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 ■ Meer dan 200 jaar ervaring in de productie van individuele gereedschapsoplossingen

 ■ Competent en doelgericht advies door ervaren Key Accountmanagers

 ■ Het hoogste rendement door de innovatieve oplossingen



Informatie over onze innovatieve producten en service vindt u op onze website.

Toegevoegde waarde met PFERD op alle kanalen
U vindt er heel wat meer dan innovatieve gereedschappen in PFERD verpakkingen. 
Bezoek ons online en bekijk uw toegevoegde waarde met PFERD op alle kanalen. Ontdek 
waardevolle informatie over onze gereedschappen en toepassingen en blijf in contact 
met ons.

Of het nu online is of persoonlijk op locatie, uw PFERD verkoopadviseur verheugt zich er 
op u te helpen met het optimaliseren van uw processen en al uw vragen over doorslijpen en 
oppervlaktebewerking te beantwoorden.
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PFERD-gereedschappen voor de  
luchtvaart- en gasturbine-industrie
Algemene informatie

Het springende PFERD
PFERD is leidend in de ontwikkeling, productie, advisering en de verkoop van 
gereedschapsoplossingen voor de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van 
materialen. In zijn meer dan 200 jaar bevestigde oude traditie, handelt PFERD al zeer 
lang als een onafhankelijk, internationaal georganiseerd familiebedrijf.

PFERD-gereedschappen bieden de gebruiker het hoogste profijt en een zeer goe-
de efficiency. De onbeperkte verklaring over premiumkwaliteit, de betrouwbaar-
heid als leverancier en de verantwoordelijke omgang met de hulpbronnen maken 
PFERD tot een berekenbare, betrouwbare en duurzaam handelende partner.

PFERDVALUE – Uw meerwaarde met PFERD
De resultaten voortkomend uit de PFERD-laboratoria en uit de producttesten van 
onafhankelijke testinstituten bewijzen:  
PFERD-gereedschappen bieden een meetbare meerwaarde. 

Ontdek nu PFERDERGONOMICS en PFERDEFFICIENCY:

PFERD biedt in het kader van PFERD- 
ERGONOMICS ergonomisch geoptima-
liseerde gereedschappen en machines 
aan, die tot meer veiligheid en arbeids-
comfort leiden en daardoor tot het 
gezond blijven bijdragen. 

      

In het kader van PFERDEFFICIENCY biedt 
PFERD innovatieve, krachtige gereed-
schapsoplossingen en machines met een 
uitstekende economische meerwaarde 
aan.  

      

Overige informa-
tie omtrent dit 
thema vindt u in 
onze brochure 
„PFERDVALUE - 
Uw meerwaarde 
met PFERD”.
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Bij voorkeur PFERD
Kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met gebruik en klanttevredenheid. Daarom 
onderzoekt en ontwikkelt PFERD innovatieve hoogkwaliteitsproducten.

De eigen machine- en constructieafdeling, de constante controle en de verdere 
ontwikkeling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen in de eigen laboratoria 
garanderen de spreekwoordelijke PFERD-kwaliteit. Als oprichtingslid van de 
„Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen (oSa)“ biedt PFERD 
bovendien de grootst mogelijke veiligheid voor de gebruikers door permanente 
bewaking van de productie in alle PFERD-productievestigingen wereldwijd.

Het kwaliteitsmanagement van PFERD is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.

PFERDWEB: 
In enkele muisklikken naar het product
Alle informatie en producten vindt u ook online op onze website 
www.pferd.com. Gebruik onze toerentalberekenaar, om het benodigde toerental 
van uw gereedschap nauwkeurig te bepalen en het beste vermogen 
te bereiken.
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https://www.pferd.com/nl-nl/service/downloads/informatiemateriaal/
https://www.pferd.com/nl-nl/service/downloads/certificaten-en-normen
http://www.pferd.com
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luchtvaart- en gasturbine-industrie
Algemene informatie

De vliegtuigmaatschappijen vervoeren 
momenteel jaar in jaar uit bijna een mil-
jard passagiers over de gehele wereld. 
De luchtvaart- en gasturbine-industrie 
verbindt een hoog innovatieniveau 
met veeleisende technologieën, die 
ook in vele andere industrietakken 
hun toepassing vinden. Elektronica, 
robotica, meet-, stuur-, materiaal- en 
regeltechniek, mobiele radiosystemen, 
navigatiesystemen in auto’s, life-uitzen-
dingen van grote sportevenementen 
en politieke resultaten, wereldwijde 
videoconferenties of mondiaal milieu- 
en klimaatonderzoek zouden zonder 
het pionierswerk in deze branche niet 
mogelijk zijn.

Perfectie en maximale zekerheid zijn in de luchtvaart- en gasturbine-industrie 
de maat van alle dingen. Kwaliteit en lange levensduur zijn voor elk afzonderlijk 
onderdeel een topprioriteit zonder compromissen. Precisie en gelijkmatigheid in alle 
bewerkingsfases zijn net zo belangrijk als de zorgvuldige controle bij verspaningspro-
cessen op de bijzondere materialen, die bij de productie gebruikt worden.

De bewerking en de precieze kennis van de specifieke slijtage en prestaties van de 
ingezette materialen zijn een uitdaging voor iedere toeleverancier en onmisbaar 
voor de productie en onderhoud van vliegtuigen, motoren, gasturbines en hun 
componenten. PFERD-gereedschappen voldoen aan de hoge eisen van de te bewer-
ken materialen en de verschillende arbeidsprocessen. Aanvullend worden voor de 
individuele, meest moeilijke bewerkingsopgaven, speciale gereedschapsvarianten 
ontwikkeld in samenwerking met de luchtvaart- en gasturbine-industrie.

De focus op beveiliging en prestaties
De hoogste kwaliteitseis van PFERD vormt de basis voor innovatieve 
hoogrendementsproducten. Research en ontwikkeling, een eigen machine- en 
constructieafdeling alsook de constante controle en verdere ontwikkeling van 
de kwaliteits- en veiligheidsnormen in de eigen laboratoria garanderen de hoge 
PFERD-kwaliteit.

Naast de hoge kwaliteitsnormen spelen bescherming van werk en gezondheid als 
ook ergonomie een zeer belangrijke rol. Het kwaliteitsmanagement van PFERD is 
volgens ISO 9001 gecertificeerd. 

Als oprichtingslid van de “Organisatie voor de veiligheid van slijp-
gereedschappen (oSa)” biedt PFERD bovendien de grootst moge-
lijke veiligheid voor de gebruiker door permanente bewaking van 
de productie in alle PFERD-productievestigingen wereldwijd.
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https://www.pferd.com/nl-nl/service/downloads/certificaten-en-normen


Als gereedschapsfabrikant met meer dan 200 jaar ervaring beschikt PFERD over 
een omvangrijke know-how in de productie van gereedschapsoplossingen. De 
onderzoeksresultaten uit onze interne research- en ontwikkelingsafdelingen en de 
dagelijkse praktijk ter plaatse bij onze klanten resulteren in de ontwikkeling van ieder 
afzonderlijk PFERD-gereedschap. 

De productie in onze hoofdvestiging te Marienheide werkt met de modernste 
technieken en beschikt over talrijke mogelijkheden om op individuele wensen in te 
gaan.

Mocht ons omvangrijk catalogusprogramma niet toereikend zijn voor de oplossing 
van uw werkopgaven, dan produceren wij graag gereedschappen in hoogwaardige 
PFERD-kwaliteit naar uw wensen en eisen.

Onze verkoop- en technische adviseurs en Key Accountmanagers ondersteunen u 
graag bij de analyse van uw werkopgave. Specificaties en wensen worden daarbij 
steeds in acht genomen.

Voorbeelden van PFERD-gereedschappen naar wens van de klant

PFERD-gereedschappen voor de  
luchtvaart- en gasturbine-industrie
Gereedschapsoplossingen naar wens van de klant

2. Productie  

De medewerkers van onze productie 
maken aansluitend een technische teke-
ning en aan de hand daarvan wordt uw 
speciaal product gefabriceerd.

Ieder gereedschap wordt in hoog-
waardige PFERD-kwaliteit geleverd. 
Beginnend bij de controle van het ruwe 
materiaal, gevolgd door de productie be-
geleidende controle door onze medewer-
kers tot aan de optische eindcontrole van 
ieder afzonderlijk gereedschap werken 
wij steeds conform de hoogste eisen.

De kwaliteit van PFERD-gereedschappen 
is volgens ISO 9001 gecertificeerd.

1.  Procesanalyse en 
gereedschapskeuze

Neem contact met ons op en maak een 
afspraak met onze ervaren verkoop- en 
technische adviseurs.

Op www.pferd.com vindt u onze 
wereldwijde verkoopadressen.

Onze medewerkers analyseren met u 
ter plaatse de bewerkingsopgave en 
ontwikkelen samen met u individuele en 
economische gereedschapsoplossingen 
op maat!  Aansluitend ontvangt u een 
aanbieding.

3. Toepassing  

Onze flexibele productie en ons globale 
logistieke netwerk zorgen er voor, 
dat u het nieuwe gereedschap op de 
afgesproken tijd ontvangt.

Voor alle overige vragen over de 
optimalisering van uw verspaningen 
of voor de verbetering van de 
arbeidsomgeving staan onze 
verkoopadviseurs u graag ter beschikking.

Laat u overtuigen van de kwaliteit, 
prestaties en efficiency van PFERD-
gereedschappen.
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PFERD gereedschappen worden bij de productie en het onderhoud (MRO) van civiele 
en militaire vliegtuigen, motoren, gasturbines en de bijbehorende componenten in 
verschillende processen ingezet, bijvoorbeeld voor het doorslijpen, slijpen, frezen, 
vijlen, borstelen, polijsten alsook voor het reinigen, ontbramen en het verkrijgen van 
gedefinieerde oppervlakken.

Oppervlaktebewerking van een diffuser met 
een POLINOX-slijpster PNST als ook met een 
ronde kegelvormige hardmetalen stiftfrees.

Inwendig bijslijpen van radiussen met 
POLICAP-slijpkappen in de uitvoeringen 
A, CO-COOL en SiC-COOL. 

PFERD-gereedschappen voor de  
luchtvaart- en gasturbine-industrie
Bewerkingsopgaven en materialen

Diamant-naaldvijlen 
bijvoorbeeld zijn zeer ge-
schikt voor de bewerking 
van koelingsgaten.

Stiftstenen TOUGH zijn bijzonder 
geschikt voor het bijslijpen van 

reparatielassen als ook de nabewer-
king aan turbineschoepen tijdens het 

vliegtuigonderhoud.
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https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/fijnslijp-en-polijstgereedschappen/
https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/freesgereedschappen/
https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/fijnslijp-en-polijstgereedschappen/
https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/stiftstenen/


Ontbraamwerkzaam-
heden aan een rotor 

met een ronde borstel 
in de uitvoering SiC.

Reinigen en 
bewerken van 
sleuven met een 
diamant-slijpstift.

Bewerking met een 
op maat geprodu-
ceerde hardmetalen 
stiftfrees. 

Verwijderen van 
coatings met een 

COMBIDISC- 
diamantslijpblad.

Bewerking van diverse oppervlakken met 
COMBIDISC-slijpbladen in de uitvoering 

keramische korrel CO-COOL.

PFERD-gereedschappen voor de  
luchtvaart- en gasturbine-industrie
Bewerkingsopgaven en materialen
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www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.
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https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/fijnslijp-en-polijstgereedschappen/combidisc-slijpgereedschappen/
https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/fijnslijp-en-polijstgereedschappen/combidisc-slijpgereedschappen/
https://www.pferd.com/nl-nl/service/videos/freesgereedschappen/

