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Vágókorongok állványos, telepített gépekhez
Általános és technikai információk

A telepített gépes darabolás  
előnyei

■■ univerzális darabolási eljárás valamennyi 
acélon, öntvényeken, nem-vas ötvözeteken 
és egyedi ötvözeteken, mint nikkel és titán-
bázisú ötvözetek, amelyek nehezen, ill. nem 
darabolhatók lángvágással és fűrészeléssel
■■ a sík vágásfelületnek köszönhetően hideg 
vágásnál elszíneződés mentes a felület, 
amely nem igényel utómunkálatokat
■■ anyagminőségtől független rövid vágási idők
■■ lényegesen kisebb a sorjaképződés mint a 
meleg fűrészelési eljárásnál
■■ alacsonyabb a zajszint, mint a meleg fűré-
szelésnél. 
Példa: 
meleg darabolásnál:    85–  95 dBA  
meleg fűrészelésnél:  105–110 dBA  
■■ állandó, egyenletes minőség a vágás teljes 
folyamatában a korong élettartamának 
végéig, a korongon folytonosan fennálló 
önélező effektusnak köszönhetően
■■ darabolás az éppen hűlőfélben lévő hen- 
gerelt, vagy kovácsolt darabokon meleg 
darabolással lehetséges

A PFERD minőség

A PFERD telepített gépekre alkalmazható 
darabolókorongjai a legmagasabb minőségi 
elvárások alapján fejlesztett, gyártott és bevizs-
gált termékek.

Kutatás és fejlesztés, saját célgép gyártás, a 
biztonsági normák folyamatos fejlesztése, saját 
laboratórium, mindezek garantálják a legma-
gasabb PFERD minőséget.

A PFERD ISO 9001 minőségbiztosítással ren-
delkezik.

Alkalmazási területek

A vágókorongokkal végzett darabolás az egyik 
legjobb teljesítményű és legköltséghatéko-
nyabb darabolási eljárás, amelyeket a követke-
ző területeken alkalmaznak:
■■ hengerművek
■■ öntödék
■■ gépgyártás
■■ szerkezetgyártás
■■ sínek karbantartása
■■ kovácsüzemek és ezek befejező sorai
■■ laboratóriumok

Maximális megmunkálási sebesség

A maximális megmunkálási sebességet [m/s] 
a termékcímkéken és a termékcsomagoláson 
az EN 12413-ban előírt színcsíkokkal jelöljük. 
A maximálisan megengedett fordulatszám 
adatok a korongok névleges átmérőjére 
vonatkoznak.

Maximális 
megmunkálási 

sebesség
Színjelzések

  80 m/s piros

100 m/s zöld

Kérjük, vegye figyelembe a VDS (Német 
Csiszolóanyaggyártók Szövetsége) biztonsági 
előírásait. További információkért kérjük 
látogasson el: www.pferd.com 

A FEPA biztonságtechnikai 
ajánlásai a  
www.pferd.com oldalról 
letölthetők.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES BALESETEK ELKERÜLÉSE 
ÉRDEKÉBEN 

Lárma, zaj 

 

 

Csiszolószerszámok használatára 
vonatkozó biztonsági javaslatok 

• Az EN 353 szabvány szerint a fülvédő használata – függetlenül a zaj intenzitásától – a kézi 
csiszológépek alkalmazásának összes esetében ajánlatos. 

• Győződjön meg mindig a csiszolószerszám alkalmasságáról az adott munkára vonatkozóan. 
A nem megfelelő gyártmányok rendkívüli zajt okozhatnak. 

  

Kérjük, továbbítsa ezt a biztonsági összefoglalót a csiszolószerszámok használóinak!  
Az összefoglalóban  található biztonsági javaslatok betartása fontos a 

csiszolószerszámokat használók személyes biztonsága érdekében . 

Vibrációk, rezgések 

• Kézi csiszológéppel vagy kézzel vezetett munkadarabbal kapcsolatos munkafolyamatok a 
vibráció miatt sérüléseket okozhatnak. 

• Haladéktalanul intézkedjen, ha több mint 10 percnyi megszakítás nélküli csiszolás 
után bizsergést, szúrást vagy zsibbadást érez! 

• Mivel a rezgéseket hidegebb munkakörülmények között erősebbnek érezzük, ajánlatos a 
kezek melegen tartása, valamint a kezek és az ujjak rendszeres mozgatása. Használjon 
modern gépeket, melyeknek alacsony a rezgésszintje! 

• Mindig ügyeljen szerszámának kifogástalan állapotára; erős rezgések esetén kapcsolja ki 
azonnal a gépet és ellenőriztesse azt! 

• Használjon mindig jó minőségű csiszolószerszámokat és gondoskodjon azoknak 
kifogástalan műszaki állapotáról! 

• Tartsa a felfogó anyákat és a csiszolótányért jó műszaki állapotban és cserélje ki őket 
kopás vagy deformáció esetén! 

• Ne tartsa a munkadarabot vagy a gépet használatkor túl szorosan és ne gyakoroljon túl 
nagy nyomást a csiszolószerszámra! 

• Kerülje el lehetőség szerint a csiszolószerszám szünet nélküli használatát! 
• Használjon mindig megfelelő minőségű csiszolószerszámokat, mert a silány gyártmányok 

rendkívüli rezgéseket okozhatnak! 
• Feltétlenül ügyeljen a vibráció által okozott testi tünetekre – szükség esetén kérjen orvosi 

tanácsot! 
 
Újrahasznosítás / megsemmisítés 
 

• Használt vagy tönkrement csiszolószerszámokat a helyi vagy a nemzeti előírások szerint 
kell újrahasznosítani vagy megsemmisíteni. 

• További információkat erre vonatkozóan a szállító biztonsági adatlapján lehet találni. 
• Vegye mindig figyelembe, hogy a csiszolószerszám a használat folyamán 

elszennyeződhet! 
• A kiselejtezett csiszolószerszámokat meg kell semmisiteni, hogy ezzel megakadályozzuk 

újbóli használatukat. 
 

 

  
Federation of European Producers of Abrasives 

  
 

www.fepa-abrasives.org  

 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 
Mindent elkövettünk annak érdekében,hogy az 
itt található utalások pontosak és aktuálisak 
legyenek. Hibákért, kihagyáso-kért, valamint 
későbbi károkért azonban felelősséget nem 
vállalunk! 
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 

A csiszolószerszámok helytelen használata rendkívül veszélyes.  
• Feltétlenül vegye figyelembe a köszörűgépen, vagy a csiszolószerszámon található 

utasításokat! 
• Győződjön meg arról, hogy a csiszolószerszám megfelel-e a kérdéses alkalmazásnak! 

Minden alkalmazás előtt győződjön meg a csiszolószerszám sértetlenségéről! 
• Tartsa be a csiszolószerszámok szakszerű kezelésére és tárolására vonatkozó 

utasításokat! 

A csiszolószerszámok használatakor legyen mindig a lehetséges veszélyek teljes tudatában 
és tartsa be az alábbiakban javasolt biztonsági intézkedéseket: 

• testi érintkezés a munkasebességgel működő csiszolószerszámmal;  
• sérülések a csiszolószerszám működés közben bekövetkezett robbanásakor; 
• a köszörülési folyamatnál keletkező csiszolószemcsék, szikrák, gázok és porok;  
• zaj, lárma; 
• vibrációk, rezgések. 

Csak olyan csiszolószerszámokat alkalmazzon, amelyek megfelelnek a legmagasabb 
biztonsági követelményeknek! Ezeken a gyártmányokon mindig feltüntetik a mindenkori EN- 
szabvány számát, és/vagy az „oSa”- márkajelet. 
• EN 12413 szabvány, amely a kötőanyagos köszörűtestekre vonatkozik 
• EN 13236 szabvány, CBN- vagy gyémántból készült köszörűtestek részére 
• EN 13743 szabvány, amely flexibilis csiszolóanyagokra (vulkánfíbertárcsa, 

lamellás korong, legyezőlapos tárcsa és lamellás csapos korong) vonatkozik. 

Ne dolgozzon soha olyan csiszológépen, amelynek a működési állapota nem kielégítő, vagy 
amelyik meghibásodott alkatrészekkel rendelkezik! 
A munkaadók készítsék el a köszörülési folyamatok kockázati felmérését, hogy esetenként a 
legalkalmasabb biztonsági előkészületeket tudják megtenni! Biztosítsák az alkalmazottak 
kiképzését a feladathoz! 

Ez az összefoglaló csak a legfontosabb biztonsági ajánlásokat tartalmazza.  
A csiszolószerszámok biztonságos alkalmazásáról szóló további információkat 
terjedelmesebb formában (Safety Codes)   a FEPA – tól lehet beszerezni : 

• FEPA biztonsági előírások a kötőanyagos- valamint gyémánt és CBN köszörűtestekre 
vonatkozóan 

• FEPA biztonsági előírások az építőiparban és a kőmegmunkálásban használatos CBN- és 
gyémánt köszörűszerszámokra vonatkozóan 

• FEPA biztonsági előírások flexibilis csiszolóanyagokra vonatkozóan (Coated Abrasives) 

 

FEPA

=  Szabadkézi és kézzel vezetett 
daraboláshoz nem alkalmas!

Biztonságtechnikai ajánlások

= Használjon hallásvédőt!

= Használjon védőszemüveget!

=  Ügyeljen a biztonságtechnikai 
előírásokra!

= Használjon védőkesztyűt!

=  Ne használjon sérült korongot!

= Használjon porvédőmaszkot!

Biztonsági előírások

A PFERD daraboló korongok megfelelnek a 
legmagasabb minőségi és biztonsági elvárá-
soknak és az EN 12413 szabványnak megfele-
lően „csiszolótestek kötött csiszolóanyagból” 
jelöléssel ellátottak.

A PFERD csomagolás

A PFERD a telepített gépekre alkalmazható ko-
rongjait a sérülésektől védő erős ipari csoma-
golásban szállítja. A csomagolási egységek (VE) 
a termékismertető táblázatokban találhatók. 
További fontos információk, mint a rendelési 
szám, a megnevezés, az EAN-kód és műszaki 
adatok a csomagolási címkén találhatók.

A PFERD az oSa alapító tagja

A PFERD szabadon döntött és más gyártók-
kal együtt kötelezettséget vállal a minőségi 
szerszámok legmagasabb biztonsági követel-
ményeinek megfelelő gyártására.
Az oSa tagok a világon létező legszigorúbb 
előírásoknak megfelelően gyártják termékei-
ket. Folyamatosan ügyelnek termékeik minő-
ségére és a biztonsági előírásokra. A PFERD 
szerszámok oSa védjeggyel ellátott termékek. 

PFERDVIDEO

További információk  
érhetők el itt, vagy a  
www.pferd.com honlapon.
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Vágókorongok állványos, telepített gépekhez
Az optimális szerszám gyors kiválasztása

Kiindulva a meglévő meghajtó gép teljesítményéből ➊, a megmunkálandó anyagból ➋ és a megmunkálási feladatból ➌, az alábbi táblázat áttekintést 
ad a katalógus kínálatából és segít az optimális szerszám kiválasztásában.

Optimális szerszám➊ Meghajtó gép ➌ Megmunkálási feladat➋ Megmunkálandó anyag ++

➊ Meghajtó gép ➋ Megmunkálandó anyag ➌ Megmunkálási feladat Kivitel Oldal

CHOPSAW

< 3 KW

acél tömör anyagok, profilok és csövek darabolása

PS-FORTE 
K kötéskeménység 
SG-ELASTIC 
K kötéskeménység

6 
 
7

rozsdamentes (INOX) acél tömör anyagok, profilok és csövek darabolása

PS-FORTE 
K kötéskeménység 
SG-ELASTIC
K kötéskeménység

6 
 
7

CHOPSAW-HD

acél tömör anyagok, profilok és csövek darabolása
SG-ELASTIC
L kötéskeménység
O kötéskeménység

8 
8

rozsdamentes (INOX) acél tömör anyagok, profilok és csövek darabolása
SG-ELASTIC 
L kötéskeménység 8

öntvények tömör anyagok, profilok és csövek darabolása
SG-ELASTIC 
L kötéskeménység

 
9

kő tömör anyagok, profilok és csövek darabolása
SG-ELASTIC 
L kötéskeménység

 
9

RAIL

acél sínek darabolása

SG-ELASTIC 
Q kötéskeménység

 
9

LABOR
acél laboratóriumi próbák, precíziós darabolások

SG-ELASTIC 
H kötéskeménység

 
10

rozsdamentes (INOX) acél laboratóriumi próbák, precíziós darabolások
SG-ELASTIC 
H kötéskeménység

 
10

HEAVY DUTY
acél tömör anyagok, profilok és csövek darabolása

SG-ELASTIC 
T kötéskeménység
P kötéskeménység
R kötéskeménység 
L kötéskeménység
N kötéskeménység
Q kötéskeménység
S kötéskeménység

 
10 
10 
10 
11
11
11
11

öntvények tömör anyagok, profilok és csövek darabolása

SG-ELASTIC 
T kötéskeménység
P kötéskeménység
R kötéskeménység

10 
10 
10

Egyedi gyártások  
ø 1.250 mm-ig

Különleges egyedi alkalmazási feladataikhoz ajánlatkérésük alapján, 1.250 mm átmérőig gyártunk nagy 
teljesítményű PFERD minőségben daraboló korongokat. Kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot. Tapasztalt 
műszaki tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésükre.

12

Középen elhelyezett szálerősítéses réteggel 
agresszív, sorjáktól mentes darabolás érhető 
el.

A két szélen elhelyezett szálerősítéses réteg 
nagy oldalirányú stabilitást eredményez.

Termékcsaládok

A PFERD a telepített gépes daraboló 
korongokat a sokrétű darabolási feladatokhoz 
valamennyi felhasználó számára, eltérő 
teljesítményjellemzőkkel, két különböző 
termékcsaládba sorolva kínálja.

Univerzális  
PS-FORTE (PSF) termékcsalád

Univerzálisan alkalmaz-
ható az ipar és a kisipar 
mindennapi feladataihoz.

Nagyteljesítményű  
SG-ELASTIC (SG) termékcsalád

A legszélesebb 
választékot kínáló 
termékcsalád, a 
professzionális 
nagyipari és a kisipari 
alkalmazásokhoz.
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Vágókorongok állványos, telepített gépekhez
Megnevezés, etikett, színkód

1 Megengedett legnagyobb megmunká-
lási/kerületi sebesség [m/s]

2 A szerszám megnevezése és formája 
T = egyenes kivitel 
PT = tört síkú kivitel 
CT = kónuszos kivitel

3 Külső átmérő 
külső-ø D [mm]-ben

4 Korong vastagság 
vastagság T [mm]-ben

5 Szemcseminőség 
A  = korund 
C  = szilíciumkarbid 
ZA  = cirkonkorund/korund

6 Szemcsefinomság 
szemcsefinomság ISO 8486 szerint

7 Keménységi fok (korongjellemző) 
Kötés-
kemény-
ség

Korong-
jellemző

Anyagcsoportok

Univerzális PS-FORTE (PSF)  
termékcsalád
K nagyon puha acél, INOX

Nagyteljesítményű SG-ELASTIC (SG) 
termékcsalád

H nagyon puha acél, INOX, 
öntvények

K nagyon puha acél, INOX

L puha

acél, INOX, 
öntvények, kő, 
műanyagok, nem-
vas (NE) fémek

N puha acél
O középkemény acél
P középkemény acél, öntvények
Q középkemény acél
R kemény acél, öntvények
S kemény acél
T nagyon kemény acél, öntvények

8 PFERD termékcsaládok 
univerzális PS-FORTE (PSF) 
nagyteljesítményű SG-ELASTIC (SG)

9 Termékcsoportok 
CHOPSAW =  agresszív, sorjaszegény 

darabolás
CHOPSAW-HD =  nagy oldalirányú  

stabilitás
RAIL = sínek darabolásához
LABOR =  laboratóriumi  

darabolásokhoz
HEAVY DUTY =  nagyteljesítményű 

gépekhez

10 Megmunkálható anyagcsoportok 
lásd a 7. pontban

11 Furatátmérő 
furat-ø H [mm]-ben

PFERD rendelési szám
80 T 350-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9          10      11

Germany

PFERD termékcsalád 

PFERD rendelési szám

oSa biztonsági 
megfelelés

EN szerinti 
jelölés

max. eng. ford. 
szám [RPM]

megengedett 
legnagyobb  

megmunkálási/
kerületi 

sebesség [m/s]

USA biztonsági 
szabványok

Ausztráliai 
biztonsági 

szabványok

EN szerinti 
színjelölő 
csíkok

anyagcsoportok

külső-ø

korong-
vastagság

furat-ø

a megmun-
kálható anyag 
színjelölése

EAN kód

a termékcsalád 
színjelölése

piktogrammok biztonsági 
ajánlásokra

felfogási 
útmutatás

Európai 
szabványok

meghajtó gépre 
vonatkozó utalás

1 A szerszám alakja és típusa 
41  = egyenes kivitel 
42  = tört síkú kivitel

2 Szemcseminőség 
A  = korund 
C  = szilíciumkarbid 
ZA  = cirkonkorund/korund

3 Szemcsefinomság 
szemcsefinomság ISO 8486 szerint

4 Keménységi fok (korongjellemző) 
A keménységi fokozatokat az ABC betűivel 
és betűsorrendjével jelöljük, a nagyon 
puhától a nagy keménységű kötésig (A-Z).

5 Kötés 
BF =  üvegszövet erősítéses műgyanta 

kötés

6 Megengedett legnagyobb megmunká-
lási/kerületi sebesség [m/s]-ban

EN 12413 szerinti jelölés
41 A 30 L BF 80
1 2 3 4 5 6

vas, kén és klórtartalmú 
töltőanyagok hozzáadása 
nélkül gyártott termék

A két termékcsalád színjelölése

Univerzális 
PS-FORTE (PSF) 
termékcsalád

Nagyteljesítményű 
SG-ELASTIC (SG) 

termékcsalád

A megmunkálandó anyagok 
színjelölése

Univerzális PS-FORTE (PSF) termékcsalád

anyag = szín oldal

acél
= fekete

6

rozsdamentes (INOX)
= kék

6

Nagyteljesítményű SG-ELASTIC (SG)  
termékcsalád
anyag = szín oldal

acél
= fekete

7 
8 
9 

11

acél/öntvények
= fekete/piros

10

rozsdamentes (INOX)
= kék

7 
8 

10

kő/öntvények
= zöld/piros

9
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