Wysokiej jakości materiały ścierne

Zastosowanie

Produkty

Akcesoria

VSM Tarcze fibrowe

Odkryj możliwości tarcz
fibrowych VSM

Przykładowe zastosowania:
• Oczyszczanie odlewów, prace odgratowujące
• Wyrównywanie spawów, punktów zgrzewu
oraz miejsc twardego lutowania
• Szlifowanie krawędzi oraz płaszczyzn
• Wyszlifowywanie nierówności
• Wygładzanie i polerowanie powierzchni

Korzyści płynące ze
stosowania tarcz fibrowych:
Agresywny szlif, duży urobek materiału dzięki
• Znakomitej wydajności ziarna ściernego (zwłaszcza
przy samoostrzących seriach ceramicznych
i cyrkokorundowych)
• Optymalnej technice nasypu
Bardzo duża żywotność poprzez
• Bardzo dobre osadzenie ziarna do nośnika
• Samoostrzące ziarno ścierne (ceramiczne,
cyrkokorundowe, kompaktowe)
• Aktywną warstwę zalewową
(przy produktach TOP SIZE)
Znakomity obraz szlifu dzięki
• Wyjątkowo spokojnej pracy
• Specjalnym kształtom (np. rozetki) przy dużej
elastyczności na krawędziach
• Dobranej granulacji tarczy

Urobek [g]

Przykład
Obróbka puktów zgrzewu
Tarcze fibrowe VSM
Produkty konkurecyjne
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Odkryj możliwości tarcz fibrowych

Zakłady
stalowe
Wyszlifowywanie
nierówności

Konstrukcje
stalowe
Wygładzanie nierówności, czyszczenie spawów,
obróbka części
kutych

Śruby statków
Tolerancja oraz dokładny szlif brązu i
mosiądzu uniwersalnego

Żeliwo szare/
staliwo
Czyszczenie stojaków do maszyn,
zbiorników, obudowy

Odlewy
aluminium
Szlifowanie odlewów, prace odgratowujące

Przemysł motoryzacyjny
Odgratowywanie,
wyrównywanie
spawów/punktów
zgrzewu, miejsc
twardego lutowania
























Legenda



nadaje się do użycia





CER
ZA
AO
SIC

Ziarno ceramiczne VSM®
CERAMICS
Cyrkokorund
Tlenek glinu
Węgik krzemu





COM-AO Ziarno kompaktowe tlenek glinu
COM-SIC Ziarno kompaktowe węglik krzemu
 TOP SIZE Warstwa aktywna obniżająca
temperaturę i podnosząca wydajność
materiału podczas obróbki

VSM

Zbiorniki ze stali
nierdzewnej
Wygładzanie spawów, szlif krawędziowy i płaszczyznowy



Radiatory stalowe









Granulacje

Rodzaj ziarna

Seria VSM

Wygładzanie zgrze- Wyrównywanie
wów doczołowych, i szlifowanie z
szlif krawędziowy polerowaniem powierzchni (schody,
parapety)




Kamień sztuczny/
kamień naturalny





24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120 CER  TOP SIZE
CER
24, 36, 40, 50, 60, 80, 120
CER  TOP SIZE
36, 40, 50, 60, 80

VSM XF870
VSM XF760
VSM SF850

36, 40, 60, 80, 80
24, 36, 50, 60, 80
24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

ZA  TOP SIZE
ZA
ZA
ZA

VSM ZF844
VSM ZF745
VSM ZF714
VSM ZF713

120, 180
36, 50, 60, 80, 100, 120, 150,
180, 220
16, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80,
100, 120, 150

COM-AO

VSM KF736

AO  TOP SIZE

VSM KF808

AO

VSM KF708

16, 24, 36, 50, 60, 80, 120

SIC

VSM SF08

Stojak na krążki fibrowe VSM
1
1

3
3

2

4

4
4

3
3
2
2

4

2

1
1

Służy do magazynowania krążków
o średnicy do 235 mm z otworem
Służy
do magazynowania
krążków
wewnętrznym
o średnicy 22
mm.
o
średnicy
do
235
mm
z
otworem
- Stabilne umiejscowienie na
wewnętrznym
o średnicy
22 mm.
stojaku zapobiega
zdeformo- Stabilne
umiejscowienie
na
waniom krążków
stojaku zapobiega
zdeformo- Uporządkowane
składowanie,
waniom
krążków
wygodny dostęp do krążków
- Uporządkowane
w miejscu pracy składowanie,
wygodny dostęp do krążków
w miejscu
Składa
się z: pracy
1 x podstawa z otworami dla
Składa
się z: umiejscowienia (1)
stabilnego
1
x
podstawa
z otworami
dla
1 x górna część
(2)
stabilnego
umiejscowienia
(1)
1 x trzpień mocujący(3)
1
x
górna
część
(2)
1 x uchwyt (4)
1 x trzpień mocujący(3)
1 x uchwyt (4)

Wymiary i kształty
krążków fibrowych
Kształty standardowe

Kształty specjalne

Kształty standardowe

Kształty specjalne

płaski z otworem wewnętrznym

kształt wypukły

płaski z otworem wewnętrznym

kształt wypukły

płaski z otworem wewnętrznym
i rozcięciem
płaski z otworem wewnętrznym
i rozcięciem

kształt rozetki
kształt rozetki

Wymiary standardowe [ mm]
Wymiary standardowe [ mm]
D
d
100
D
115
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d
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16
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115
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125
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22
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150
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22
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d

D
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Krążki fibrowe High Tech:
budowa i proces ścierania ziarna
Korund cyrkokorundowe
(ZA)
-

duża wydajność zdzierania
długa żywotność
proces ciągłego samoostrzenia się
ziarna

t=0

Ziarno ceramiczne (CER)
-

duża wydajność zdzierania
długa żywotność
proces ciągłego samoostrzenia
się ziarna
chłodny szlif
nadaje się do twardych
materiałów

t=0

Ziarno kompaktowe (COM)
–
–
–
–

równomierne zdzieranie
uzyskiwanie gładkiej powierzchni
proces ciągłego samoostrzenia
się ziarna
stała chropowatość powierzchni
w ciągu całej żywotności
materiału

t=0

Krążki fibrowe High Quality:
budowa i proces ścierania ziarna
Węglik krzemu (SIC)
-

wysoki stopień twardości
idealny do obróbki szkła,
minerałów, ceramiki,
porcelany, kamienia, tytanu,
lakieru, mosiądzu, brązu i stali
(głównie blachy stalowej)

Tlenek glinu - korund (AO)
-

Wysoki stopień twardości przy
wystarczającej ciągliwości
Uniwersalny do obróbki metali

Aktywna szlifiersko warstwa
(TOP-SIZE)
-

Obniża temperaturę podczas
obróbki
Zwiększa wydajność zdzierania
Wydłuża żywotność materiału
ściernego

PFERD-VSM Sp. z o.o.
ul. Polna 1a
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
tel. +61 897-04-80
fax +61 897-04-90
www.pferdvsm.pl; biuro@pferdvsm.pl

