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Szerszámhajtások
Általános információk, PFERDERGONOMICS®

A PFERD nagyteljesítményű szerszámaival és a 
jól megválasztott szerszámhajtásokkal gazda-
ságos megmunkálás és optimális munkavégzé-
si eredmények érhetők el.

A Pferd programjában a kézzel végzett 
csiszolási, marási, darabolási, polírozási és 
műszaki kefékkel történő munkavégzéshez 
kínál meghajtógépeket. A PFERD azon kevés 
gyártók egyike, aki az anyagok darabolásá-
hoz és a felületek megmunkálásához széles 
szerszámprogramot, valamint speciálisan a 
szerszámokhoz illesztett meghajtógépeket egy 
kézből kínálja.

A széles termékkínálat magában foglalja a 
levegős, az elektromos, valamint a flexibilis 
tengelyű hajtásokat és így szinte minden mun-
kafeladathoz optimális megoldást kínál.

A PFERD meghajtógépei kitűnnek megkülön-
böztetett teljesítményükkel és hosszú élettar-
tamukkal. Alacsony a karbantartási igényük és 
megfelelnek a legújabb műszaki előírásoknak.

A PFERD műszaki tanácsadói készséggel 
állnak rendelkezésükre – akár a helyszínen 
is – megmunkálási feladataik elemzésére. 
Önökkel közösen dolgozzák ki az egyéni, 
optimális és a feladatokat a leggazdaságosab-
ban megoldó nagyteljesítményű szerszámok 
és meghajtógépek kombinációját. Vegyék fel 
velünk a kapcsolatot.

Biztonságtechnikai előírások

=
  Kérjük fokozottan ügyelje-
nek a mindenkor érvényes 
biztoságtechnikai előírásokra!

PFERDERGONOMICS®

A PFERDERGONOMICS® program célja, 
hogy a szerszámok használatánál keletkező 
vibráció-, zaj- és porterhelést csökkentse, az 
érintésérzékelést (haptic) javítsa. A közép-
pontban az ember áll.

Azonnal felismerhető, hogy mely terüle-
teken kínálnak előnyöket szerszámaink. A 
PFERDERGONOMICS® tulajdonságokkal 
bíró szerszámok megfelelő piktogramokkal 
jelöltek.

      

Csökkentett vibráció
■■ elasztikus tengelycsapágyazás
■■ anti-vibrációs markolat
■■ autobalancer
■■ EU-munkavédelmi szabályok 2002/44/EG

Csökkentett zaj
■■ csendesebb, mint 75 dB(A)
■■ EU-munkavédelmi szabályok 2003/10/EG

Csökkentett emisszió (kibocsátás)
■■ olajköd kenés nélküli üzemelés

Optimalizált érintésérzékelés
■■ könnyű
■■ kézhezálló
■■ karcsú
■■ ergonómikus

1

PFERDERGONOMICS
A középpontban az ember áll

■	Csökkentett vibráció

■	Alacsonyabb zaj

■	Visszafogott porkibocsátás

■	Optimalizált érintésérzékelés (haptic) a munkavégzésnél

   

Egészség és biztonság a munkahelyen
 Zaj és a vibrációs határértékek

	Az	EU	munkahelyi	biztonsági	rendeletei		a	nemzeti	törvényekbe	integrálva

	Magasabb	biztonság	és	fejlettebb	egészségvédelem	a	munkahelyen

További PFERD szerszámokat, valamint 
értékes alkalmazási tanácsokat talál a 
„PFERDERGONOMICS® – A középpontban 
az ember áll” és „Egészség és biztonság a 
munkahelyen – Zaj és vibrációs határértékek” 
c. kiadványainkban.

Gazdaságosság

Idő Az idő pénz.
Egy folyamat 
gazdaságosságát a 
szerszám teljesítménye 
és az időráfordítás 
határozza meg. 

Minél gyorsabb a csiszolási folyamat, annál 
gazdaságosabb. A legjobb eredményt 
azok a szerszámok mutatják fel, amelyek 
teljes élettartamuk alatt a minőségi PFERD 
hajtásokkal kombinálva állandóan magas 
agresszívitással bírnak. Ezek teljesítményerős, 
hosszú élettartamú, alacsony karbantartási 
igényű gépek.

t = Ft

Fordulatszám n

Fordulatszám Az n fordulatszámot 
percenkénti fordulat-
számmal [min-1] adjuk 
meg. A szükséges „n” 
fordulatszámot a „V” 
vágási sebességből 

(méter/perc [m/min] vagy méter/sec [m/s]) és a 
„d” szerszám átmérőből számítjuk d x π 
(3,14).

Hivatkozás:
A szerszámokra megadott fordulatszám érté-
keknél a terhelés alatti fordulatszámot értjük.

n =     V      
            d x π

Vágási (forgácsolási) sebesség V

        Vágási sebesség A vágási sebesség az a 
sebesség, amely alatt 
egy szerszám vágó élével 
a leválasztás irányába 
haladva a megmunkálan-
dó anyagból egy 

forgácsot leválasztunk. A vágási sebességet 
(méter/perc [m/min] vagy méter/sec [m/s]) 
egységekben adjuk meg. Értéke függ a 
meghajtógép fordulatszámától (min-1) és a 
meghajtott szerszám átmérőjétől d x π (3,14). 

V = n x d x π

A törvényi előírásoknak megfelelően 
minden meghajtógéphez CE-megfelelőségi 
nyilatkozatot, valamint biztonságtechnikai 
útmutatást mellékelünk.

de  Sicherheitshinweise 
Diese Anweisungen sind aufzubewahren!

en  Safety Instructions 
Save these instructions!

fr  Directives de sécurité 
Ces directives sont à conserver !

it  Raccomandazioni di sicurezza 
Queste istruzioni sono da conservare!

es  Advertencias de seguridad 
Conservar estas instrucciones!

nl  Veiligheidsinstructies 
Deze instructies moeten worden bewaard!

sv  Säkerhetsanvisningar 
Spar dessa anvisningar!

da  Sikkerhedsanvisninger 
Disse anvisninger bør opbevares!

no  Sikkerhetsinstrukser 
Ta vare på disse instruksene 

fi  Lisäturvaohjeet 
Pidä tallessa nämä ohjeet!

pt  Instruções de segurança  
Guarde estas instruções!

el  Οδηγίες Ασφάλειας  
Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές!

pl  Wskazówki dot. bezpieczeństwa  
Instrukcje te należy przechować!

ro  Indicaţii de siguranţă  
Aceste instrucţiuni trebuie păstrate!

ru  Указания по безопасности  
Хранить эти указания!

sk    Bezpečnostné pokyny  
Tieto pokyny si dobre uschovajte!

cs    Bezpečnostní pokyny  
Tyto pokyny dobře uschovejte!

hu    Biztonsági óvintézkedések  
A jelen utasítások betartása kötelező!

de  Sicherheitshinweise 

Diese Anweisungen sind aufzubewahren!

en  Safety Instructions 

Save these instructions!

fr  Directives de sécurité 

Ces directives sont à conserver !

it  Raccomandazioni di sicurezza 

Queste istruzioni sono da conservare!

es  Advertencias de seguridad 

Conservar estas instrucciones!

nl  Veiligheidsinstructies 

Deze instructies moeten worden bewaard!

sv  Säkerhetsanvisningar 

Spar dessa anvisningar!

da  Sikkerhedsanvisninger 

Disse anvisninger bør opbevares!

no  Sikkerhetsinstrukser 

Ta vare på disse instruksene

fi  Lisäturvaohjeet 

Pidä tallessa nämä ohjeet!

pt  Instruções de segurança  

Guarde estas instruções!

el  Οδηγίες Ασφάλειας  

Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές!

pl  Wskazówki dot. bezpieczeństwa  

Instrukcje te należy przechować!

ro  Indicaţii de siguranţă  

Aceste instrucţiuni trebuie păstrate!

ru  Указания по безопасности  

Хранить эти указания!

sk    Bezpečnostné pokyny  

Tieto pokyny si dobre uschovajte!

cs    Bezpečnostní pokyny  

Tyto pokyny dobře uschovejte!

hu    Biztonsági óvintézkedések  

A jelen utasítások megőrzése kötelező!
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de   Originalbetriebsanleitung

en   Operating instructions

fr   Instructions d‘utilisation

it   Istruzioni per l‘uso

es   Instrucciones de uso

pt   Manual de funcionamento

PFERD-Werkzeuge Postfach 1280 
51704 Marienheide Germany

D-Marienheide,  22.05.2013

Dr. B. Stuckenholz Leitung Fertigung

W. Benna 
Produktmanagement Werkzeugantriebe

EN  ISO 12100 
EN  60745 
EN  55014-1 
EN  55014-2 
EN  61000-3-2 
EN  61000-3-3
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de EG - Konformitätserklärung - für Elektrohandschleifmaschine
Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Maschinentype, Serien- 

oder Chargen-Nr. auf das sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der Richtlinie 

2004/108/EG, 2006/42/EG und 2011/65/EU entspricht. 
Andere anwendbare Direktiven - Angewandte harmonisierte Normen 

Name und Position des Erstellers - Unterschrift des Erstellers bg CE - Декларация за съответствиеС настоящото декларираме на собствена отговорност, че продуктът машина тип

сериен или партиден № за която се отнася настоящата декларация, отговаря на изискваният 

на директива 2004/108/EО, 2006/42/EО, 2011/65/EC.
Други приложени директиви - Приложени хармонизирани норми

Име и длъжност на съставителя - Подпис на съставителяcs Prohlášení o shodě v rámci ES Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek, typ stroje sériové č. nebo č. šarže ke kterému 

se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky směrnice 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU. Jiné 

použitelná nařízení - Aplikované harmonizované normy
Jméno a funkce vystavující osoby - Podpis vystavující osobyda CE Erklaering om overenstemmelseVi erklaerer herved under vart fulle ansvar, at maskinen Maskin type Serie- eller satsnr. at maskinen, 

som denne erklaeringen gjelder for, oppfyller kravene i direktiven 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2011/65/

EU. Andre anvendbare direktiver - Tilpasset standarder som er anvendt 

Utsteders navn og stilling - Utsteders signatur
el ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΕΚ»Η δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν Τύπος μηχανήματος, Αριθμός σειράς ή παρτίδας 

με το οποίο συνδέεται η παρούσα δήλωση, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών  

2004/108/EK, 2006/42/ΕΚ, 2011/65/EE.Άλλες εφαρμόσιμες οδηγίες - Εναρμονισμένα ισχύοντα πρότυπα
Όνομα και θέση εκδότη - Υπογραφή εκδότη

en CE-Declaration of conformity We declare under our sole responsability that the product, Machine type Serial or batch 

No., to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of directive  

2004/108/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2011/65/EU.
Other directives applicable - Applied hamonized standards 
Name and position of issuer - Signature of issueres Declaracion de conformidad CENosotros declaramos bajo neustra sola responsabilidad que el producto, Tipo de máquina, Numero de 

serie o de lote a que se refire esta declaración, es conforme a los requisitos de la directiva 2004/108/

CE, 2006/42/CE, 2011/65/UE. Otras directivas aplicables - Normas armonizadas aplicadas 
Nombre y cargo del expeditor - Firma del expedidoret CE vastavusdeklaratsioonKäesolevaga deklareerime ainuisikuliselt vastutavana, et kirjeldatud toode masina tüüp: seeria- või 

kerenumber: vastab määruse 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2011/65/EL nõuetele.

Muud rakendatavad direktiivid - Kasutatud harmoniseeritud normid
Koostaja nimi ja amet - Koostaja allkiri

fi CE VaarimustenmukaissuusimoitusVi vakuutamme olevamme yksinomaisessa vastuussa siitä, että tämä tuote, Koneen tyyppi Sarja - tai 

eränumero johon tämä ilmoitus vilttaa on yhdenmukainen direktiivien 2004/108/EY, 2006/42/EY, 

2011/65/EU kanssa.Muut sovelletut standardit - Sovelletut yhdenmukaistetut standardit 

Asettajan nimi ja toimi - Allmoituksen antajan allekirjoitusfr Déclaration de conformité CENous déclarons ici sous notre responsabilité exclusive que ce produit,Type Numéro de série ou de lot, 

que concerne cette déclaration, est en conformité avec les exigences de la directive 2004/108/CE, 

2006/42/CE, et 2011/65/UE. Autres directives applicables - Normes harmonisées appliquées 
Nom et fonction de l´émetteur - Signature de l´émetteurga Dearbhú Comhréireachta CEDearbhaímid leis seo, agus freagracht as seo orainn féin amháin, go bhfuil an táirge Cineál Innill 

Uimh. shraithe nó uimhir bhirt a mbaineann an míniú seo leis de réir éilimh na Treorach 2004/108/

CE, 2006/42/CE, 2011/65/EU.Treoracha infheidhmithe eile - Caighdeáin chomhchuibhithe atá i bhfeidhm

Ainm agus post an Údair - Síniú an Údair
hr CE - Izjava o suglasnostiOvime izjavljujemo na osobnu odgovornost, da proizvod Tip stroja Serijski br. ili br. šarže, na koji se 

odnosi ova izjava, odgovara zahtjevima smjernice 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2011/65/EU.

Druge primijenjive smjernice - Primijenjene harmonizirane norme
Ime i pozicija izrađivača - Potpis izrađivača

hu CE – Egyezőségi nyilatkozatMi Felelősségünk teljes tudatában tanúsítjuk és nyilatkozunk arról, hogy termékünk, Gép tí-

pusa Sorozatszám vagy gyári szám Amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, a 2004/108/EG,  

2006/42/EG, 2011/65/EU direktíva követelményeinek megfelel.
Egyéb alkalmazható direktívák - Alkalmazott harmonizált szabványok.

Nyilatkozat kiállítójának neve és beosztása - Felelős személy aláírásait Dichiarazione di conformita CENos dichiariamo sotto nostra unica responsabilita che il prodotto, Tipo de macchina, Nu-

mero de matricola a cui questa dichiarazione si riferisce, é conforme ai requisti del direttive  

2004/108/CE, 2006/42/CE e 2011/65/UE.Altre direttive applicabili - Standard armonizzati applicati 
Nome e posizione del dichiarante - Firma del dichiarante
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Meghajtógépeinkről rajzok, alkatrészlisták 
a www.pferd.com honlapunkon találha-
tók, ill. kérhetők az info@pferd.com és a 
legatorok@legatorok.hu e-mail címekről.
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1
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14
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22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Bezeichnung

Arbeitsspindel
Mantelrohr
Sprengring
Abdeckscheibe
Kugellager spez.
Seitenscheiben-Set
Drehkolben
Zylinderbüchse
Schieber
Zylinderstift
Seitenscheibe hinten
Ausgleichscheibe
Rillenkugellager
Luftführung
Zwischenstück
Ventilkörper
Halbrundniete
O-Ring
Drehring
Gewindestift
Verbindungsstück
Schlauchmutter
2M Zluftschlauch
Meter Schlauch PLS 5
Abluftschlauch kompl.
M-Abluftschlauch
Überzugrohr
O-Ring
Verschluss
Spannzange 3 mm
Spannzange 2,34 mm
Spannzange 1/8“
Spannmutter
O-Ring
Hülse
O-Ring
O-Ring
Schalldämpfer
Stützring
Typenschild
Tülle T 5
Schlauchklemme K 9
Stülpring
PU-Schaumstreifen
Einmaulschlüssel SW 8

Description

Spindle
Steel tube
Ring
Washer
Ball bearing spec.
Washer set
Piston
Cylinder
Vanes
Pin
Washer
Washer
Bearing
Air by-pass
Connection part
Valve body
Semi-circu. rivet
O-ring
Control ring
Pin
Connection part
Nut
2 meter casing compl.
meter air hose PLS 5
Casing complete
meter casing
Tube
O-ring
Lock
Collet 3 mm
Collet 2,34 mm
Collet 1/8“
Clamping nut
O-ring
Sleeve
O-ring
O-ring
Silencer
Ring
Name plate
Nippel T 5
Hose clip K 9
Ring
Silencer
Fork spanner SW 8

Designación

Husillo
Tubo envolvente
Anillo
Disco de cubierta
Cojinete de bolas spec.
Placa set
Embolo rotativo
Camisa de cilindro
Aletas
Pasador cilindr.
Placa lateral
Arandela separador
Rodamiento de bolas
Conducto para aire
Brida intermedia
Cuerpa de valvula
Remache
Anillo-O
Anillo de giro
Pasador roscado
Connexión
Tuerca manguera
2 m. manguera salida de aire
Manguera salida PLS 5
Manguera salida de aire
m manguera salida
Tubo
Anillo-O
Cierre
Pinza 3 mm
Pinza 2,34 mm
Pinza 1/8“
Tuerca de amarre
Junta torica
Tubo de revestimiento
Junta torica
Junta torica
Silenciador
Anillo
Placa
Niple T 5
Abrazadera K 9
Anillo
Silenciador
Llave SW 8

Art.-Nr.

96003388
96004338
92782306
96003389
92767902
96003386
96003383
96003878
96003390
92783111
96003384
92792210
92768421
96003847
96003843
96003472
92783601
92684030
96003345
94989322
96003343
95701101
95712301
80801114
95701001
90000590
96004393
92684029
96004392
91491302
91491301
91491303
92192701
92783089
96003845
96001749
92783001
96003837
96004395
96004604
80900020
80801128
95700901
95286303
93785706

1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

EAN
4007220

848401
848487
848296
848418
202401
848388
848364
848470
848425
848302
848371
848326
848289
848463
848456
848432
848319
848265
848357
848333
848340
215524
215654
178461
215517
190500
848500
848258
848494
196359
196342
196366
198223
203972
848593
819708
848272
848449
848517
848524
179390
178539
215500
215005
206867

  Stück/Pcs

EAN 4007220832479   PGAS 2/800 E   Art.-Nr. 80105010   Z-Nr. 166273            *

August Rüggeberg GmbH & Co KG • PFERD-Werkzeuge
Hauptstraße 13 • 51709 Marienheide

Tel. + 49 (0) 22 64 - 90   •   Fax + 49 (0) 22 64 – 9400
vertrieb-deutschland@pferd.com

sales-europe@pferd.com
sales-international@pferd.com

www.pferd.com
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Szerszámhajtások
Hajtási rendszerek összehasonlítása

A PFERD-program három meghajtási módot tartalmaz:

Levegős hajtások Elektromos hajtások Flexibilis tengelyű hajtások

Alkalmazási területek és gazdaságosság

egyszemélyes telepített munkahely egyszemélyes mobil munkahely egyszemélyes telepített munkahely, telepí-
tett gép, sokoldalú szerszámhasználattal, 
kézhezálló, nagy teljesítmény

nagy teljesítmény, alacsony kopás, hosszú 
élettartam, takarékos levegő felhasználás, 
robosztus, erős lamellás és turbina motorok

magas teljesítmény, csekély kopás, hosszú 
élettartam

nagyon robosztus, kismértékű elhasználódás, 
hosszú élettartam

Hajtástípusok

egyenes csiszolók egyenes csiszolók egyenes csiszolók

sarokcsiszolók sarokcsiszolók sarokcsiszolók

szalagos csiszolók szalagos csiszolók szalagos csiszolók

- csiszolóhenger hajtások csiszolóhenger hajtások

- sarokvarrat csiszolók -

különleges meghajtások különleges meghajtások különleges meghajtások

Meghajtások jellemzői

túlterhelés elleni védelem, egészen a motor 
leállásáig terhelhető

túlterhelés elleni védelem, rövid ideig a névle-
ges teljesítmény négyszereséig túlterhelhető

túlterhelés elleni védelem, rövid ideig a névle-
ges teljesítmény hatszorosáig túlterhelhető

optimális fordulatszám és teljesítmény arány a szerszámhoz illesztett optimális finom beállí-
tás lehetséges

a szerszámhoz illesztett optimális finom beállí-
tás lehetséges

jó teljesítmény/méret arány azonos fordulatszám mellett nagyobb teljesít-
ményre képes, mint a levegős gépek

nagy motorteljesítmény, kompakt kézidarabok, 
nagy erőátvitel

magas fordulatszám kiemelkedő fordulatszám stabilitás, ideális 
stabil fordulatszámot igénylő szerszámokhoz

nagy fordulatszám tartomány lefedése

Ergonómia/kézhezállóság

a megfelelő gépméretek és formák a legkülön-
bözőbb alkalmazásokhoz

akaratlan indítás elleni védelem könnyű, kézhezálló markolatok, fáradtságmen-
tes munkavégzés

Fordulatszám tartomány [min-1]

4.000–100.000 750–33.000 0–40.000

Fordulatszám szabályozás

egyfordulatú fokozatmentes, elektronikus fokozatmentes, elektronikus, áttételes

Energia

levegős (6,3 bar) 1 fázisú váltóáram
1 fázisú váltóáram
3 fázisú váltóáram

Teljesítménytartomány [W]

75–1.100 500–1.750 500–6.100

Biztonság

kézhezálló forma, nincs szikraképződés akaratlan indítás elleni védelem 42 V-os kivitel a biztonságos munkavégzéshez

Előkészítés

könnyen cserélhető kopó alkatrészek könnyen cserélhető szénkefék a karbantartás műszakilag képzett szakembe-
rekkel megoldható
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Szerszámhajtások
Jól csomagolva és prezentálva

PFERD etikett-címke

A rendelési számon és az EAN kódon túl a 
legfontosabb műszaki információk piktogra
mokkal is jelöltek.

Előnyök:
■■ az áttekinthető piktogramoknak 
köszönhetően a terméktulajdonságok 
könnyen összehasonlíthatók
■■ az etikett további tartozékokról is informál

Szerszám készletek 
meghajtógépekkel

A PFERD különféle szerszám összeállításokat 
kofferban is kínál. Tartalmazzák a meghajtó
gépet és különféle szerszámokat a legjárato
sabb méretekben. Részletes információk és 
rendelési adatok a 204es katalógusfejezetben 
találhatók.

PFERD-TOOL-CENTER

Minden meghajtógép speciális tartókkal 
kiválóan prezentálható a PFERDTOOL
CENTERen. Az információs kártyarendszer 
segítségével a PFERD szerszámokról 
valamennyi fontos alkalmazástechnikai 
információ helyben rendelkezésre áll.

PFERD csomagolás

A PFERD meghajtógépeit alapvetően ipari 
kiszerelésben és csomagolásban szállítja.

Előnyök:
■■ erőteljes, a szennyeződésektől és sérülések
től védő csomagolás
■■ a termékek kiválasztását megkönnyítő 
etikettcímke az összes szükséges informá
cióval

A PFERDTOOLCENTERrel kapcsolatos további 
információk a „TOOLCENTER a PFERDtől – 
Több forgalom az értékesítési helyeken” c. 
kiadványunkban találhatók.

The PFERD TOOL-CENTER 
More Turnover for You at the Point of Sale

System-Based Solutions

■ Professional presentation of high value quality tools

■ Professional information and support for end-users

■ Professional sales support for specialist retailers

TRUST BLUE

Általános

80.000
RPM fordulatszám

5 - 11
m/s

szalagsebesség

500
W teljesítmény

14 mm  5 mm

25 mm  4 mm

megfelelő szorító kulcs

Szerszám felfogás

6 mm

ø

 
M14

befogópatron/ 
menetes csap

22,23 mm

ø furat

36 mm

védőburkolat

125 mm megfelelő az alábbi 
korongátmérőhöz

19 x 100
mm

megfelelő az alábbi 
csiszolóhenger mérethez

520/610
x 9 - 12 

mm
szalaghossz

Levegős hajtások

 

alkalmazási útmutatás 
olajozással/olajozás nélkül 
használható

6,3
bar levegőnyomás

12 mm

ø
táplevegő tömlő átmérő

Elektromos és flexibilis tengelyű hajtások

230 V
1~

 

400 V
3~ feszültség

50
Hz

 

60
Hz frekvencia

kettős szigetelés

védőföldelés

Flexibilis tengelyek

DIN 10

hajtás/gép oldali 
tengelycsatlakozás

G 22
kézidarab oldali csúszó 
csatalakozás

6 mm
ø

sodronyátmérő

1.683
mm

hossz flexibilis tengely/
sodrony

Jelmagyarázat az alkalmazott piktogrammokhoz
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Szerszámhajtások
Szervizszolgáltatás

Szervizoktatás

A PFERD gyakorlatias szervizoktatást kínál, 
annak érdekében, hogy gépeink javítását 
világszerte profi és szakképzett személyzet vé-
gezze. A megszerzett ismeretek helyben teszik 
lehetővé a gyors javítást, csökkentve ezzel is 
a kieső időket. Ezen túlmenően a szakszerű 
karbantartás növeli a gépek élettartamát. 
Kívánságuknak megfelelően a szervizoktatás 
az Önök telephelyén is megvalósítható. Vegyék 
fel velünk a kapcsolatot. 

Karbantartási és szervizszolgáltatások

A PFERD saját telephelyén és partnerein 
keresztül karbantartási és szervizszolgáltatás 
keretében karbantartási, javítási és biztonsági 
vizsgálatok elvégzését vállalja. Szakképzett 
személyzetünk rövid határidővel, készséggel ad 
kötetlen ajánlatot.

Amennyiben a javítási költségek az új gép árá-
hoz képest gazdaságtalan összeget jelentenek, 
kiegészítjük ajánlatunkat az új gép árával. A 
javításhoz kizárólag eredeti PFERD alkatrésze-
ket használunk. Javítás után az új értéknek 
megfelelő állapotú gépet adunk vissza.

Egyedi gyártások

Amennyiben a széleskörű katalógusprogram 
nem kínálna megoldást az Önök megmunká-
lási feladataihoz, a PFERD megkeresésükre igé-
nyeiknek megfelelő egyedi szerszámhajtásokat 
készít teljesítményerős PFERD minőségben.

Teljesítményvizsgálatok

A PFERD modern vizsgálóállomással rendel-
kezik a minőségellenőrzések, munkavégzés 
optimalizálások és a biztonságtechnikai 
szabványok kontrollálására. Kérésre a PFERD 
részletes teljesítmény tanúsítványt állít ki 
meghajtógépeiről.
Minden géptípusra a technika mai állásának 
megfelelően elvégezzük a biztonságtechnikai 
vizsgálatokat és erről vizsgálati jegyzőkönyvet 
állítunk ki.

PFERD tanácsadás

A PFERD alkalmazástechnikai problémáik 
megoldásához egyedi, célirányos tanácsadást 
kínál. A PFERD tapasztalt értékesítési tanács-
adói akár a helyszínen is segítenek a megfelelő 
meghajtógép kiválasztásában. Vegyék fel 
velünk a kapcsolatot.

Műszaki változtatások

Műszaki változtatások és ergonómiai fejlesz-
tések folyamatosan a konstrukció és a gyártás 
részét képezik. Emiatt műszaki változtatások 
jogát fenntartjuk. Típusmódosítás esetén 
az előírásoknak megfelelően további 4 évig 
garantáljuk az alkatrész ellátást.

Garancia

A PFERD garancia keretében a levegős és az 
elektromos gépek, valamint ezek tartozékaiért 
úgy állunk jót, hogy valamennyi alkatrészt, 
amelyek meghibásodása termékhibából ered, 
belátásunk szerint díjmentesen javítjuk vagy 
kicseréljük. Termékhibákkal kapcsolatos kö-
telezettségünk 12 hónapig áll fenn. Érvényes 
ez mindaddig, amíg a hatályos jogszabályok 
hosszabb határidőt nem írnak elő. 
Az olyan károkért, amelyek ezen idő alatt szak-
szerűtlen használatból, természetes kopásból, 
idegen alkatrészek beépítéséből, vagy idegen 
műhelyekben végzett javításokból keletkezhet-
nek, nem vállalunk felelősséget.

PFERD PRAXIS kiadványok
PFERD szerszámok 

rozsdamentes anyagok megmunkálásához

  

PFERD szerszámok
műanyagok megmunkálásához

BÍZZ A KÉKBEN

Műanyagok  

PFERD szerszámok  
alumínium megmunkálásához

Alumínium

A „PFERD-PRAXIS” kiadványaiban az anyagok 
tulajdonságairól számos hasznos információt, 
valamint alkalmazásorientált értékes útmuta-
tást, tippeket és ötleteket találhatnak a PFERD 
szerszámokról és meghajtógépeiről.

PFERDVIDEO

További információk  
érhetők el itt, vagy a  
www.pferd.com honlapon.
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Levegős hajtások
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Levegős hajtások
Általános információk

A meghajtógépek között a levegős gépek a 
magas fordulatú gépek. Elektromos és flexibilis 
tengelyű hajtásokkal összehasonlítva maga-
sabb fordulatszám tartományokban üzemel-
hetnek. Méreteik függvényében megfelelő 
teljesítménnyel rendelkeznek. A robosztus és 
nem érzékeny lamellás és turbinás moto-
rok hosszú élettartammal bírnak, könnyen 
szervizelhetők.

Alkalmazási területek

A levegős gépek nagyon sokoldalúak. Különö-
sen közepes és nagyobb üzemekben, széria-
gyártásban, gyártási sorokon gazdaságosan és 
megbízhatóan alkalmazhatók. 

PFERD-program

A PFERD egyenes- , sarok- és szalagos csiszoló-
kat, valamint egyedi hajtásokat kínál. A PFERD 
levegős gépek műszakilag kiforrott megol-
dások, megfelelnek a legújabb ergonómiai 
ismereteknek és követelményeknek.  
Ezek a gazdaságos alkalmazást figyelembe 
véve célirányosan a csiszolási és marási  
munkákhoz kifejlesztett gépek, amelyek 
(3.500–100.000 min-1) fordulatszám  
tartományban és (75–1.100 Watt) teljesítmény 
tartományban üzemelnek.

Előnyök

■■ kompakt, ergonómiai építési forma
■■ alacsony súly
■■ műszakilag kiforrott megoldások
■■ teljesítményhez képest kis súly
■■ sokoldalúan alkalmazhatók
■■ pontosan meghatározott fordulatszámok
■■ nem áll fenn a túlterhelés veszélye, mivel a 
motor álló állapotáig terhelhető
■■ hideg és vibráció ellen védő burkolat
■■ kis szervizigény
■■ szervizbarát
■■ gazdaságos

A gazdaságos munkavégzés előfeltétele az 
optimális szerszám kiválasztása. Ehhez a követ-
kezőket kell figyelembe venni:

1. Építési mód és méret
Mindegyik megmunkálási feladat meghatározó 
követelményeket támaszt a hajtás építési kiala-
kításával és méretével szemben. A különböző 
kivitelek sokoldalú alkalmazási lehetőséget 
kínálnak: a méretek, a hozzáférhetőség és az 
alkalmazás gyakorisága szerint szükséges a 
megfelelő hajtás kiválasztása.

2. Fordulatszám
A hajtást mindig a megmunkáló szerszámra 
vonatkozó fordulatszám és vágósebesség 
ajánlások alapján válasszuk ki. Ezek az aján-
lások megtalálhatók a 202–208-as katalógus 
fejezetekben.

3. Teljesítmény
A gépi fordulatszám terhelésnél stabil értéken 
való tartásához a gépteljesítmény a meghatá-
rozó tényező. A terhelést a megmunkálandó 
anyag, a szerszám vágóképessége és az alkal-
mazott felületi nyomás adja meg.

4. Szerszám befogás
Függően a kiválasztott PFERD szerszámtól 
különböző felfogási lehetőségek állnak ren-
delkezésre, pl. befogópatronok vagy menetes 
tengelyek. Minden géphez megfelelő befogó-
patronok állnak rendelkezésre. A befogópatro-
nokról és menetes tengelyhosszabbítókról átte-
kintés a fejezet 106–108. oldalain található.

Az optimális levegős gép kiválasztásának kritériumai Levegőolajozással és levegőolajo-
zás nélkül is használható

A turbinás és lamellás levegős motorok az 
alábbi feliratokkal ellátottak:

Kizárólag levegőolajo-
zás nélkül használható.

Levegőolajozással és 
levegőolajozás nélkül is 
használható.

Kizárólag levegőolajo-
zással használható.

A kenésmentes levegős gépek előnyei
■■ Óvják az embert, a környezetet és munka-
helybarát tulajdonságokkal jellemezhetők.
■■ Csökkenti az üzemelési költségeket, mert 
elhagyhatók az előkészítő egységek.
■■ Nem keletkezik olajtartalmú lecsapódás a 
munkadarabon.

Tanácsok és feltételek sűrített levegővel működő gépek gazdaságos használatához
1. Levegőnyomás
A gépek üzemeltetéséhez szükséges levegő 
nyomásnak 6–6,3 bar között kell lennie. A 
kívánt és előírt levegő mennyiségnek folyama-
tosan rendelkezésre kell állnia. A túlnyomás a 
gépek idő előtti elhasználódását okozza.

2. Levegőszükséglet
A jelen katalógusban feltüntetett összes leve-
gőfogyasztási adat [m³/min]-ben értendő. Más 
utalás hiányában a fogyasztási adatok 6 bar 
túlnyomásra vonatkoznak és mindig a legna-
gyobb levegőszükségletet jelentik. A legna-
gyobb levegőszükséglet a szabályozás nélküli 
sűrített levegős gépeken üresjáratban áll be. 
Röpsúlyos fordulatszám szabályozóval ellátott 
gépeknél teljes terhelés mellett jelentkezik a 
legnagyobb levegőszükséglet.

3. Fordulatszám
A fordulatszám adatok percenkénti fordulat-
számot [min-1] jelentenek és 6 bar túlnyomás 
mellett az üresjárati fordulatszámot képviselik. 
A szabályozó nélküli gépek esetében a teljes 
terhelés melletti fordulatszám 50 %-át teszi ki 
az üresjárati fordulatszámnak, míg a röpsúlyos 
fordulatszám szabályozóval ellátott gépek tel-
jes terhelés mellett, az üresjárati fordulatszám 
kb. 80–90 %-ával működnek.

4. Olajköd kenés
Amennyiben szükséges az olajköd kenés, úgy 
az optimális működéshez döntő fontosságú 
az elégséges és mindig akadálytalan olajköd 

kenés (olajviszkozitás 40 C°-on ISO VG szerint 
22–32 mm²/s (cSt).
Speciális kenőolajakat lásd a 110. oldalon.

5. Olajköd kenés nélküli levegős gépek
Az ilyen jelöléssel ellátott gépek olajköd kenés 
nélkül alkalmazhatók. Azok a gépek, amelyek 
olajköd kenéssel és kenés nélkül egyaránt 
használhatók, olajköd kenés nélküli alkalma-
záskor kis mértékben csökkent teljesítménnyel 
és fordulatszámmal üzemelnek.

6. Levegő előkészítő egység
Egy komplett előkészítő egység – amely 
porszűrőből (5 μm), nyomáscsökkentőből és 
olajozóból áll – alkalmazása mindenképpen 
ajánlatos. Az előkészítő egység javasolt elhe-
lyezése: a géptől ne legyen távolabb 5 m-nél. 
A finomszűrő pórusnagysága 3–5 μm legyen. 
Nedves, vizes levegőnél csak olajköd kenéssel 
használjuk a gépeket.

7. Tömlő finomszűrő
A zavarmentes üzemeltetéshez különösen a 
gyakori rá és lecsatlakozások esetén javasoljuk 
a tömlő finomszűrő használatát, szűrőnagyság 
5 μm.

8. Táplevegő tömlő
A táplevegő tömlő belmérete legalább a 
meghajtógépnél megadott csatlakozás belső ø-vel 
egyenértékű és hossza lehetőleg ≤ 5 m legyen.

9. Szerelvények
Egyéb járulékos szerelvények, mint csővégek, 
automata csatlakozók stb. a lehető legna-
gyobb belméretüek legyenek. Lehetőleg csak 
egy csatlakozót használjunk, ezzel is kerülve a 
felesleges nyomásveszteséget.

10. Zajszint
Ajánlatos mindig munkavédelmi fülvé-
dőt használni, mivel számos alkalma-
zási esetben a technológiai zaj meghaladja a 
85 dB (A) értéket. Jóllehet az üresjárati zajszint 
jóval ez alatt marad. Fülvédőket lásd a 112. 
oldalon.

11. Vibráció
A PFERD levegős gépei megfelelnek az EU-
irányelvek gépekre, a kézben tartott és kézzel 
vezetett gépek vibrációjára vonatkozó rendel-
kezéseinek.
Ez a következőkön alapszik:
■■ pontos körbefutás
■■ rezgéscsillapító közdarabok
■■ rezgésszigetelt ház

Védőkesztyűket lásd a 112. oldalon.

12. Előkészítés és biztonság
Javasoljuk:
■■ a rendszeres, időközönkénti karbantartást
■■ egyéni védőfelszerelések használatát (lásd 
111–112. oldal)
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