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 ■ PFERDFOCUS: additieve productie (3D-druk) van metalen componenten

VERTROUW BLAUW

PFERD-gereedschappen 
voor de nabewerking van additief geproduceerde onderdelen



PFERD-gereedschappen voor de additieve productie
Inhoudsopgave, firma

Onder de merknaam PFERD ontwikkelt, produceert en verkoopt August 
Rüggeberg GmbH & Co. KG, Marienheide/Duitsland, gereedschappen voor 
de oppervlaktebewerking en het doorslijpen van materialen. Al meer dan 
200 jaar staat PFERD voor uitstekende kwaliteit, het hoogste rendement en 
efficiency.

PFERD produceert een omvangrijk gereedschapsprogramma, dat voldoet aan 
de verschillende eisen die aan de nabewerking van additief geproduceerde 
onderdelen gesteld worden.

Wij hebben onze jarenlange ervaring en onze actuele knowhow met betrekking 
tot de specifieke verspanings- en rendementseigenschappen bij de nabewerking 
van additief geproduceerde onderdelen in deze PFERDFOCUS voor u samengevat.
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Een overzicht van alle PFERD-dochterondernemingen en handelspartnervertegenwoordigingen vindt u op www.pferd.com

PFERD wereldwijd

www.pferd.com 

Combineer de PFERDFOCUS met 
de zoekfuncties op onze web-
site. Met enkele muisklikken kies 
je de optimale gereedschappen 
voor de nabewerking van addi-
tief geproduceerde onderdelen. 
Meer informatie hierover vindt 
u op blz. 8.
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Additieve productie
Toelichting en geschiedenis

Wat betekent additieve productie?

In tegenstelling tot de conventionele productieprocessen zoals gieten of smeden 
met traditioneel verspanende bewerkingen (draaien, frezen, boren, slijpen enz.), 
worden bij de additieve productie (in omgangstaal 3D-druk) door een gelaagde 
selectieve verbinding van materialen driedimensionale objecten geproduceerd.

Als basis voor de productie dient een digitaal 3D-model van het onderdeel, dat 
in lagen onderverdeeld werd en in het productieproces achtereenvolgens wordt 
opgebouwd. Door deze gelaagde opbouw biedt de additieve productie voordelen 
ten opzichte van het conventionele proces en nieuwe mogelijkheden bij het 
ontwerp van de onderdelen.

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld complexe geometrieën met inwendige structuren verkregen worden, die met een 
conventioneel productieprocedé niet te vervaardigen zijn. Deze geometrische vrijheid biedt ook de mogelijkheid tot 
een duidelijke afname van materiaal en gewicht van de onderdelen. Door de hoge flexibiliteit en de gereedschapsloze 
productie kunnen met het additieve productieprocedé kleine aantallen geïndividualiseerd en vaak merkbaar sneller en 
economischer geproduceerd worden dan met conventionele productie.

Hoe ontwikkelde de additieve productie zich?

In vergelijking met het traditionele productieprocedé, dat reeds in de steentijd ontstond, staat de additieve productie toch 
nog in de kinderschoenen. Ze heeft echter al wel een indrukwekkende ontwikkeling ondergaan. Bij aanvang werd alleen 
de bouw van prototypes additief geproduceerd (Rapid Prototyping). Door constante verdere ontwikkelingen heeft zij in 
de afgelopen jaren steeds meer de weg naar de industrie gevonden. Deze ontwikkeling heeft haar hoogtepunt beslist nog 
niet bereikt en additieve productieprocessen zullen in de toekomst steeds meer aan betekenis winnen.

De jaren tachtig
 ■ De Amerikaan Charles Hull vond in 1984 de stereolithografie 
uit, waarbij een lichtgevoelige polymeervloeistof met UV-licht 
werd uitgehard. In 1986 bracht Hull de eerste 3D-drukker op de 
markt.

 ■ In 1988 meldde de Amerikaan Carl Deckard een patent voor het 
selectief lasersinteren aan, waarbij een kunststof poeder met 
een laser wordt versmolten.

De jaren negentig
 ■ In 1992 werd de wereldwijd eerste selectieve lasersinter- 
machine geproduceerd.

 ■ In de navolgende jaren werden de hoekstenen voor de ontwik-
keling van het Binder-Jetting procedé of poederspuitproces 
gelegd, waarbij het vloeibare bindmiddel op metaalpoeder 
wordt aangebracht. Aan het einde van de jaren negentig was 
het dan mogelijk ook metaal te verwerken.

De jaren 2000
 ■ Gereedschappen en gietvormen werden additief 
geproduceerd.

 ■ Eerste hoogtepunten in de medische wereld: 
3D gedrukte organen werden in miniatuurformaat gemaakt 
en beenprotheses, tandkronen, hoorapparaten en chirurgische 
instrumenten uit complexe componenten gedrukt.

 ■ Toen in 2009 de octrooibescherming voor de FDM-procedure 
afliep, daalden de prijzen van 3D-drukkers en de techniek werd 
voor velen toegankelijk.

De jaren 2010
 ■ In 2010 werd het eerste 3D gedrukte autoprototype gemaakt, 
waarvan de behuizing compleet uit een 3D-drukker komt.

 ■ In 2011 ontstond de eerste 3D-levensmiddelendrukker, waar-
mee de NASA onderzoekt, hoe astronauten in de ruimte zelf 
voedsel kunnen drukken.

 ■ In 2012 werden de eerste kunstgebitten in 3D gedrukt en 
getransplanteerd. In 2016 volgden de eerste botreplica’s.

 ■ Door nieuwe onderzoeken was het in 2017 voor het eerst 
mogelijk om glas in 3D te drukken.

 ■ In 2019 ontstond in China de eerste additief geproduceerde 
brug.

Toekomstvooruitzichten
 ■ De additieve productie ontwikkelt zich in alle richtingen en meer en meer complexe componenten kunnen worden vervaardigd met behulp van 
3D-druk. De productiviteit en nauwkeurigheid stijgen, de processtabiliteit en de kennis van het proces worden verbeterd. 
Het blijft spannend, hoe de additieve productie onze toekomst zal beïnvloeden.
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Wat zijn de meest gangbare productieprocedés?
Vele producenten geven hun proces-
sen eigen benamimgen, zodat een 
duidelijke afbakening of categori-
sering bemoeilijkt wordt. Naast het 
oudste procedé, de stereolithografie, 
die met vloeibaar materiaal werkt, 
kunnen de overige procedés in vrije 
ruimte en poederbedprocessen on-
derverdeeld worden.

Vrije ruimte procedé:

Bij het vrije ruimte procedé wordt de 
component op een platform in de vrije 
ruimte naar boven toe opgebouwd.

Poederbedprocedé:
In het poederbedprocedé wordt de 
component geproduceerd op een 
platform, dat zich onder een poeder-
bed bevindt. Tijdens het constructie-
proces wordt dit poederbed laag voor 
laag neergelaten op het onderdeel.

Additieve productie
Procedé

Stereolithography

Laser

Fotopolymeer

Een fotopolymeer (vloeibare 
kunststof) wordt lokaal met een 
beweegbare laserbron laag voor laag 
gepolymeriseerd, waardoor een vaste 
3D-structuur wordt verkregen.

Voordelen:
 ■ Zeer hoge nauwkeurigheid
 ■ Zeer hoge oppervlaktekwaliteit

Nadelen:
 ■ Lage componentsterkte

Laser Metal Deposition (opbouwlassen)

Laser

Metaal

Een metaaldraad of opgeblazen 
metaalpoeder wordt met een 
laserstraal gesmolten en lokaal laag 
voor laag aangebracht.

Voordelen:
 ■ Hoge componentsterkte
 ■ Hoge opbouwpercentages

Nadelen:
 ■ Geringe nauwkeurigheid
 ■ Geringe oppervlaktekwaliteit

Selective laser melting

Laser

Mate-
riaal-
poeder

Metaal- of keramiekpoeder wordt met 
een bewegende laserstraal lokaal laag 
voor laag gesmolten en zo wordt een 
3D-structuur verkregen. Het poeder 
moet daarna uit de holle ruimtes 
worden verwijderd.

Voordelen:
 ■ Hoge componentsterkte
 ■ Hoge nauwkeurigheid
 ■ Hoge oppervlaktekwaliteit

Nadelen:
 ■ Het poeder moet daarna uit de holle 

ruimtes verwijderd worden.

Fused Deposition Modelling

Heet

Polymeer-
draad

Draadvormig kunststof wordt 
gesmolten in een verwarmd mondstuk 
en lokaal laag voor laag aangebracht.

Voordelen:
 ■ Hoge opbouwpercentages
 ■ Geringe kosten

Nadelen:
 ■ Geringe componentsterkte
 ■ Geringe nauwkeurigheid
 ■ Geringe oppervlaktekwaliteit

Selective laser sintering

Laser

Mate-
riaal-
poeder

Polymeerpoeder wordt met een 
bewegende laserstraal lokaal laag 
voor laag gesinterd en zo wordt een 
3D-structuur verkregen.

Voordelen:
 ■ Hoge componentsterkte
 ■ Hoge nauwkeurigheid
 ■ Hoge oppervlaktekwaliteit
 ■ Er zijn geen ondersteunende 

structuren vereist
Nadelen:

 ■ Het poeder moet daarna uit de holle 
ruimtes worden verwijderd.

Binder Jetting

Binder

Mate-
riaal-
poeder

Door middel van mondstukken worden 
Binder druppeltjes lokaal laag voor 
laag op het materiaalpoeder (metaal, 
keramiek, kunststof enz.) aangebracht 
en verlijmen zo het poeder. Aansluitend 
wordt dit vaak gevolgd door een ander 
proces (bijv. sinteren), waarbij het 
component zijn volle sterkte behoudt.

Voordelen:
 ■ Bijna alle materialen kunnen 

verwerkt worden.
Nadelen:

 ■ Een extra processtap is vereist
 ■ Vaak lagere componentdichtheid
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Additieve productie
Materialen

Welke materialen kunnen verwerkt worden?

Met additieve productieprocessen kan ondertussen een zeer groot spectrum aan materialen verwerkt worden. Het huidige 
bereik loopt daarbij van keramische materialen zoals aluminiumoxide of siliciumcarbide via kunststoffen (bijv. polyamide, 
ABS, PEEK en epoxyhars) tot de meest verschillende metalen. Aluminiumlegeringen, gereedschaps- en edelstalen als ook 
hittebestendige legeringen uit de lucht- en ruimtevaart, zoals titaan- en nikkelbasislegeringen, worden bijzonder vaak 
verwerkt.

Hoewel er grote verschillen zijn in de productie en geometrie van additieven in vergelijking met conventioneel 
geproduceerde componenten, zijn de verschillen in de verspanende bewerking gering. Zo kunnen voor de nabewerking 
van additief geproduceerde componenten dezelfde gereedschappen gebruikt worden als bij de bewerking van 
conventioneel geproduceerde componenten. 

Er moet rekening mee worden gehouden dat het bij additief geproduceerde componenten meestal dunwandige 
structuren betreft met gedeeltelijk filigrane geometrieën.

Overzicht van de materiaalgroepen met hun verspaningseigenschappen:

Mate-
riaal

Ondergroepen Voorbeelden/merken Eigenschappen Toepassingsaanbevelingen

St
aa

l

Stalen tot 1.200 
N/mm2 (onder 
38 HRC)

Bouwstalen, koolstofsta-
len, gereedschapsstalen, 
ongelegeerde stalen, 
snelsnijstaal, veredelde 
stalen

 ■ Gemakkelijk 
verspaanbaar

 ■ Goede 
warmtegeleider

 ■ Gereedschappen met maximale snijsnelheden gebruiken om het 
meest economische resultaat te bereiken.

 ■ Hoog aandrijfvermogen gebruiken om de efficiency te verhogen.
 ■ Bij voorkeur gereedschappen met de toevoegingen STEEL, 
STEELOX of ST gebruiken.

 ■ Voor de bewerking van stalen tot 1.200 N/mm2 werkplaatsvijlen 
gebruiken. Voor hittebestendige stalen zijn vijlen met de toevoe-
ging CORINOX geschikt.

Geharde, veredel- 
de stalen boven 
1.200 N/mm2 
(boven 38 HRC)

Gereedschapsstalen, 
veredelde stalen, 
gelegeerde stalen

 ■ Moeilijk 
verspaanbaar

 ■ Goede 
warmtegeleider

Ed
el

st
aa

l (
IN

O
X)

Roestvaste en 
zuurbestendige 
stalen

Austenitische en ferri- 
tische edelstalen, bijv. 
Naam EN AISI 
V2A 1.4301 304
V2A 1.4310 301
V4A 1.4401 316
V4A 1.4571 316Ti

 ■ Taai materiaal, 
daarom moeilijk 
te verspanen

 ■ Zeer slechte 
warmtegeleider

 ■ Verkleurt bij hitte 
boven 300°C

 ■ Snijsnelheid en werkdruk reduceren om de standtijd en het 
rendement te verhogen.

 ■ Bij voorkeur gereedschappen met de toevoegingen INOX, 
STEELOX, COOL, FREEZE, INOX-TOTAL of CORINOX gebruiken.

 ■ Verkleuringen en eventueel aanhechtende resten verwijderen 
om corrosie te vermijden.

 ■ Ter voorkoming van corrosie de gereedschappen niet wisselend 
op staal en edelstaal (INOX) gebruiken.

N
on

-fe
rr

om
et

al
en

 A
lu

m
in

iu
m

Aluminium- 
legeringen, 
zacht

Niet uithardbare en uit-
hardbare kneedlegeringen

 ■ Zeer goede 
warmtegeleider

 ■ Smeert zeer snel

 ■ Stiftfrezen met maximale snijsnelheid inzetten om het meest 
economische resultaat te bereiken.

 ■ Bij voorkeur gereedschappen met de toevoegingen ALU resp. 
COOL gebruiken.

 ■ Vijlen met brede spaanruimte gebruiken om een dichtsmeren 
van de vijlen te vermijden. Gefreesde vijlen of vijlen met Duitse 
kap 1 en Zwitserse kap 0 of 00 gebruiken.

 ■ Bij het slijpen, borstelen en polijsten van aluminium ontstaan 
brandbare stoffen, die een explosieve atmosfeer kunnen vormen 
wanneer zij gemengd worden met lucht. Passende beschermen-
de maatregelen in overeenstemming met geldige voorschriften 
aanhouden.

Aluminium- 
legeringen, taai

Aluminiumgietlegeringen 
met gering siliciumaandeel

Aluminium- 
legeringen, hard

Aluminiumgietlegeringen 
zonder silicium

Non-ferro- 
metalen, zacht

Messing, koper, zink  ■ Zeer goede 
warmtegeleider

Non-ferro- 
metalen, hard

Brons, titaan, 
titaanlegeringen

 ■ Zeer slechte 
warmtegeleider

 ■ Snijsnelheid en werkdruk reduceren om de standtijd en het 
rendement te verhogen.

 ■ Bij voorkeur gereedschappen met de slijpmiddelen keramische 
korrel (CO), diamant of met de toevoeging COOL gebruiken.Hittebestendige 

materialen
Nikkel- en kobaltbasis- 
legeringen (Inconel, 
Hastelloy), titaan

 ■ Zeer slechte 
warmtegeleider

Te
ch

ni
sc

he
 

ke
ra

m
ie

k

Silicium, boor- en wolframcarbide,
aluminium- en zirkoniumoxide, 
aluminium- en siliciumnitriet 

 ■ Zeer hard 
materiaal

 ■ Bros en hard, stoft 
bij de bewerking

 ■ Bij voorkeur gereedschappen met diamantbeleg gebruiken.
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Additieve productie
Productieproces

1 Voorbereiden/instellen 3 Scheiden en losmaken 
van het bouwplatform

Verwijderen van het achterblijvende 
metaalpoeder en het uitnemen van de 
werkstukken

Controle van het eindresultaat met 
betrekking tot de eisen

Losmaken van de componenten door 
middel van zagen of draad eroderen

Constructie van de 3D-component

Eindbewerking, bijv. de dragende 
punten en aansluitingen

5  
Machinale nabewerking 6 Kwaliteitscontrole

Wanneer additief gefabriceerde componenten worden gemaakt, is het kernproces (arbeidsstap 2) slechts een klein deel 
van de procesketen. Vanaf het eerste idee tot aan de voltooide component worden vele processtappen doorlopen. Het 
digitale 3D-model is de basis voor het drukproces. De manuele en machinale nabewerking beslist over de kwaliteit van het 
voltooide eindproduct.

Voor arbeidsstap 4, de manuele nabewerking, biedt PFERD een uitgebreid programma van geschikte gereedschappen en 
machines. Op de bladzijden 8–13 krijgt u een overzicht.

4 Manuele nabewerking

Grove bewerking van de 
oppervlaktecontour

Zeer fijne bewerking / finishingAfslijpen van de steunstructuur

2 Bouwproces 
incl. demontage
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Additieve productie
Werkresultaten

Component gemaakt van aluminium:

Component gemaakt van titaanlegering:

Hoe kan een component eruit zien na de bewerking met PFERD-gereedschappen?

Onbewerkt Na de bewerking

Onbewerkt Na de bewerking
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Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
De snelle weg naar het optimale gereedschap

Afslijpen van de steunstructuur Bladzijde 9

In veel gevallen worden de steunstructuren afgebroken. Gebruik 
doorslijpgereedschappen om beschadigingen van de component te voorkomen. 
Kies het gereedschap, dat geschikt is voor het materiaal.

 Product-highlights: 
■  Doorslijpschijven SG STEELOX voor rechte slijpmachines
■  Diamant-doorslijpschijven in galvanische binding

Grove bewerking van de oppervlaktestructuur     Bladzijde 10

De hoofdtaak van de manuele nabewerking is het aanpassen van de 
verbindingspunten van de steunstructuren op de vereiste eindgeometrie. Op de 
eerste plaats moet het oppervlak grof bewerkt worden. Dit gebeurt met relatief 
grove, zeer verspaningsvriendelijke gereedschappen.

 Product-highlights: 
■ Werkplaats-, sleutel- naald- en riffelvijlen
■ Diamantvijlen
■ HM-stiftfrezen INOX, ALU en TITANIUM
■ HSS-spiraalboren
■ HSS-kegelverzinkboren

■ Stiftstenen STEEL, INOX, ALU en TOUGH
■ COMBIDISC-slijpbladen
■ Slijphulzen
■ POLIROLL-slijprollen
■ Korte banden

Fijnbewerking     Bladzijde 12

Bij de fijnbewerking worden de oppervlakken van de grof bewerkte gebieden, 
zeer fijn geslepen en kleine, moeilijk toegankelijke plaatsen met fijne 
filigrane gereedschappen bewerkt. Hier worden fijne korrelgroftes, speciale 
gereedschapsgeometrieën en een aangepaste vertanding gebruikt.

Product-highlights: 
■ Diamantvijlen en -slijpstiften
■ HM-stiftfrezen MICRO
■ COMBIDISC-slijpbladen
■ POLICAP-slijpkappen

■ Lamellenslijpstiften
■ PSA-discs
■ Korte banden
■ POLISTAR

Zeer fijne bewerking / finishing              Bladzijde 13

In deze arbeidsstap ondergaan de oppervlakken de eindbewerking. 
Hier krijgen de reeds bijgeslepen plaatsen en eventueel ook de tot nu toe 
onbewerkte plaatsen hun oppervlaktefinish. In de meeste gevallen worden voor 
deze bewerking gereedschappen uit slijpvlies gebruikt.

Product-highlights: 
■ COMBIDISC-vliesschijven
■  POLINOX-slijpsterren, -compact- 

slijpwielen en -slijpstiften

■ Poliflex-gereedschappen
■ Korte vliesbanden

Online direct zoeken en productfinder 

 Gebruik de blauw gemarkeerde keywords om met behulp van “direct 
zoeken” op onze website www.pferd.com geschikte producten voor 
de nabewerking van additief geproduceerde componenten uit te 
kiezen. Of gebruik de PFERD-productfinder. Hierdoor is het mogelijk 
geschikte gereedschappen te selecteren volgens de drie criteria   
materiaal, machine en toepassing.
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Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
Afslijpen van de steunstructuur

Bij aluminium en edelstaal compo-
nenten worden STEELOX-doorslijp-
schijven voor rechte slijpmachines 
gebruikt. Het PFERD-programma 
omvat doorslijpschijven voor rechte 
slijpmachines van 30-76 mm, zodat 
ook moeilijk toegankelijke en filigrane 
componenten bewerkt kunnen wor-
den. Gebruik voor titaancomponenten 
diamant-doorslijpschijven.
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Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
Grove bewerking van de oppervlaktestructuur

Speciaal voor de nabewerking 
van resten van reeds afgeslepen 
steunstructuren worden vijlen 
gebruikt. Het omvangrijk assortiment 
omvat vijlen voor moeilijk 
toegankelijke plaatsen in de meest 
verschillende vormen en afmetingen.

Werkplaats-, sleutel-, naald- en 
riffelvijlen worden voor de bewerking 
van stalen tot 1.200 N/mm2 gebruikt. 
Diamantvijlen zijn 
bijzonder goed 
geschikt voor de 
bewerking van 
harde materialen.

HM-stiftfrezen met de vertandingen 
INOX, ALU en TITANIUM zijn het 
beste geschikt voor de grove 
oppervlaktebewerking. Elke vertanding 
is binnen haar materiaalsoort een 
specialist.

Ook HSS-spiraalboren INOX en HSS-
kegelverzinkboren in Co5-uitvoering 
worden in deze arbeidsstap gebruikt. 
Zij werden speciaal voor de INOX-
bewerking ontwikkeld. 
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Uit het programma keramisch en 
kunsthars gebonden stiftstenen zijn 
de uitvoeringen STEEL voor stalen 
componenten, INOX voor edelstaal 
componenten, ALU voor aluminium 
componenten als ook TOUGH voor 
titaan componenten speciaal geschikt 
voor de grove nabewerking van de 
oppervlakken van de componenten.

Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
Grove bewerking van de oppervlaktestructuur

D

T

PRPRK

PC
O

Fijnslijp- en polijstgereedschappen 
zoals COMBIDISC-slijpbladen, 
slijphulzen, POLIROLL-slijprollen of 
korte banden zijn optimaal geschikt 
voor de grove bewerking na het 
verwijderen van de steunstructuur. 
Voor de verschillende materialen 
bestaan geschikte slijpmiddelen ter 
beschikking, om de nabewerking 
effectief uit te voeren.
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Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
Fijnbewerking

COMBIDISC-slijpbladen, POLICAP-
slijpkappen, lamellenslijpstiften, 
PSA-discs, korte banden en POLISTAR 
zijn ideaal om fijnbewerking, speciaal 
op kleine, filigrane componenten, snel, 
effectief en nauwkeurig te verrichten.

HM-stiftfrezen met de vertanding 
MICRO zijn speciaal ontwikkeld voor 
de fijnverspaning. Door hun goed 
verspaningsvermogen en hoge 
oppervlaktekwaliteit zijn zij 
bijzonder goed geschikt voor 
de bewerking van additief 
geproduceerde stalen en INOX 
componenten.

De eigenschappen van titaan 
vereisen gereedschappen, die 
overtuigen door een hoge 
standtijd. Voor deze inzet 
zijn diamantvijlen en 
-slijpstiften het beste 
geschikt.
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Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
Zeer fijne bewerking / finishing 

COMBIDISC-vliesschijven, POLINOX-
slijpsterren, -compactslijpwielen, 
-slijpstiften, Poliflex-gereedschappen 
en korte vliesbanden leggen de 
laatste hand aan het werkstuk. In deze 
arbeidsstap wordt bepaald welke 
fijnheidsgraad het oppervlak van de 
component moet krijgen.
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Arbeidsprocessen en geschikte PFERD-gereedschappen
Geschikte machines, klantenservice, oSa

PFERD-klantenservice
Als gereedschapsproducent met meer dan 200 jaar ervaring beschikt PFERD over een omvangrijke know-how met 
betrekking tot de productie van gereedschapsoplossingen. De kennis verworven uit onze interne research en ontwikkeling 
als ook uit de dagelijkse praktijk ter plaatse bij onze klanten wordt steeds verwerkt in de ontwikkeling van ieder 
afzonderlijk PFERD-gereedschap.

Onze productie werkt met de modernste techniek 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 ondersteunen u graag bij de analyse van uw werkopgave. Met uw eisen en wensen 
wordt steeds rekening gehouden. Neem contact met ons op! U vindt onze wereldwijde verkoopadressen op www.pferd.com.

 ■ Micromotorsysteem 
MIM STG3S 3/800

 ■ Rechte persluchtmachines  
PGAS 2/800 E, PGAS 8/220 VS-HV

 ■ Haakse persluchtmachine  
PWSA 5/160 HV

 ■ Perslucht-bandslijpmachine  
PBS 3/200 DH

 ■ Haakse elektrische slijpmachine  
UWER 5/200 SI

 ■ Buigzame asmachine Rekord-Universeelmotor  
RUER 8/180 SI

Overige gereedschappen uit het PFERD-programma
Mocht het met vliesgereedschappen behandelde oppervlak niet fijn genoeg zijn, 
dan biedt PFERD ook gereedschappen voor het polijsten aan. Met deze bewerkt 
u uw werkstuk tot aan een spiegelglans gepolijst oppervlak.

1

4

4
Catalogus Blz.

Fijnslijp- en polijstgereedschappen

4

4Overige informatie 
en geschikte ge-
reedschappen voor 
het polijsten vindt u 
in ons gereedschap-
penhandboek 23, 
catalogusbereik 4 of 
op www.pferd.com.

PFERD is een oprichtingslid van de oSa
PFERD heeft zich samen met andere belangrijke produ-
centen vrijwillig verplicht om kwaliteitsgereedschappen 
volgens de hoogste veiligheidsnormen te produceren.

De leden van de organisatie voor de veiligheid van slijp-
gereedschappen e.V. (oSa) garanderen de constante 
bewaking van de veiligheid en kwaliteit van hun producten.

PFERD-gereedschappen zijn voorzien van het 
oSa-kenteken.

Heeft u vragen over de veiligheid bij het slijpen? Hetzij 
tijdens de seminars in onze PFERDAKADEMIE of door onze 
buitendienst ter plaatse – PFERD adviseert u graag.
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https://www.pferd.com/media/PDF-nl/Gereedschappenhandboek/PFERD-gereedschappenhandboek-catalogus-4-nl.pdf


PFERDVALUE – uw meerwaarde met PFERD

De resultaten uit de PFERD-testlaboratoria als ook uit de producttesten van onafhankelijke 
testinstituten bewijzen: PFERD-gereedschappen bieden een meetbare meerwaarde.

Ontdek PFERDERGONOMICS en PFERDEFFICIENCY:

PFERD biedt in het kader van 
PFERDERGONOMICS ergonomisch 
geoptimaliseerde gereedschappen en 
machines aan, die tot meer veiligheid 
en werkcomfort leiden en daardoor 
tot het gezond blijven bijdragen.

      

In het kader van PFERDEFFICIENCY 
biedt PFERD innovatieve, hoogwaar-
dige gereedschapsoplossingen en 
machines aan met een uitstekende 
economische meerwaarde. 

      

Overige infor-
matie over dit 
thema vindt u in 
onze brochure 
,,PFERDVALUE- 
uw meerwaarde 
met PFERD”.
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Uw meerwaarde met PFERD
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 ■ PFERDERGONOMICS – De mens staat centraal

 ■ PFERDEFFICIENCY – Productiviteit verhogen, kosten verlagen

VERTROUW BLAUW

Additieve productie 
Tips en tricks

? !

In deze PFERDFOCUS vindt u vele regels en adviezen voor de bewerking van additief geproduceerde componenten. 
Op deze bladzijde heeft PFERD de belangrijkste tips en tricks kort voor u samengevat:

 ■ De steunstructuren door middel van doorslijpen 
verwijderen en zeker niet afbreken. Dit om 
beschadigingen aan de component te vermijden.

 ■ Voor een schone, veilige werkomgeving zorgen en 
persoonlijke beschermmiddelen gebruiken. Slijpstoffen 
zo goed mogelijk afzuigen. 

 ■ Zorg voor een voldoende krachtige machine om 
economisch te werken.

 ■ Voor het te bewerken materiaal de geschikte 
bewerkingsparameters (toerental/snijsnelheid, 
slijpmiddel, vertandingen of bindingen) kiezen.

 ■ Bij de eindbewerking van oppervlakken er altijd op 
letten, dat geen vonken op het oppervlak terecht 
komen en inbranden.

PFERDWEB: 
Met enkele muisklikken naar het product

Alle informatie en producten vindt u ook online op onze website 
www.pferd.com. Daar kunt u ook met trefwoorden zoeken of met behulp 
van onze productfinder  met de criteria machine, materiaal en toepassing de 
geschikte gereedschappen selecteren voor uw toepassingen en met enkele 
muisklikken bestellen. Gebruik onze toerentalberekenaar om het benodigde 
toerental voor uw gereedschap nauwkeurig te bepalen en het beste rendement 
te behalen.
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www.pferd.com
Het kwaliteitsmanagement van PFERD is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
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