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A CC-GRIND® rendszer
A csiszolóprofi

■	A tisztítókorongokhoz képest  40%-kal gazdaságosabb az utolérhetetlen leválasztási  

teljesítménynek köszönhetően

■	A használat során 50%-kal alacsonyabb vibráció és zajszint

■	Erőteljes és biztonságos mint egy tisztítókorong – 100 %-kal növelt agresszivitás

BIZZ A KÉKBEN
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A CC-GRIND® rendszer
Maximális hatékonyság az utolérhetetlen leválasztásnak köszönhetően

A CC-GRIND® termékek kifejezetten a gaz-
daságos, agresszív és egyben utolérhetetlen 
leválasztási teljesítményű, kiváló élettartamú 
felület, valamint élek megmunkálására kifej-
lesztett csiszolószerszám rendszer. A feladat-
hoz kiválasztott csiszolókorong és a hozzátar-
tozó felfogatórendszer speciális kombinációja a 
legrövidebb idő alatt garantálja a legmagasabb 
leválasztási teljesítményt.

Alkalmazástechnikai ajánlások

	■  A CC-GRIND® csiszolókorong csak felületé-
vel alkalmazható csiszolásra.  
Élével/kerületével végzett csiszolásra nem 
alkalmazható.

Előnyök

A nagyteljesítményű csiszolószemcsék és az 
optimalizált hűtési rendszer eredménye

	■ 100%-kal növelt agresszivitás,
	■ 40%-kal növelt gazdaságosság,
	■ 30%-kal alacsonyabb megmunkálási 
hőmérséklet,

	■ ergonómiailag optimalizált csiszolás.
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PFERDERGONOMICS
A középpontban az ember áll

■	Csökkentett vibráció

■	Alacsonyabb zaj

■	Visszafogott porkibocsátás

■	Optimalizált érintésérzékelés (haptic) a munkavégzésnél

További információért 
és a megfelelő PFERD 
szerszám kiválasztásáért 
tekintse meg a „PFERD-
ERGONOMICS – A közép-
pontban az ember áll” 
című kiadványunkat.

40%-kal növelt gazdaságosság

A csiszolási folyamatban érvényesülő meg-
növelt agresszivitás és a hosszabb élettartam 
következtében a CC-GRIND® és CC-GRIND®-
SOLID korongok használata 40%-kal gazdasá-
gosabb a hagyományos tisztítókorongnál.

Teljesítmény összehasonlítás acélon történő munkavégzéskor:
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Tisztítókorong A CC-GRIND® rendszer

Ergonómiai csiszolás a durva tisztítás helyett

Jelentősen csökkentett zajszint, vibráció és por

A PFERD új CC-GRIND® és CC-GRIND®-SOLID 
csiszolókorongjai a hagyományos tisztítókoron-
gokkal szemben 50%-kal alacsonyabb zaj-
szinttel, 80%-kal alacsonyabb vibrációval 
és porképződéssel dolgoznak.

A PFERDERGONOMICS ajánlja az új inno-
vatív CC-GRIND® szerszámokat kontúrok 
flexibilis csiszolásához és a CC-GRIND®-SOLID 
szerszámokat a kemény, durva megmunkálási 
feladatokhoz.
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Tisztítókorong A CC-GRIND® rendszer
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Maximális hatékonyság az utolérhetetlen leválasztásnak köszönhetően

A CC-GRIND® rendszer 

	 ➋ Megmunkálandó
➊ anyag
Megmunkálási  
feladat

Acél Rozsdamentes (INOX) acél

Kivitel Kivitel

Felületcsiszolás
CC-GRIND® STEEL
CC-GRIND®-SOLID STEEL

CC-GRIND® INOX 
CC-GRIND®-SOLID INOX

Konturok csiszolása CC-GRIND® STEEL CC-GRIND® INOX

Hegesztési varratok elmunkálása
CC-GRIND® STEEL
CC-GRIND®-SOLID STEEL

CC-GRIND® INOX
CC-GRIND®-SOLID INOX

Élek letörése
CC-GRIND® STEEL 
CC-GRIND®-SOLID STEEL

CC-GRIND® INOX 
CC-GRIND®-SOLID INOX

Sorjátlanítás/élmegmunkálás
CC-GRIND® STEEL
CC-GRIND®-SOLID STEEL

CC-GRIND® INOX
CC-GRIND®-SOLID INOX

Beégett sorják eltávolítása CC-GRIND®-SOLID STEEL CC-GRIND®-SOLID INOX

Az optimális szerszámkiválasztás gyors módszere

Kiindulva a megmunkálási feladatból ➊ és a megmunkálandó anyagból ➋ az alábbi táblazat összefoglalja a PFERD CC-GRIND® rendszert és segít a 
megfelelő szerszám kiválasztásában.

Munkavédelmi ajánlások

A maximálisan engedélyezett kerületi sebesség 
80 m/s.

= Használjon porvédőmaszkot!

= Használjon védőszemüveget!

= Használjon hallásvédőt!

=  Ügyeljen a biztonságtechnikai 
előírásokra!

A PFERD két alternatívát kínál

CC-GRIND® standard kivitelt  
gyorsfelfogató rendszerrel 

CC-GRIND®-SOLID kivitelt integrált 
üvegszálerősítéses támtányérral

Szabadalmaztatott hűtő és felfogató rendszer 
flexibilis csiszolás, utolérhetetlen leválasztási 
teljesítménnyel.

Robosztus kivitel integrált üvegszálerősítéses 
támtányérral kemény, durva megmunkálási 
feladatokhoz, utolérhetetlen leválasztási telje-
sítménnyel és biztonsággal.

Az innovatív hűtő és felfogatórendszer extrém kis érintési szöggel történő munkavégzést tesz 
lehetővé, biztosítva a rendelkezésre álló csiszolószemcsék optimális kihasználást.

A CC-GRIND® és a CC-GRIND®-SOLID csiszolókorongokkal nagyon kis érintési szöggel  
történő munkavégzés lehetséges!

Szakmai hozzáértés rozsdamentes 
(INOX) anyagok megmunkálásánál 

A PFERD egy széleskörű programot kínál, 
amely minden tekintetben kielégíti a 
rozsdamentes (INOX) anyagok megmun-
kálásával szemben támasztott követel-
ményeket. A PFERD PRAXIS kiadványunk 
„PFERD szerszámok rozsdamentes anyagok 
megmunkálásához” címmel sok értékes 
alkalmazástechnikai útmutatást kínál.

Tapasztalt értékesítési 
munkatársaink és a 
PFERD TOOL TECHNIC 
valamennyi kérdésük 
megválaszolásában 
készséggel áll rendel-
kezésükre. Forduljanak 
hozzánk bizalommal.

PFERD szerszámok 
rozsdamentes anyagok megmunkálásához
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Általános információk

A CC-GRIND® csiszolókorong

Flexibilis csiszolás:
Lágy és különösen flexibilis csiszolás a  
CC-GRIND® csiszolókoronggal.

A PFERD bemutatja a felület- és kontúrcsiszo-
lási feladatokhoz ajánlott új szabadalmaz-
tatott hűtő és gyorsfelfogató rendszerrel 
kialakított csiszolókorongokat. Ez a felfogató 
rendszer és a nagyteljesítményű csiszoló-
szemcse utolérhetetlen leválasztási teljesít-
ményt garantál.

A CC-GRIND® csiszolókorong egy új fejlesztésű 
támtányérnak és a stabil hátoldal kialakítású 
csiszolókorongnak a kombinációja. Az új 
támtányérral a CC-GRIND® csiszolókorongok 
valamennyi a kereskedelemben kapható sarok-
csiszolóra felfoghatók.

A gyors felfogató rendszer, a robosztus 
támtányér, a biztos rögzítés és az optimális 
hűtőhatás jelentősen növelik szerszám agresz-
szivitását és élettartamát. A használat során 
minimális a zaj és porképződés, valamint a 
vibráció, továbbá 30%-kal csökken a meg-
munkálási hőmérséklet.

Nagyon egyszerű és kényelmes kezelés. A szabadalmaztatott hűtőrendszer hűti a  
munkadarabot és szerszámot.

A nagyon gyors és egyszerű szerszámcsere 
csökkenti a munkafolyamat költségeit.

Felhasználói előnyök:
Felfogatás HűtőhatásRendszer

A CC-GRIND® csiszolókorongokkal nagyon kis érintési szöggel történő  
munkavégzés lehetséges! Ergonómiai tulajdonságok

A CC-GRIND® csiszolókorongok használatakor elkerülhetők az előreálló fémrészek okozta  
karcolások és biztosított a rendelkezésre álló csiszolószemcsék rendkívül hatékony kihasználása.

Eddig: munkavégzés hagyományos  
fiberkoronggal

Munkavégzés a CC-GRIND® csiszolókorong 
alkalmazásával

min. 15°
min. 3°

A PFERDERGONOMICS ajánlja a CC-GRIND® 
rendszert a munkakonform és a munkavégzés 
feltételeinek tartós javítására.
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Tisztítókorong CC-GRIND® csiszolókorong
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Teljesítmény összehasonlítás acélon történő munkavégzéskor: 
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Rendelési szám EAN 
4007220

Menet Megfelelő az alábbi
géptípusokhoz

N! CC-GT GRIND-STEEL 115/125 M14 835852 M14
115-ös és 125-ös sarokcsiszolók M 14-es  

menetes tengellyel
1 0,165

N! CC-GT GRIND-INOX 115/125 M14 835869 M14
115-ös és 125-ös sarokcsiszolók M 14-es  

menetes tengellyel
1 0,165

A kínálatunkban szereplő támtányérokkal a 
CC-GRIND® csiszolókorongok valamennyi, a 
kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsi-
szolókra felfoghatók.

A támtányér hűtőbordái gondoskodnak az 
átáramló levegőmennyiségről, amelynek követ-
keztében jelentősen csökken a csiszoló anyag, 
valamint a munkadarab hőterhelése.

A szabadalmaztatott gyorsfelfogató rendszer a 
szerszámcsere idejét minimálisra csökkenti.

A támtányér speciális kialakítása jelentősen 
növeli a csiszolási teljesítményt.  

STEEL/ACÉL kivitel = szürke 
INOX kivitel = kék

Biztonságtechnikai útmutatás:
A maximálisan engedélyezett kerületi sebesség 
80 m/s.

CC-GRIND® támtányér
STEEL/INOX kivitel

Nagyteljesítményű SG termékcsalád

CC-GRIND® csiszolókorong

Rendelési szám EAN 
4007220

D 
[mm]

Alkalmas  
támtányér

Max. 
megeng. 

n/perc

N! CC-GRIND® 115 SG-STEEL 835876 115 CC-GT GRIND-STEEL 115/125 M14 13.300 25 0,750
N! CC-GRIND® 125 SG-STEEL 835883 125 CC-GT GRIND-STEEL 115/125 M14 12.200 25 0,875

PFERD STEEL/ACÉL kivitel utolérhetetlen  
leválasztási teljesítménnyel acélokon.

Megmunkálható anyagok:
Acél

Alkalmazástechnikai ajánlások:
	■ A csiszolókorong csak felületével alkalmaz-
ható csiszolásra. 
Élével/kerületével végzett csiszolásra nem 
alkalmazható.

	■ Lehetőleg kerüljük az éles éleken történő 
munkavégzést a szerszám sérüléseinek 
elkerülésére.

Rendelési útmutató:
A támtányért kérjük külön megrendelni!

CC-GRIND® csiszolókorong
STEEL kivitel

Rendelési szám EAN 
4007220

D 
[mm]

Alkalmas  
támtányér

Max. 
megeng. 

n/perc

N! CC-GRIND® 115 SG-INOX 835890 115 CC-GT GRIND-INOX 115/125 M14 13.300 25 0,750
N! CC-GRIND® 125 SG-INOX 835906 125 CC-GT GRIND-INOX 115/125 M14 12.200 25 0,875

PFERD INOX kivitel hűvös csiszolással rendkívűl 
jó leválasztási teljesítménnyel rozsdamentes 
(INOX) anyagokon.

Megmunkálható anyagok:
Rozsdamentes (INOX) acél

Alkalmazástechnikai ajánlások:
	■ A csiszolókorong csak felületével alkalmaz-
ható csiszolásra. 
Élével/kerületével végzett csiszolásra nem  
alkalmazható.

	■ Lehetőleg kerüljük az éles éleken történő 
munkavégzést a szerszám sérüléseinek 
elkerülésére.

Rendelési útmutató:
A támtányért kérjük külön megrendelni!

CC-GRIND® csiszolókorong
INOX kivitel

N! Új a 21-es szerszámkézikönyvben
N! Újdonság 2012
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Általános információk

CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong

Teljesítmény összehasonlítás acélon történő munkavégzéskor: 
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Tisztítókorong CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong
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Innovatív, nagyszilárdságú szerszámfelépítés 
az ergonomikus és biztonságos munkavégzés 
érdekében.

A szabadalmaztatott hűtőrendszer nagyon jól 
hűti a munkadarabot és szerszámot.

HűtőhatásNagyító alatti felvétel a felépítésről

Integrált üvegszálerősítéses támtányérral a 
kemény és durva megmunkálási feladatokhoz.

Kemény és durva megmunkálási feladatokhoz
Felhasználói előnyök:

Gyors és egyszerű szerszámcsere. Az egyedülálló felfogató és a szabadalmaztatott hűtőrendszer 
extrém kis érintési szöggel történő munkavégzést tesz lehetővé, biztosítva a rendelkezésre álló 
csiszolószemcsék optimális kihasználást.

Szabadalmaztatott hűtő és felfogató rendszer Ergonómiai tulajdonságok

A PFERDERGONOMICS ajánlja a CC-GRIND® 
rendszert a munkakonform és a munkavégzés 
feltételeinek tartós javítására.

A PFERD bemutatja a kemény és durva 
megmunkálási feladatokhoz ajánlott új 
robosztus CC-GRIND®-SOLID csiszolókorongo-
kat. A PFERD innováció CC-GRIND® termé-
kinek továbbfejlesztett kivitele egy integrált 
üvegszálerősítéses támtányér és az új nagy-
teljesítményű csiszolószemcse kombinációja, 
szabadalmaztatott felfogató és hűtőrendszer-
rel. A PFERD ezzel a termékkel a tisztítóko-
rongok új generációját hozta létre!

Az üvegszálerősítéses támtányér az innovatív 
nagyszilárdságú csiszolóréteggel ugyan-
olyan robosztus és biztonságos munkavég-
zést garantál, mint egy tisztítókorong.  

A CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong megfelel 
valamennyi, a tisztítókorongokra vonatkozó 
DIN EN 12413 szabvány előírásainak, különös 
tekintettel az oldalirányú terhelhetőségre.

A speciális szorítóperem készlettel a csi-
szolókorong felfogatása optimális és ez által 
egészen kis érintési szöggel történő mun-
kavégzésre alkalmazható. A szabadalmaztatott 
hűtőrendszer jelentősen csökkenti a megmun-
kálási hőmérsékletet.

Kemény és durva megmunkálási  
feladatokhoz:
A CC-GRIND®-SOLID korongok kemény és dur-
va megmunkálási feladatokhoz utolérhetetlen 
leválasztási teljesítménnyel.
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Nagyteljesítményű SG termékcsalád

CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong

Rendelési szám EAN 
4007220

Menet Megfelelő az alábbi
géptípusokhoz

N! SFS CC-GRIND®-SOLID 115/125 M14 887578 M14 115-ös és 125-ös sarokcsiszolók M 14-es menetes tengellyel 1 0,050
N! SFS CC-GRIND®-SOLID 180 M14 887585 M14 180-as sarokcsiszolók M 14-es menetes tengellyel 1 0,065
N! SFS CC-GRIND®-SOLID 115/125 5/8“ 887592 5/8“ 115-ös és 125-ös sarokcsiszolók 5/8”-os tengellyel 1 0,050
N! SFS CC-GRIND®-SOLID 180 5/8“ 887608 5/8“ 180-as sarokcsiszolók 5/8”-os tengellyel 1 0,065

A kínálatunkban szereplő speciális szorí-
tóperem készlettel csak az eredeti PFERD 
CC-GRIND® csiszolókorongok foghatók fel 
valamennyi, a kereskedelmi forgalomban 
kapható sarokcsiszolókra.

A támtányér hűtőbordái gondoskodnak az 
átáramló levegőmennyiségről, amelynek követ-
keztében jelentősen csökken a csiszoló anyag, 
valamint a munkadarab hőterhelése. 

Biztonságtechnikai útmutatás:
A maximálisan engedélyezett kerületi sebesség 
80 m/s.

SFS CC-GRIND®-SOLID szorítóperem 
készlet

Rendelési szám EAN 
4007220

D 
[mm]

Alkalmas  
támtányér készlet

Max. megeng. 
n/perc

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

13.300 10 0,750

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

12.200 10 0,850

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

8.500 10 1,650

PFERD STEEL/ACÉL kivitel utolérhetetlen  
leválasztási teljesítménnyel acélokon.

Megmunkálható anyagok:
Acél

Alkalmazástechnikai javaslatok:
	■ A CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong csak 
felületével alkalmazható csiszolásra. 
Élével/kerületével végzett csiszolásra nem 
alkalmazható.

Rendelési útmutató:
A szorítóperem készletet kérjük külön  
megrendelni!

CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong
STEEL/ACÉL kivitel

Rendelési szám EAN 
4007220

D 
[mm]

Alkalmas  
támtányér készlet

Max. megeng. 
n/perc

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

13.300 10 0,750

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

12.200 10 0,850

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

8.500 10 1,650

PFERD INOX kivitel hűvös csiszolással rendkívűl 
jó leválasztási teljesítménnyel rozsdamentes 
(INOX) anyagokon.

Megmunkálható anyagok:
Rozsdamentes (INOX) acél

Alkalmazástechnikai javaslatok:
	■ A CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong csak 
felületével alkalmazható csiszolásra. 
Élével/kerületével végzett csiszolásra nem 
alkalmazható.

Rendelési útmutató:
A szorítóperem készletet kérjük külön  
megrendelni!

CC-GRIND®-SOLID csiszolókorong
INOX kivitel

N! Új a 21-es szerszámkézikönyvben
N! Újdonság 2012




