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Fonott kefék a PFERD-től
A maraton-kefék

BÍZZ A KÉKBEN

■ Rövidebb idő alatt hatékonyabb kefeteljesítmény
■ Gazdaságosabb munkavégzés a szerszámcsere idejének és a szerszámköltség
csökkenésének köszönhetően
■ Az okos kefe – Hatékonyabban. Könnyebben. Biztonságosabban.

Fonott kefék a PFERD-től
A maraton-kefék

■■Kiváló minőségű (olajnyomással edzett),
nagy rugalmasságú és hajlítószilárdságú
speciális drótszálakból gyártott szerszámok
magas élettartamot garantálnak.
■■Az elemi szálak egyenletes eloszlása,
valamint a biztonságos rögzítés pontos,
ütésmentes körbefutást eredményez.
■■A látható szabad szálhosszúság és a
kefetest pontos arányainak beállításával
optimális kihasználtságú kefefelülettel
rendelkeznek szerszámaink.

A PFERD a műszaki kefékkel végzendő munkákhoz két termékcsaládot kínál az ipar és a
kézművesipar számára.

Nagyteljesítményű SG
termékcsalád
A legszélesebb szerszámkínálat professzionális ipari és kézműves alkalmazásokhoz.

Speciális-SGP termékcsalád
Különleges és nagy teljesítményigényű
ipari megmunkálási feladatokhoz speciális
termékcsalád került kifejlesztésre. Minden
olyan megmunkálásnál, ahol különleges
igények jelentkeznek, ott a speciális SGP
termékcsaládból választhatunk. Az innovatív
COMBITWIST® és SINGLETWIST® fonatokkal
a PFERD exkluzív szerszámkínálata a legmagasabb elvárásokat is kielégíti.

Rövidebb idő alatt hatékonyabb kefeteljesítmény
Kemény munkafeltételek és durva alkalmazások jellemzik a szerszámfelhasználók világát.
Teljesen mindegy, hogy a szerkezetgyártás
nehéz műszaki kefékkel végzett munkáit, vagy
a csővezetékek hegesztési varratmegmunkálásait vesszük alapul, mindig biztosak lehetünk
benne, hogy a felhasználóval és a szerszámokkal szemben egyre magasabbak
az elvárások.

A felhasználók valamennyi fonatos furattal/menettel ellátott körkefénél és kúpos kefénél
élvezhetik az egyedi PFERD gyártási eljárás kinálta előnyöket:
Furatos/menetes fonott körkefék
Különösen nehéz munkafolyamatokhoz (reve,sorják eltávolítása,
rozsdátlanítás, hegesztési varratok tisztítása), ragasztómaradványok eltávolításához ajánlott.

Mindezen elvárások kielégítésére a PFERD
egyedi gyártási eljárással készít fonatos
kör és kúpos keféket. A drótfonatok speciális
rögzítése a már egyébként is kellően agresszív
keféknél további jelentős teljesítménynövekedést eredményez minden termékcsaládnál:

Furatos/menetes fonott körkefék
Pipeline kivitel

■■A PFERD fonatos keféi 25 %-al hosszab
élettartammal bírnak a kereskedelemben
kapható szokványos kefékhez képest. Ez
különösen a több órás használat után
tapasztalható.

Kúpos menetes kefék

Ideális a csővezetékek (pipeline) és tartálygyártás nehéz munkálatainál. Az extrém vékony kivitel kiválóan alkalmazható a nehezen
hozzáféthető megmunkálási helyeken (pl. gyökvarratoknál).

Kiválóan alkalmazható nehéz munkafeladatokhoz, mint
pl.sorjátlanítás, tisztítás, rozsdátlanítás. A kúpos forma a nehezen
hozzáférhető helyeken megkönnyíti a munkavégzést.

■■Ezáltal csökkenthető a szerszámcsere
időráfordítása, csökkennek a szerszámköltségek és nő a gazdaságosság.

+ 25%

Élettartam
hagyományos kefe
PFERD kefe
Az okos fonatos kefe érzékelhetően többet
teljesít.

Különösen nehéz, durva alkalmazásoknál
profitálhatnak a különleges PFERD gyártási
eljárás előnyeiből.

A drótfonatok speciális rögzítésének köszönhetően csökken a drótszálak törése.
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A PFERD műszaki kefék előnyei

PFERD műszaki kefe termékcsaládok

05/2012 Műszaki változtatások joga fenntartva.

A minőségi műszaki kefék részét képezik a
PFERD felület megmunkálási programjának.
A műszaki kefék széles programját kínáljuk a
legkülönfélébb anyagokhoz, professzionális
megmunkálási feladatokhoz. Minden alkalmazáshoz, megmunkálási feladathoz, anyaghoz
megtalálhatják a megfelelő PFERD műszaki
kefét.

