają zapychaniu się i umożliwiają chłodniejszy szlif.
Ziarno ścierne: korund ceramiczny CO-COOL

D

Symbol
zamówieniowy

Zalety:
■■Chłodny szlif.
■■Ekstremalnie gładka powierzchnia.
■■Kopyta nie strzępią się.
Wielkość ziarna
36 (zgrubne)

50 (drobne)

763315
722473

CC-GT 115-125 M14
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EAN Gwint
4007220
725764

Przykład zamówienia:
EAN 4007220763322
CC-FS 115 CO-COOL 50
Należy podać wielkość ziarna.

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

115
125

13.300
12.200

25
25

750
875

Za pomocą tego talerza wsporczego tarcze
fibrowe COMBICLICK® mogą być stosowane
na powszechnie używanych szlifierkach
kątowych. Kształt kanału chłodzącego
powoduje lepszy przepływ powietrza,
redukujący termiczne obciążenia materiału
ściernego oraz detalu obrabianego.

Talerz wsporczy COMBICLICK®

Symbol
zamówieniowy

763322
722480

750
875

Zalecenia dot. Użycia:
■■Znakomite do obróbki podeszw, ścianek
i puszek kopytnych.

Średnica D
[mm]

EAN 4007220
CC-FS 115 CO-COOL
CC-FS 125 CO-COOL

25
25

M14

Pasuje do

Pasuje do
maszyn typu

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

CC-FS 115, CC-FS 125

Szlifierka kątowa 115 i 125 z mocowaniem M 14

13.300

1

165

Obróbka kopyt
Opaski ścierne, korpusy nośne opasek ściernych
System opasek ściernych firmy PFERD używany
jest do obróbki tkanki rogowej kopyt. System
składa się z korpusa nośnego opasek oraz
pasującego do niego opaski, całość stosowana na szlifierce prostej lub napędzie wałka
giętkiego.
Zalecenia dot. użycia:
■■Szlifowanie podeszwy kopyta.
■■Oszlifowywanie krawędzi kopyt.
■■Skracanie kopyt.
■■Oszlifowywanie ścian kopyt.

Wskazówka dot. zastosowania:
Odpowiednie zarówno do obróbki podków
aluminiowych jak i metalowych.
Wskazówka dot. bezpieczeństwa:
Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przekraczać maks. liczby obrotów 30 m/s.
Wskazówka dot. zamówienia:
Korpusy należy zamawiać oddzielnie.

Wykonanie Korund A odpowiednie do uniwersalnych zadań szlifierskich.
Ziarno ścierne: korund A

Opaski ścierne A – opakowanie duże
T

Zalety:
■■Bardzo dobra jakość powierzchni.
■■Kopyta nie nie pękają.

Symbol
zamówieniowy

D

EAN
4007220

Wielkość ziarna

DxT
[mm]

Zalecane
obroty
[min-¹]

148174

40

30 x 30

13.000 - 19.100

GSB 3030 A 40

Do agresywnego szlifu z dużą ilością zdzieranego materiału. Dodatki aktywujące szlifowanie zapobiegają zapychaniu się narzędzia
i umożliwiają chłodny szlif.
Ziarno ścierne: korund ceramiczny CO-COOL

Zalety:
■■Bardzo gładka powierzchnia.
■■Duża żywotność.
■■Stabilność kształtu i wydajność.
■■Kopyta nie strzępią się.

100

546

Opaski ścierne CO-COOL – opakowanie
duże
T

D

Symbol
zamówieniowy

EAN
4007220

Wielkość ziarna

DxT
[mm]

Zalecane
obroty
[min-¹]

772287

36

30 x 30

13.000 - 19.100

GSB 3030 CO-COOL 36

Korpusy nośne opasek ściernych służą do
pracy z opaskami ściernymi. Do wielorazowego użytku, wymiana opaski w zależności od
zapotrzebowania.
Zalecenia dot. użycia:
■■Opaski ścierne montuje się poprzez obrót
w prawo.
■■Łatwa zmiana narzędzi, również, gdy korpus jest zamontowany na maszynie.
■■Warunkiem pewnej pracy i dobrej wydajności jest zachowanie zalecanych obrotów.

Symbol
zamówieniowy
GK 3030/6

100

546

Korpusy nośne opasek ściernych,
cylindryczne

T

L
S

D

EAN
4007220

DxT
[mm]

SxL
[mm]

Odpowiada
ISO

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

Minimalna l.
obrotów
[min-¹]

146880

30 x 30

6 x 35

15637-1

19.100

13.000

5

187
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Obróbka kopyt
Ściernice trzpieniowe, kapturki ścierne POLICAP®
Te ściernice trzpieniowe produkowane są ze
specjalnego ceramicznego spoiwa i korundu
sferycznego białego (HKK).
Niewielki udział spoiwa w połączeniu z korundem sferycznym białym tworzą najbardziej
miękką ściernicę trzpieniową w programie
narzędzi PFERD.
Zalety:
■■Dzięki użyciu korundu sferycznego, ściernice posiadają otwartą strukturę i duże pory.
■■Otwarta struktura ściernicy zapobiega
zapychaniu się narzędzia.

Zalecenia dot. użycia:
Używane w celu dokładnej obróbki z zachowaniem kształtu detalu obrabianego oraz
przy precyzyjnej obróbce kopyt końkich. Te
ściernice trzpieniowe osiągają najlepszą wydajność przy zalecanej prędkości obwodowej
5 - 20 m/s.
Pasujące napędy: wałki giętkie, szlifierki elektryczne i pneumatyczne proste.

ściernica trzpieniowa, kształt ZY

Sd

D

T

L2

Symbol
zamówieniowy
ZY 1632 6 AH 1 D 12 V HKK
ZY 2532 6 AH 1 D 12 V HKK
ZY 4020 6 AH 2 D 12 V HKK

Wskazówka dot. bezpieczeństwa:
Maksymalne obroty odnoszą się do wolnej
długości trzonka 10 mm.
Przykład zamówienia:
EAN 4007220096703
ZY 1632 6 AH 1 D 12 V HKK

EAN
4007220

Wielkość
ziarna

Sd x L2
[mm]

DxT
[mm]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

096703
097540
100134

1
1
2

6 x 40
6 x 40
6 x 40

16 x 32
25 x 32
40 x 20

51.200
32.900
23.800

POLICAP®-zestawy narzędzi kształt G

Kapturki ścierne POLICAP® są specjalnymi narzędziami do precyzyjnych zadań szlifierskich
przy kopytach końskich. Zestaw kapturków
ściernych POLICAP® zawiera różne kształty
i wielkości kapturków oraz pasujące do nich
korpusy nośne, które służą do wielokrotnego
zastosowania.
Zalety:
■■Bardzo dobra jakość obrabianej
powierzchni.
■■Dokładna, precyzyjna praca dzięki kapturkom ściernym o stabilnym kształcie.
■■Łatwa i szybka wymiana kapturka.
■■Bezszwowa budowa kapturków umożliwia
pracę całą ich powierzchnią.
■■Zestaw zawiera najpopularniejsze kształty
i wielkości.

Symbol
zamówieniowy
PCS 110 G
Prędkości obwodowe dla narzędzi
POLICAP®
Narzędzia POLICAP® używane są na stali przy
prędkości szlifowania 10-20 m/s. Przy obróbce
kopyt końskich powinny być odpowiednio
zredukowane. W zależności od średnicy narzędzia, dopuszczalne prędkości kształtują się
następująco:

10

EAN
4007220

Wymiary
[mm]

355428

180 x 145 x 40

10
10
5

190
295
230

Zalecenia dot. użycia:
■■Dokładne prace wykańczające na kopytach.
■■Preferowane użycie na szlifierkach prostych
z regulowaną liczba obrotów lub wałkach
giętkich.
Zawartość:
■■po 5 sztuk POLICAP® – kapturków ściernych
PC (granulacja 60/150/280)
10 G, 13 G oraz 16 G
■■po 10 sztuk POLICAP® – kapturków ściernych PC (granulacja 60/150/280)
05 G oraz 07 G
Do tego pasują:
■■po 1 sztuce POLICAP® – korpusy nośne
kapturków ściernych PCT 0511 G, 0713 G,
1015 G, 1317 G oraz 1626 G.

1

ø narzędzia D [mm]

Liczba obrotów [min-1]

5
7
10
13
16

40.000 - 58.000
26.000 - 40.000
18.000 - 28.000
15.000 - 22.000
12.000 - 18.000

250

Obróbka kopyt
Zestaw trzpieni frezarskich HSS
Trzpienie frezarskie HSS w specjalnym uzębieniu ze względu na swoje wysokie właściwości
skrawające posiadają wykazują dużą żywotność, pozwalają usunąć duże ilości materiału
i mogą być używane także w niższym zakresie
obrotów.

Zestaw trzpieni frezarskich HSS ø 3 mm
obejmuje ponad 10 różnych kształtów w specjalnym uzębieniu. Przejrzysta ekspozycja.
Optymalna ochrona w stabilnym opakowaniu
z tworzywa sztucznego.
Zalety:
■■Precyzyjna obróbka kopyt końskich
■■Duża żywotność
Zawartość:
10 trzpieni frezarskich HSS, po 1 sztuce:
■■928/3 specjalne uzębienie
(SPG / stożkowy / 8.0 x 14.0 mm)
■■924/3 specjalne uzębienie
(SPG / stożkowy / 4.0 x 7.0 mm)

Symbol
zamówieniowy
Set 85 HSS
Zestaw trzpieni frezarskich HSS ø 6 mm
obejmuje 10 różnych kształtów w specjalnym
uzębieniu. Przejrzysta ekspozycja. Optymalna
ochrona w stabilnym opakowaniu z tworzywa
sztucznego.
Zalety:
■■Duża ilość usuwanego materiału
dzięki bardzo dobrym właściwościom
skrawającym.
■■Dokładne dopasowanie kształtu przy
najczęstszych zastosowaniach obróbczych.

Symbol
zamówieniowy
Set 82 HSS
Zakres obrotów dla trzpieni frezarskich
HSS
Trzpienie frezarskie HSS używane są na stali
przy prędkości pracy 80-100 m/min. Przy
obróbce kopyt końskich prędkości te powinny
zostać odpowiednio zredukowane. W zależności od średnicy trzpienia frezarskiego
wynikają następujące prędkości:

■■953/3 specjalne uzębienie
(N / tarczy / wachlarzowa / 12.0 x 3.0 mm)
■■947/3 specjalne uzębienie
(KUD / kulisty / 8.0 mm)
■■943/3 specjalne uzębienie
(KUD / kulisty / 3.2 mm)
■■987/3 specjalne uzębienie
(B / płomienia / 7.0 x 12.0 mm)
■■985/3 specjalne uzębienie
(ZYA / walcowy / 7.0 x 10.0 mm)
■■979/3 specjalne uzębienie
(RBF / płomienia / 7.0 x 10.0 mm)
■■973/3 specjalne uzębienie
(N / tarczy / 8.0 x 1.0 mm)
■■964/3 specjalne uzębienie
(N / tarczy / 14.0 x 3.0 mm)

Zalecenia dot. użycia:
Preferowane użycie na szlifierkach prostych
z regulowanym zakresem obrotów lub na
napędach wałków giętkich.
Wskazówka dot. zastosowania:
Odpowiednie również do obróbki stali.

Zestaw trzpieni frezarskich
ø 3 mm

EAN
4007220

Uzębienie

ø trzpienia
[mm]

845332

Specjalne uzębienie

3

Zawartość:
10 trzpieni frezarskich HSS, po 1 szt.:
■■HSS G 1225/6 Z3
■■HSS L 1225/6 Z3
■■HSS F 1210/6 Z3
■■HSS C 1225/6 Z3
■■HSS F 1009/6 Z3
■■HSS K 1020/6 Z3
■■HSS W 1213ST/6 Z3
■■HSS 45/6 Z3
(płomień, kulisty / 12,0 x 18,0 mm)
■■HSS 64/6 Z3
(kulisty mit Hals / 12,0 x 70,0 mm)
■■HSS 55/6 Z3
(kulisty mit Hals / 6,0 x 20,0 mm)

1

57

Zestaw trzpieni frezarskich
ø główki 6 mm

EAN
4007220

Uzębienie

ø trzpienia
[mm]

845349

Specjalne uzębienie

6

1

ø trzpienia frezarskiego [mm]

Liczba obrotów [min-1]

3,2
4,0
6,0
7,0
8,0
10,0
12,0
14,0

6.000 - 10.000
4.800 - 8.000
3.200 - 5.400
2.800 - 4.600
2.400 - 4.000
8.000 - 3.200
1.600 - 2.700
1.400 - 2.300

395
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Obróbka podków
Tarcze fibrowe COMBICLICK®
Szlifierki kątowe z regulowaną liczbą obrotów
mają wpływ na uzyskiwaną powierzchnię oraz
wydajność szlifowania. Wyższe obroty powodują gładszą powierzchnię, natomiast przy
niższych obrotach powierzchnia jest bardziej
porowata.

System COMBICLICK stosuje się przy chłodnym szlifie na stali, stali nierdzewnej lub aluminium. System COMBICLICK® jest połączeniem nowoczesnego talerza wsporczego oraz
tarczy fibrowej. Kształt kanału chłodzącego
powoduje lepszy przepływ powietrza, redukujący termiczne obciążenia materiału ściernego
oraz detalu obrabianego.
Zalecenia dot. użycia:
■■ø 115 : bardzo dobre właściwości szlifujące.
■■ø 126: duża elastyczność szlifu na wypukłych oraz wklęsłych konturach.
■■ ø 180: Odpowiednie do użycia częściowo
stacjonarnego, np. przy szlifowaniu podków.

Przykład zamówienia:
EAN 4007220722107
CC-FS 180 A 36
Należy podać wielkość ziarna.

Ziarno ścierne: korund A
Zalety:
■■Duża żywotność.
■■Duża ilość usuwanego materiału.
■■Chłodny szlif.
■■Bardzo dobra jakość uzyskiwanej
powierzchni.

D

Symbol
zamówieniowy

Wielkość ziarna
36 (zgrubne)

50 (drobne)

Średnica D
[mm]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

115
125
180

13.300
12.200
8.500

EAN 4007220
CC-FS 115 A
CC-FS 125 A
CC-FS 180 A

763186
721995
722107

763193
722008
722121

Tarcze fibrowe COMBICLICK®
Wykonanie korund ceramiczny CO-COOL

D

Dodatki aktywujące szlifowanie przyczyniają
się do wyraźnie lepszego zdzierania materiału,
zapobiegają zapychaniu się i umożliwiają
chłodniejszy szlif.

Obrabiane materiały:
Stal, stal nierdzewna (INOX).

50 (drobne)

763315
722473
722558

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

115
125
180

13.300
12.200
8.500

CC-GT 115-125 M14
CC-GT 180 M14

12

EAN Gwint
4007220
725764
725788

25
25
25

750
875
1.725

Za pomocą tego talerza wsporczego tarcze
fibrowe COMBICLICK® mogą być stosowane
na powszechnie używanych szlifierkach
kątowych.
Kształt kanału chłodzącego powoduje
lepszy przepływ powietrza, redukujący termiczne obciążenia materiału ściernego oraz
detalu obrabianego.

Talerz wsporczy COMBICLICK®

Symbol
zamówieniowy

763322
722480
722565

Przykład zamówienia:
EAN 4007220763315
CC-FS 115 CO-COOL 36
Należy podać wielkość ziarna.

Średnica D
[mm]

EAN 4007220
CC-FS 115 CO-COOL
CC-FS 125 CO-COOL
CC-FS 180 CO-COOL

750
875
1.850

Zalety:
■■Bardzo duża żywotność.
■■Bardzo duża ilość zdzieranego materiału.
■■Chłodny szlif.

Wielkość ziarna
36 (zgrubne)

25
25
25

Do agresywnego szlifu z dużą ilością zdzieranego materiału na stali i stali nierdzewnej
(INOX).

Ziarno ścierne:
korund ceramiczny CO-COOL
Symbol
zamówieniowy

Wskazówka dot. zamówienia:
Talerz wsporczy COMBICLICK® należy
zamawiać osobno.

Obrabiane materiały:
Stal, stal nierdzewna (INOX).

Odpowiednie do uniwersalnych prac na aluminium lub stali, np. na podkowach oraz do
szybkiej, precyzyjnej obróbki spawów.

Tarcze fibrowe COMBICLICK®
Wykonanie korund A

Wskazówka dot. bezpieczeństwa:
Maks. dopuszczalna liczba obrotów wynosi
80 m/s.

M14
M14

Pasuje do

Pasuje do
maszyn typu

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

CC-FS 115, CC-FS 125
CC-FS 180

Szlifierka kątowa 115 i 125 z mocowaniem M 14
Szlifierka kątowa 180 z mocowaniem M 14

13.300
8.500

1
1

165
250

Obróbka podków
Taśmy ścierne
Zalecenia dot. użycia:
Odpowiednie do użycia na szlifierkach
taśmowych, długość taśmy 1000 mm oraz
2000 mm.

Taśmy ścierne długie w wykonaniu korund A
używane są na szlifierkach taśmowych stacjonarnych, przy obróbce podków końskich. Taśmy ścierne PFERD przekonują swoją jakością
oraz żywotnością oraz są zgodne z ISO 2976.
Ziarno ścierne: korund A

Obrabiane materiały:
Aluminium, stal, stal nierdzewna (INOX)

Zalety:
■■Szybka i percyzyjna obróbka podków.
■■Uzyskiwanie ekstremalnie gładkiej powierzchni, np. przy użyciu granulacji 120.

Przykład zamówienia:
EAN 4007220585924
BA 100/1000 A 60
Należy podać wielkość ziarna.

Symbol
zamówieniowy

Taśmy ścierne długie
Wykonanie korund A

Wielkość ziarna
36

40

60

80

120

585931
585856
-

585863
-

TxL
[mm]

EAN 4007220
BA 100/1000 A
BA 75/2000 A
BA 150/2000 A

600481
600597

585917
585832
-

585924
585849
-

Taśmy ścierne długie w wykonaniu Z-FORTE
używane są na szlifierkach taśmowych, przy
obróbce podków końskich. Taśmy ścierne
Z-FORTE przekonują bardzo chłodnym szlifem
oraz dużą żywotnością.

100 x 1.000
75 x 2.000
150 x 2.000

10
10
10

1.000
2.000
4.000

Taśma ścierna długa
Wykonanie Z-FORTE

Ziarno ścierne: korund cyrkonowy Z-FORTE
Zalety
■■Bardzo chłodny szlif.
■■Szybka i dokładna obróbka podków
końskich.
Zalecenia dot. użycia:
Odpowiednie do użycia na szlifierkach taśmowych, długość taśmy 2000 mm.
Obrabiane materiały:
Stal, stal nierdzewna (INOX)
Symbol
zamówieniowy

Wielkość ziarna
36 (zgrubne)

TxL
[mm]

60 (drobne)

EAN 4007220
BA 75/2000 Z ... FORTE

620175

620311

75 x 2.000

Zalecenia dot. użycia:
Odpowiednie do użycia na szlifierkach taśmowych, długość taśmy 1000 m oraz 2000 mm.

Taśmy ścierne długie w wykonaniu korund
cyrkonowy Z używane są na szlifierkach
taśmowych, przy obróbce podków końskich.
Taśmy ścierne korund cyrkonowy Z spełniają
bardzo wysoke wymagania dot. obróbki oraz
przyczyniają się do usuwania dużej ilości
materiału.

10

2.200

Taśmy ścierne długie
Wykonanie korund cyrkonowy Z

Obrabiane materiały:
Stal

Ziarno ścierne: korund cyrkonowy Z
Zalety:
■■Ekstermalnie duża żywotność.
■■Maksymalna ilość usuwanego materiału.
■■Bardzo szybka i dokładna obróbka podków
końskich.
Symbol
zamówieniowy

Wielkość ziarna
36

40

600641

-

60

80

586464
-

586471
-

TxL
[mm]

EAN 4007220
BA 100/1000 Z
BA 150/2000 Z

100 x 1.000
150 x 2.000

10
10

1.500
5.000
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Obróbka podków
Tarcza do cięcia i szlifowania DUODISC®

INOX/stal

E

Tarcza DUODISC® do szybkiego cięcia, pewnego szlifu i lekkich prac odgratowujących.
Nie jest konieczna wymiana narzędzia.

Proces:
Cięcie, lekkie prace odgratowujące, lekki szlif
powierzchni.

Zalety:
■■Wysoka jakość i standardy bezpieczeństwa
poprzez solidne wykonanie oraz stabilność
krawędzi.
■■Zredukowane koszty pracy przez krótszy
czas na zmianę narzędzia (rzadsza zmiana
tarczy).
■■Wysoce wydajny i agresywny materiał ścierny i wysoko wartościowe spoiwo.
■■Tarcza DUODISC® odpowiada wymogom EN
12413:2007.

Zalecenia dot. użycia:
■■grubość 1,9 mm: cięcie
■■grubość 2,8 mm: szlifowanie
■■odpowiednie do szlifierek kątowych o
różnej mocy
Przykład zamówienia:
EAN 4007220835081
E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23

Ziarno ścierne: korund A
Bez wtrąceń żelaza, siarki i chlorków.
Obrabiane materiały:
Stal nierdzewna (INOX), stal
Symbol
zamówieniowy
E 115-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23
E 115-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23
E 125-1,9 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23
E 125-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO/22,23
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EAN
4007220

Oznaczenie EN

DxUxH
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

835081
754498
835098
754504

27 A 46 P BF 80
27 A 46 P BF 80
27 A 46 P BF 80
27 A 46 P BF 80

115 x 1,9 x 22,23 (7/8)
115 x 2,8 x 22,23 (7/8)
125 x 1,9 x 22,23 (7/8)
125 x 2,8 x 22,23 (7/8)

13.300
13.300
12.200
12.200

10
10
10
10

0,500
0,750
0,600
0,850

Obróbka podków
Ściernice do cięcia
Przyjazne dla użytkownika narzędzie, do
obróbki stali. Wykonanie PFERD o wysokiej
wydajności cięcia oraz dużej żywotności.
Ziarno ścierne: korund A
Obrabiane materiały:
Stal

Zalecenia dot. użycia:
Cienkie ściernice do szybkiego, wygodnego
cięcia bez gratu. Odpowiednie do szlifierek
kątowych różnych mocy.

Stal

Użycie dużych flanszy mocujących (SFS 76)
zwiększa stabilność krawędzi i zapewnia precyzyjne prowadzenie tarcz zwłaszcza cienkich,
w wykonaniu prostym ø 178 mm.
Przykład zamówienia:
EAN 4007220560242
EHT 115-1,0 A 60 P PSF/22,23
EHT EH

Symbol
zamówieniowy
Wykonanie proste EHT (kształt 41)
EHT 115-1,0 A 60 P PSF/22,23
EHT 115-1,6 A 46 P PSF/22,23
EHT 125-1,0 A 60 P PSF/22,23
EHT 125-1,6 A 46 P PSF/22,23
EHT 178-1,6 A 46 P PSF/22,23

EAN
4007220

Oznaczenie EN

D x T/U x H
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

560242
538111
560259
538128
581209

41 A 60 P BF 80
41 A 46 P BF 80
41 A 60 P BF 80
41 A 46 P BF 80
41 A 46 P BF 80

115 x 1,0 x 22,23 (7/8)
115 x 1,6 x 22,23 (7/8)
125 x 1,0 x 22,23 (7/8)
125 x 1,6 x 22,23 (7/8)
178 x 1,6 x 22,23 (7/8)

13.300
13.300
12.200
12.200
8.600

Flansza mocująca ø 76 mm do wrzecion
napędowych M 14. Służy do zwiększenia
stabilności i lepszego przenoszenia siły przy
ściernicach tarczowych. Wykonanie PFERD
z wysoko jakościowej stali narzędziowej.

25
25
25
25
25

0,625
1,000
0,750
1,150
2,325

Zestaw kołnierzy mocujących
do ściernic do cięcia

Zalecenia dot. użycia:
Użycie dużej flanszy (SFS 76) zwiększa
stabilność krawędzi i zapewnia precyzyjne prowadzenie tarcz zwłaszcza cienkich o średnicy
w wykonaniu prostym ø 178 mm.
Symbol
zamówieniowy
SFS 76

EAN
4007220

Kołnierz mocujący ø
[mm]

595275

76

Uniwersalne narzędzie do cięcia materiału
pełnego.
Duża wydajność cięcia, duża żywotność.

Zalecenia dot. użycia:
Cienkie ściernice do szybkiego, wygodnego
cięcia bez gratu.

Ziarno ścierne: węglik krzemu C

Odpowiednie do szlifierek kątowych różnych
mocy.

Obrabiane materiały:
Aluminium, metale nieżelazne

1

0,370

Kamień/aluminium/metale nieżelazne

Przykład zamówienia:
EAN 4007220669310
EHT 115-1,0 C 60 P PSF/22,23

EHT

Symbol
zamówieniowy
Wykonanie proste EHT (kształt 41)
EHT 115-1,0 C 60 P PSF/22,23
EHT 115-1,6 C 46 P PSF/22,23
EHT 125-1,0 C 60 P PSF/22,23
EHT 125-1,6 C 46 P PSF/22,23

EAN
4007220

Oznaczenie EN

D x T/U x H
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

669310
669297
804278
804308

41 C 60 P BF 80
41 C 46 P BF 80
41 C 60 P BF 80
41 C 46 P BF 80

115 x 1,0 x 22,23 (7/8)
115 x 1,6 x 22,23 (7/8)
125 x 1,0 x 22,23 (7/8)
125 x 1,6 x 22,23 (7/8)

13.300
13.300
12.200
12.200

25
25
25
25

0,625
1,100
0,850
1,175

15

Obróbka podków
Ściernice tarczowe do zdzierania
Wygodne narzędzie do obróbki stali. Produkt
PFERD o bardzo wysokich właściwościach
szlifujących oraz dużej żywotności.

Stal, staliwo

Ziarno ścierne: korund A

Zalecenia dot. użycia:
Do zastosowania na szlifierkach kątowych
różnych mocy. Bardzo dobre zdzieranie już
przy niewielkim nacisku.
Przykład zamówienia:
EAN 4007220471142
E 125-7 A 30 P PSF/22,23

Obrabiane materiały:
Stal, staliwo
Proces:
Szlif powierzchniowy, obróbka
spawów,fazowanie, odgratowywanie,
obróbka spawów pachwinowych.
E

Symbol
zamówieniowy
E 125-7 A 30 P PSF/22,23

Aluminium/metale nieżelazne

E

Symbol
zamówieniowy
E 115-7 A 24 N SG-ALU/22,23
E 125-7 A 24 N SG-ALU/22,23
E 178-7 A 24 N SG-ALU/22,23
E 230-7 A 24 N SG-ALU/22,23

16

EAN
4007220

Oznaczenie EN

DxUxH
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

471142

27 A 30 P BF 80

125 x 7,2 x 22,23 (7/8)

12.200

10

2,250

Profesjonalne narzędzie do obróbki aluminium.
Nadzwyczaj dobre zdzieranie materiału.
Nie zapycha się na miękkich, mażących się
materiałach.
Nie zawiera wypełniaczy tworzących
pozostałości na przedmiocie obrabianym.
Powierzchnia nadaje się bezpośrednio do
spawania.

Proces:
Obróbka spawów, szlif powierzchniowy,
obróbka spawów pachwinowych

Ziarno ścierne: korund specjalny A

Przykład zamówienia:
EAN 4007220475393
E 115-7 A 24 N SG-ALU/22,23

Obrabiane materiały:
Miękkie, ciągliwe aluminium, metale
nieżelazne.

Zalecenia dot. użycia:
Bardzo dobre rezultaty już przy niewielkim
nacisku.
Odpowiedni dla szlifierek kątowych różnych
mocy.

EAN
4007220

Oznaczenie EN

DxUxH
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

475393
475409
475416
617793

27 A 24 N BF 80
27 A 24 N BF 80
27 A 24 N BF 80
27 A 24 N BF 80

115 x 7,2 x 22,23 (7/8)
125 x 7,2 x 22,23 (7/8)
178 x 7,2 x 22,23 (7/8)
230 x 7,2 x 22,23 (7/8)

13.300
12.200
8.600
6.600

10
10
10
10

1,840
2,250
4,300
7,000

Obróbka podków
Ściernice listkowe POLIFAN®
Wszechstronne zastosowanie na podkowach
ze stali lub aluminium, np. na krawędziach
oraz przy pracach odgratowujących, przy
niewielkim użyciu siły.
Zalety:
■■Bardzo dobra jakość uzyskiwanej
powierzchni.
■■Duża żywotność.

Proces:
Szlif powierzchniowy, obróbka spawów
i krawędzi.

Stal/INOX/tworzywa sztuczne
Wykonanie PSF A

Zalecenia dot. użycia:
Dobre właściwości ścierne już przy niewielkim
nacisku. Odpowiednie do szlifierek kątowych
różnych mocy.
Przykład zamówienia:
EAN 4007220512388
PFF 115 A 40 PSF/22,23

Ziarno ścierne: korund A
Obrabiane materiały:
Aluminium, stal, stal nierdzewna (INOX)

PFF

Symbol
zamówieniowy
Wykonanie płaskie PFF
PFF 115 A 40 PSF/22,23
PFF 125 A 40 PSF/22,23
PFF 180 A 40 PSF/22,23

EAN
4007220

Wielkość
ziarna

DxTxH
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

512388
512425
512463

40
40
40

115 x 16 x 22,23 (7/8)
125 x 16 x 22,23 (7/8)
180 x 16 x 22,23 (7/8)

13.300
12.200
8.500

Narzędzie do wymagających zadań obróbczych na podkowach ze stali. Prace odgratowujące oraz szlifowanie krawędzi.
Wysokie właściwości ścierne, duża żywotność.
Zalety:
■■Duża ilość usuwanego materiału dzięki
wysokim właściwościom ściernym.
■■Bardzo duża żywotność.

Proces:
Szlif powierzchniowy, obróbka spawów

10
10
10

0,990
1,080
2,660

Stal/INOX
wykonanie PSF ZIRKON

Zalecenia dot. użycia:
Najlepsze rezultaty na wydajnych szlifierkach
kątowych różnych mocy.
Przykład zamówienia:
EAN 4007220512487
PFF 115 Z 40 PSF/22,23

Ziarno ścierne: korund cyrkonowy Z
Obrabiane materiały:
Stal, stal nierdzewna (INOX)
PFF

Symbol
zamówieniowy
Wykonanie płaskie PFF
PFF 115 Z 40 PSF/22,23
PFF 125 Z 40 PSF/22,23
PFF 180 Z 40 PSF/22,23

EAN
4007220

Wielkość
ziarna

DxTxH
[mm (cale)]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

512487
512517
512548

40
40
40

115 x 15 x 22,23 (7/8)
125 x 15 x 22,23 (7/8)
180 x 15 x 22,23 (7/8)

13.300
12.200
8.500

10
10
10

0,850
1,000
2,400
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Obróbka podków
Pilniki warsztatowe, pilniki frezowane

Pilniki warsztatowe w zwijanym etui z
tworzywa sztucznego

Firma PFERD oferuje szeroki asortyment
pilników odpowiednich do obróbki podków
końskich. Pilniki w ochronnym, wytrzymałym
i odpornym na warunki atmosferyczne etui
z PVC. Pilniki te są produktem najwyższej
jakości o nadzwyczajnej wydajności. Każdy pilnik z zestawu posiada ergonomiczny uchwyt
zapewniający optymalny chwyt narzędzia oraz
lepsze rezultaty pracy.
Zalety:
■■Zestaw zawiera pilniki do najpopularniejszych zastosowań.
■■Praktyczne mocne opakowanie z tworzywa
sztucznego.
■■Najwyższa jakość i wydajność.

Symbol
zamówieniowy

EAN
4007220

Zawartość
(każdorazowo z pasującym uchwytem ergonomicznym)

541 WR 250 mm

011447

1112 250 mm H1, 1132 250 mm H1, 1142 250 mm H1,
1152 SP 250 mm H1, 1162 250 mm H1

1

1,250

10
5

2,700
1,890

Pilniki frezowane przeznaczone są do zgrubnej
obróbki aluminium oraz metali miękkich, np.
mosiądzu, miedzi oraz stali niehartowanych.
Dzięki ostrym, frezowanym zębom pilniki
nie zapychają się. Bardzo duża żywotność
i wysokie właściwości obróbcze.

Pilnik frezowany, płaski

Pilnik prostokątny z chwytem, uzębienie
z 3 stron, płaskie boki z nacięciem skośnym
i z wiórołamaczem. Dostępne różne długości
i nacięcia.

Symbol
zamówieniowy

Długość
[mm]

Długość
[cale]

Zalety:
■■Pilnik nie zapycha się.
■■Łatwe czyszczenie narzędzia.

Przykład zamówienia:
EAN 4007220015636
290 250 mm Z1

Proces:
■■Obróbka powierzchni
■■Odgratowywanie
■■Obróbka profili prostokątnych
Nacięcie szwajcarskie
1

2

3

Przekrój
[mm]

Pasujący
uchwyt

015674

25,0 x 5,5
30,0 x 5,8

FH 4/1
FH 5/1

EAN 4007220
290
290
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250
300

10
12

015636
015650

015643
015667

Obróbka podków
Pilniki frezowane, uchwyty i szczotki do pilników

Pilnik frezowany, półokrągły, wklęsły

Zalety:
■■Specjalista przy obróbce aluminium.
■■Odpowiedni zwłaszcza do zaokrągleń oraz
obróbki wtórnej.
■■Bardzo duża żywotność.
■■Nie zapycha się.
■■Łatwe czyszczenie narzędzia.

Pilnik półokrągły, zbieżny z chwytem, na stronie półokrągłej jednostronne uzębienie skośne
z wiórołamaczem. Dostępne 2 długości.

Symbol
zamówieniowy
295
295

Długość
[mm]

Długość
[cale]

250
300

10
12

Zalety:
■■Optymalny chwyt.
■■Ergonomiczny kształt.
■■Na zewnątrz miękkie tworzywo sztuczne z
twardą, stabilną częścią wewnętrzną.
■■Bez zmiękczacza.
■■Duże, zaokrąglone powierzchnie styku.

Symbol
zamówieniowy
FH 4/1-10
FH 5/1-10

Nacięcie
szwajcarskie

EAN
4007220

1
1

015711
015735

Proces:
■■Obróbka promieni
■■Odgratowywanie
■■Obróbka profili półokrągłych
Przykład zamówienia:
EAN 4007220015711
295 250 mm Z1
Przekrój
[mm]

Pasujący
uchwyt

23,0 x 7,0
27,0 x 9,0
FH 2+3

FH 4/1
FH 5/1

10
5

1,750
1,120

Maksymalne bezpieczeństwo pracy:
Chroni dłonie przed ostrymi krawędziami.

Ergonomiczne uchwyty do pilników
FH 4+5

Przykład zamówienia:
EAN 4007220535776
FH 4/1-10

FH 4/1
FH 5/1

EAN
4007220

Długość
całkowita
[mm]

Pasuje do
pilników o
długości [mm]

Pasuje do

535776
535813

115
115

200 - 250
300 - 350

pilniki płaskie, płasko-zbieżne i półokrągłe
pilniki płaskie, płasko-zbieżne i półokrągłe

Za pomocą szczotki do pilników można łatwo
oczyszczać pilniki zapchane wiórami.

10
10

0,560
0,550

Szczotka do pilników

Solidna rękojeść z drewna z drutem odpornym
na ścieranie.

Symbol
zamówieniowy
HBF 10 ST 0,15 SG

EAN
4007220

Długość
[mm]

Długość
[cale]

015315

232

9,2

5

0,615
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Narzędzia czyszczące
Szczotki ręczne
Znakomite do czyszczenia powierzchni, usuwania rdzy, np. z podków końskich wykonanych ze stali.

Szczotka ręczna HBB 50

Zalety:
■■Poręczna.
■■Bardzo wydajna oraz o dużej żywotności
dzięki wykonaniu z wysokiej jakości drutu.
■■Stabilny drewniany korpus odpowiedni do
zamocowania na nim uchwytu.

l2
l1
Symbol
zamówieniowy

HBB 50 ST 0,45 SG

EAN
4007220

Rodzaj
drutu

Rodzaj
drutu ø
d6
[mm]

Ilość
rzędów
Z

Dług.
drutu
l2
[mm]

Długość
całkowita
l1
[mm]

572504

stal

0,45

5

35

200

Duża szczotka ręczna z uchwytem, znakomita
do zgrubnych prac czyszczących oraz usuwania rdzy, np. podków końskich ze stali.

Szczotka ręczna HBB 80

10

2,375

Zalety:
■■Bardzo agresywna.
■■Bardzo wydajna.
■■Sprawna praca szczotką.
■■Stabilny drewniany korpus.

l2
l1

Symbol
zamówieniowy

HBB 80 ST 0,45 SG

EAN
4007220

Rodzaj
drutu

Rodzaj
drutu ø
d6
[mm]

Ilość
rzędów
Z

Dług.
drutu
l2
[mm]

Długość
całkowita
l1
[mm]

647295

Stahl

0,45

8

32

235

12

5,345

Do użycia przy lekkich pracach
(czyszczenie i usuwanie rdzy). Odpowiednia
do zastosowania na podkowach końskich.

Szczotka ręczna HBU

Zalety:
■■Bardzo wydajna oraz o dużej żywotności
dzięki wykonaniu z wysokiej jakości drutu.
■■Stabilny drewniany korpus odpowiedni do
zamocowania na nim uchwytu.

l2
l1

Symbol
zamówieniowy

HBU 40 ST 0,35 SG
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EAN
4007220

Rodzaj
drutu

Rodzaj
drutu ø
d6
[mm]

Ilość
rzędów
Z

Dług.
drutu
l2
[mm]

Długość
całkowita
l1
[mm]

572214

Stahl

0,35

4

25

290

10

1,800

Narzędzia czyszczące
Szczotki ręczne, szczotki rotujące
Szczotka ręczna z drutem stalowym w kształcie V nadaje się do obróbki spawów pachwinowych, fug, wąskich szczelin oraz innych
trudno dostępnych miejsc. Idealna do prac
czyszczących i odgratowujacych.

Szczotka ręczna HBK

Zalety:
■■Bardzo wydajna oraz o dużej żywotności
dzięki wykonaniu z wysokiej jakości drutu.
■■Stabilny drewniany korpus odpowiedni do
zamocowania na nim uchwytu.
Symbol
zamówieniowy

HBK 30 ST 0,35 SG

l2
l1

EAN
4007220

Rodzaj
drutu

Rodzaj
drutu ø
d6
[mm]

Ilość
rzędów
Z

Dług.
drutu
l2
[mm]

Długość
całkowita
l1
[mm]

572481

stal

0,35

3

35

290

PFERD oferuje duży wybór najczęściej używanych typów szczotek. Średnica trzpienia 6 mm
do szybkiego, wydajnego czyszczenia oraz
usuwania zgorzeliny, jak również do lekkich
prac odgratowujących na stali (szczotki z
drutem stalowym) oraz aluminium (szczotki
z włosiem z SiC). Szczotki trzpieniowe mogą
być stosowane na szlifierkach prostych, z
wałkiem giętkim lub na wiertarkach.
Zalety:
■■Bardzo wydajna szczotka trzpieniowa.
■■Wysokiej jakości drut o dużej żywotności.
■■Zestaw zawiera najpopularniejsze kształty
i wymiary.

■■PBGS (splot pojedynczy) jako specjalista
przy obróbce miejsc trudno dostępnych.

1,730

Zestaw szczotek
Szczotki trzpieniowe ø główki 6 mm

Zawartość:
Zestaw zawiera po 1 szt.:
PBU 1212/6 ST 0,35 SG
PBGS 1010/6 ST 0,35 SG
PBG 1919/6 ST 0,35 SG
RBU 3006/6 ST 0,20 SG
RBU 7004/6 ST 0,20 SG
RBU 7015/6 ST 0,30 SG
RBG 7006/6 ST 0,35 SG
RBG 7012/6 ST 0,50 SG
RBU 7015/6 SiC 180 0,90 SG
TBU 6015/6 ST 0,30 SG

Symbol
zamówieniowy

10

EAN
4007220

BSO 5700 ST SiC SG

845417

Liczby obrotów dla szczotek
trzpieniowych

1

Szczotka

Prędkość pracy dla szczotek trzpieniowych to
35-55 m/s. W zależności od średnicy szczotki
liczby obrotów wyglądają następująco:

Szczotki tarczowe do szlifierek kątowych
znakomicie nadają się do średniociężkich prac,
np. czyszczenia usuwania rdzy oraz zgorzeliny.
Używane także przy zaokrąglaniu krawędzi,
lekkich prac odgratowujących oraz czyszczeniu spawów.

PBU 1212/6 ST 0,35 SG
PBGS 1010/6 ST 0,35 SG
PBG 1919/6 ST 0,35 SG
RBU 3006/6 ST 0,20 SG
RBU 7004/6 ST 0,20 SG
RBU 7015/6 ST 0,30 SG
RBU 7015/6 SiC 180 0,90 SG
RBG 7006/6 ST 0,35 SG
RBG 7012/6 ST 0,50 SG
TBU 6015/6 ST 0,30 SG

2,133
Zalecane liczby obrotów
[min-1]

Maks.liczby
obrotów [min-1]

10.000 - 15.000
5.000 - 7.500
10.000 - 15.000
10.000 - 15.000
6.000 - 9.000
7.000 - 11.300
6.000 - 9.800
12.500 - 18.000
12.500 - 18.000
2.000 - 3.400

20.000
10.000
20.000
20.000
12.000
15.000
15.000
25.000
25.000
4.500

Zalety:
■■Bardzo wydajna szczotka tarczowa.
■■Wysokiej jakości drut o dużej żywotności.
■■Wielostronne zastosowanie.
■■Najlepsza wydajność na wszystkich
zakresach obrotów.

RBU = Szczotki tarczowe, nieplecione,
Wykonanie do szlifierek kątowych
l2

Zalecenia dot. użycia:
Najlepsze rezultaty pracy osiąga się na szlifierkach kątowych z regulowaną liczbą obrotów,
gdyż moc może być dopasowana do założonego wyniku pracy.
Symbol
zamówieniowy

RBU 12512/M14 ST 0,30 SG

d2 d1

b

EAN
4007220

Rodzaj
drutu ø
d6
[mm]

ø
szczotki
d1
[mm]

Grub.
drutu
b
[mm]

Dług.
drutu
l2
[mm]

Gwint
d2

Zalecane
obroty
[min-¹]

Maks. l.
obrotów
[min-¹]

806975

0,30

125

12

15

M14x2

5.500 - 11.000

11.000

1

0,403
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DF 1132

trójkątny

Pielęgnacja i ostrzenie narzędzi
DF 1142

czworokątny

Pilniki diamentowe, osełka
DF 1152

półokrągły

DF 1152

półokrągły

Diamentowe pilniki warsztatowe
DF 1162

okrągły

Diamentowe pilniki warsztatowe idealnie
nadają się do ostrzenia noży do kopyt oraz
odznaczają się szczególnie dużą żywotnością.
Symbol
zamówieniowy

EAN
4007220

Pilniki te dostarczane są w ergonomicznym
etui.

Wielkość
ziarna

DF 2601 płaski DF 2601 flachstumpf
DF 1162/200 D151
017289
DF 2602 półokrągły
DF 2602 halbrund

D 151

Długość
całkowita
[mm]

Długość
cz. roboczej
[mm]

Przekrój
[mm]

200

180

8

1

110

1

50

2607 flachstumpf
trójkątny
DF 2607 dreikant
DF 1112
Diamentowy pilnik podręczny
DF 2608 czworokątny
DF 2608 vierkant
DF 2610 okrągłyDF 2610 rund
DF 1132 dreikant

DF pilniki
1132 podręczne
dreikant to małe, barDiamentowe
dzo poręczne pilniki odpowiednie do ostrzenia
wygiętych czubków noży do kopyt.
DF 1142 vierkant
Symbol
EAN
zamówieniowy
4007220
DF 1152 halbrund
DF 2610 D126

017340

Posiadają kuty trzpień, można ich używać bez
uchwytu.
Wielkość
ziarna

Długość
całkowita
[mm]

Długość
cz. roboczej
[mm]

Przekrój
[mm]

D 126

215

100

6,7

DF 1152 halbrund
Osełka z uchwytem SB-S 251
DF 1162 rund

Osełka firmy PFERD stosowane są do szybkiego ostrzenia noży do kopyt oraz krawędzi
kopyt. Posiadają ergonomiczny uchwyt.
Symbol
zamówieniowy
SB-S 251

22

EAN
4007220

Wymiary
[mm]

846780

200

1

196

Napędy narzędzi
Szlifierki kątowe, szlifierki proste

Zestaw składa się z:
■■Wysokiej mocy szlifierki kątowej.
■■Tulei mocujących.
■■Flanszy mocujących.

Szlifierka kątowa UWER 15/100 SI

365

Charakterystyka:
■■Bezstopniowa regulacja obrotów, zakres
4.200 – 10.000 min-1.
■■Duża moc gwarantuje stabilność obrotów.
■■Maks. ø narzędzia 125 mm.
■■Stabilizujące układy elektroniczne,
odpowiednie do obróbki materiałów źle
przewodzących ciepło.
■■Odpowiednia ochrona.
■■Elektroniczne wyłączenie przy
przeciążeniu, ponownym włączeniu
podczas awarii zasilania.

Symbol
zamówieniowy
UWER 15/100 SI

EAN
4007220

75
83

Obroty
[min-¹]

Napięcie
[Volt]
50 - 60 Hz

Pobór mocy
[Watt]

Moc
oddawana
[Watt]

Gwint
wrzeciona

Mocowanie
narzędzia ø
otworu [mm]

787007 4.200 - 10.000

230

1.530

1.050

M14

22,23

Osobno mogą być zamawiane:
Klucze
Wielkość
klucza

Flansza mocująca
Ilość

EAN
4007220

Symbol
zamówieniowy

EAN
4007220

1
1

193853
204450

flansza mocująca
nakrętka

426036
316238

35 mm
4 mm (imbus)

Zestaw składa się z:
■■Szlifierki prostej o wysokiej mocy.
■■Kluczy.
■■Tulei zaciskowych dla trzpieni o średnicy
3 mm i 6 mm.

Szlifierka prosta UGER 5/250 SI

Charakterystyka:
■■10 m przewód zasilający.
■■Bezstopniowa regulacja obrotów
11.000-25.000 min-1.
■■Duża moc, napęd bardzo poręczny.
■■Łatwy w obsłudze przez włącznik
umiejscowiony z boku.
■■Stabilizujące układy elektroniczne.
■■Łagodny rozruch.
■■Mocna, przyjazna w serwisowaniu
konstrukcja.
■■Odpowiednia ochrona.
■■Elektroniczne wyłączenie przy
przeciążeniu, ponownym włączeniem
podczas awarii zasilania.

Symbol
zamówieniowy

325
120
32

57

EAN
4007220

Obroty
[min-¹]

Napięcie
[Volt]
50 - 60 Hz

Pobór mocy
[Watt]

Moc
oddawana
[Watt]

Wraz z tuleją
zaciskową
ø [mm]

846520

11.000 - 25.000

230

500

300

6

Set UGER 5/250 SI

2,600

1,555

Osobno mogą być zamawiane:
Klucze

Tuleje zaciskowe
Wielkość
klucza

Ilość

EAN
4007220

grupa 11
EAN
4007220

14 mm

1

206836

18 mm

1

206843

Dla ø trzpienia
3 mm

6 mm

196236

196281
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Napędy narzędzi
Napędy wałków giętkich
Charakterystyka:
■■Płynna regulacja obrotów,
zakres 11 000 - 25 000 min-1.
■■Możliwa regulacja obrotów przy pracującym
urządzeniu.
■■Stabilizujące układy elektroniczne, także
przy przeciążeniach.
■■Całkowita izolacja ochronna.
■■Można podłączyć do każdej sieci prądu
przemienengo 230 Volt i 50/60 Hz.
■■Łagodny rozruch chroni mechanikę i elektronikę.
■■Stojak z rurek chroni maszynę w każdym
położeniu.
■■Elektroniczne wyłączenie przy przeciążeniu.

Zestaw składa się z :
■■Wysokiej mocy napędu wałka giętkiego.
■■Wałka giętkiego wraz z uchwytem
■■Kluczy.
■■Tulei zaciskowych dla trzpienia o średnicy
3 mm i 6 mm.

Zestaw napędów wałka giętkiego
RUER 10/250 SI

Silnik Rekord RUER 10/250 SI
Napęd o wysokiej mocy do wielostronnego
zastosowania. Idealny do precyzyjnych prac
frezarskich, szlifierskich, pracy szczotką
oraz polerowania. Napęd może pracować
w pozycji wiszącej. Dzięki długiemu wałkowi
uruchomione urządzenie nie stwarza
zagrożenia dla znajdującego się w pobliżu
zwierzęcia.

Wymiary dł. x szer.x wys.:
300 x 75 x 140 mm

Symbol
zamówieniowy

EAN
4007220

Obroty
[min-¹]

Napięcie
[Volt]
50 - 60 Hz

Pobór mocy
[Watt]

846544

11.000 - 25.000

230

1.050

Zestaw RUER 10/250 SI

Osobno mogą być zamawiane:
Klucze
Wielkość
klucza
14 mm
18 mm
Symbol
zamówieniowy

Wałek giętki
6 ZG DIN 10
(wraz z uchwytem 4 ZGB)

Moc
Podłączenie
oddawana wałka giętkiego
[Watt]
[DIN]
660

10

5,305

Tuleje zaciskowe
Ilość
1
1

EAN
4007220

grupa 9

206836
206843

EAN
4007220

EAN 4007220

658420

Dla ø trzpienia
3 mm

6 mm

195888

195932

Dane techniczne

Charakterystyka

Wymiary ø Podł. od
Podł.
x Długość str. silnika
od str.
[mm]
ø
uchwytu ø
[mm]
[mm]

■■Zakres obrotów 11 000 - 25 000 min-1
■■Zakres mocy: 660 - 1460 Watt
■■Nie wolno przekraczać podanych obrotów
i mocy.
■■Przy zredukowanym zapotrzebowaniu na
moc < 600 Watt nie można przekraczać
zakresu obrotów.
■■Promień krzywizny nie mniejszy niż
140 mm.

16 x 1.643

30

16

1,150

Pasujące narzędzia PFERD

Trzpienie frezarskie HSS
ø główki 3 mm

Ściernice trzpieniowe

Opaski ścierne

Patrz str. 10

Patrz str. 9

Szczotki-pędzelki trzpieniowe
nieplecione i plecione
Szczotki tarczowe trzpieniowe
nieplecione i plecione

Trzpienie frezarskie HSS
ø główki 6 mm
Patrz str. 11
Wskazówka: J eśli nie podano średnicy trzpienia, dostarczamy trzpień 6 mm.
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Szczotki garnkowe trzpieniowe
nieplecione
Patrz str. 21

Napędy narzędzi
Napędy wałków giętkich
Zestaw składa się z :
■■Wysokiej mocy napędu wałka giętkiego.
■■Wałka giętkiego wraz z uchwytem.
■■Kluczy.
■■Tulei zaciskowych dla trzpienia o średnicy
3 mm i 6 mm.
Napędy wałków giętkich MMEW 11/120
Mini-Mammut 11/120 jest napędem o wysokiej mocy do wielostronnego zastosowania.
Idealny do precyzyjnych prac frezarskich,
szlifierskich, pracy szczotką oraz polerowania.
Długi wałek umożliwia elastyczną obróbkę
kopyt i podków.

Symbol
zamówieniowy

Set MMEW 11/120

Charakterystyka:
■■Bezstopniowa regulacja obrotów, zakres
850 - 12 000 min-1
■■Możliwa szybka i łatwa regulacja obrotów
podczas pracy maszyny.
■■Dobry stosunek obrotów do mocy.
■■Cicha praca.
■■Solidna obudowa.
■■Automatyczne wyłączenie przy przegrzaniu.
■■Włącznik główny z wyzwalaczem niedomiarowo - napięciowym.

Zestaw napędy wałków giętkich
MMEW 11/120

EAN
4007220

Obroty
[min-¹]

Napięcie
[Volt]
50 - 60 Hz

Pobór mocy
[Watt]

Moc
oddawana
[Watt]

Podłączenie
wałka giętkiego
[DIN]

Wymiary
dł. x szer. x
wysokość
[mm]

846551

850 - 12.000

230

1.100

800

10

270 x 160 x 180

Osobno mogą być zamawiane:
Klucze
Wielkość
klucza
14 mm
18 mm
Symbol
zamówieniowy

Wałek giętki
6 ZG DIN 10
(wraz z uchwytem 4 ZGB)

9,475

Tuleje zaciskowe
Ilość
1
1

EAN
4007220

grupa 9

206836
206843

EAN
4007220

EAN 4007220

658420

Dla ø trzpienia
3 mm

6 mm

195888

195932

Dane techniczne

Charakterystyka

Wymiary ø Podł. od
Podł.
x Długość str. silnika
od str.
[mm]
ø
uchwytu ø
[mm]
[mm]

■■ Zakres obrotów 11 000 - 25 000 min-1
■■ Zakres mocy: 660 - 1460 Watt
■■ Nie wolno przekraczać podanych obrotów
i mocy.
■■ Przy zredukowanym zapotrzebowaniu na
moc < 660 Watt nie można przekraczać
zakresu obrotów.
■■ Promień krzywizny nie mniejszy niż
140 mm.

16 x 1.643

30

16

1,150

Pasujące narzędzia PFERD

Trzpienie frezarskie HSS
ø główki 3 mm

Ściernice trzpieniowe

Opaski ścierne

Patrz str. 10

Patrz str. 9

Szczotki-pędzelki trzpieniowe
nieplecione i plecione
Szczotki tarczowe trzpieniowe
nieplecione i plecione

Trzpienie frezarskie HSS
ø główki 6 mm
Patrz str. 11

Szczotki garnkowe trzpieniowe
nieplecione
Patrz str. 21

Wskazówka: J eśli nie podano średnicy trzpienia, dostarczamy trzpień 6 mm.
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Odzież
Ocieplana kamizelka, bluza, T-shirty

Ocieplana kamizelka PFERD

Opieplana kamizelka, gruby, gęsty materiał
(320 g/m2).
Przyjemna w dotyku miękka i ciepła kamizelka
z wysokiej jakości, oddychającego i łatwego w pielęgnacji materiału. Wygodny krój,
subtelne logo PFERD na piersi. Chroni plecy
i nerki.
■■Dwie kieszenie zamykane na zamek
błyskawiczny.
■■Brzegi wzmacniane nylonem.

Symbol
zamówieniowy
Ocieplana kamizelka XS
Ocieplana kamizelka S
Ocieplana kamizelka M
Ocieplana kamizelka L
Ocieplana kamizelka XL
Ocieplana kamizelka XXL
Bluza PFERD

Symbol
zamówieniowy
Bluza S
Bluza M
Bluza L
Bluza XL

PFERD T-shirt damski

■■Podwójne szwy na ramionach, dekolcie
i zakończeniach rękawów.
■■W pasie sznurek umożliwiający regulację.
Kolor:
granat
Materiał:	100 % poliester
Nadający się do prania w 40°C
Dostępne rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, patrz tabelka

EAN
4007220

Rozmiar

844816
844823
844830
844847
844854
845011

XS
S
M
L
XL
XXL

Lekka, przyjemna i funkcjonalna bluza
zakładana przez głowę. Z wysokiej jakości,
solidnych, oddychających i wiatroszczelnych
mikrowłókien. Wygodny krój, elastyczne ściągacze przy rękawach, kołnierzu oraz pasku.
Zamek błyskawiczny umożliwia wygodne
zakładanie i zdejmowanei bluzy. Granatowe
logo na piersi.
■■Dwie kieszenie zamykane na zamek
błyskawiczny.
■■Odpinane rękawy (możliwość noszenia jako
kamizelki).
■■Mocne, wiatroszczelne szwy.

Kolor:
oliwka/granat
Materiał:	na zewnątrz:
100 % microfibra (poliester),
wewnątrz: 100 % nylon
Nadający się do prania w 40°C
Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL, patrz tabelka

Rozmiar

844625
844632
844649
844670

S
M
L
XL

1
1
1
1

0,503
0,519
0,540
0,567

Kolor:
granat
Materiał:	100 % bawełna, 150 g/m²
Nadający się do prania przy 40°C
Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, patrz tabelka

Symbol
zamówieniowy

EAN
4007220

Rozmiar

T-shirt damski S
T-shirt damski M
T-shirt damski L
T-shirt damski XL
T-shirt damski XXL

844779
844786
844793
844809
844991

S
M
L
XL
XXL
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0,351
0,364
0,391
0,429
0,449
0,479

■■Szczelne ściągacze na rękawach, kołnierzu
oraz w pasie.

EAN
4007220

Klasyczny, damski T-shirt, lekko wcięty w talii.
Bardzo wygodny, 100% baweły, białe logo
PFERD na piersi.
■■Wysokiej jakości jersey.
■■Dekolt ze ściągaczem.
■■Lekko dopasowany w talii.
■■Podwójne szwy na ramionach, dekolcie
i zakończeniach rękawków.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0,095
0,103
0,118
0,125
0,130

Odzież
T-shirty, czapka z daszkiem
T-shirt dziecięcy, przyjemny materiał, 100%
bawełny, białe logo na piersi.
■■Wysokiej jakości jersey.
■■Okrągłe wycięcie pod szyją z domieszką
elastanu.
■■Podwójne szwy na ramionach.

Symbol
zamówieniowy
T-shirt dziecięcy
T-shirt męski z okrągłym wycięciem pod szyją.
Wygodny krój. 100% bawełny, białe logo na
piersi.
■■Okrągłe wycięcie pod szyją z domieszką
elastanu.
■■Podwójne szwy na ramionach.

Kolor:
granat
Materiał:	100 % bawełny, 150 g/m²
Nadający się do prania przy 40°C

T-shirt dziecięcy PFERD

Dostępne rozmiary:
XL (146/152), patrz tabelka

EAN
4007220

Rozmiar

844748

XL (146/152)

Kolor:
granat
Materiał:	100 % bawełny, 150 g/m²
Nadający się do prania przy 40°C
Dostępne rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, patrz tabelka

EAN
4007220

Rozmiar

T-shirt męski S
T-shirt męski M
T-shirt męski L
T-shirt męski XL
T-shirt męski XXL

844878
844885
844892
844908
845004

S
M
L
XL
XXL

Symbol
zamówieniowy
Schirmmütze

0,115

T-shirt męski PFERD

Symbol
zamówieniowy

Wysokiej jakości czapka z daszkiem.
100% bawełny, klasyczny, krótki daszek.
Niebieskie logo.
■■Klasyczny krój.
■■Regulowana wielkość.

1

Kolor:
oliwka
Materiał:	100 % bawełny

1
1
1
1
1

0,125
0,146
0,176
0,185
0,195

Czapka z daszkiem PFERD, oliwkowa

Dostępne rozmiary
Jeden rozmiar, regulowana wielkość czapki.

EAN
4007220

Rozmiar

844731

uniwersalny

1

0,085
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

Wydrukowano w Niemczech.

Specjalne narzędzia do pielęgnacji wyjątkowych zwierząt

Narzędzia PFERD służące do pielęgnacji kopyt końskich dostępne
są w handlu specjalistycznym.
Obok przedstawionego w prospekcie programu, PFERD oferuje
także szeroki asortyment narzędzi do obróbki powierzchni oraz
cięcia materiałów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w podręczniku narzędziowym PFERD, który jest czymś więcej niż tylko
katalogiem i stanowi kompendium wiedzy o narzędziach, zawiera
wiele podstawowych informacji, wskazówek technicznych oraz
zaleceń będących pomocnych przy efektywnym zastosowaniu narzędzi. Istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego egzemplarza.

