
NITOCUT-doorslijp systeem
Ultrasnel doorslijpen

 ■ Unieke, comfortabele slijpbeleving

 ■ Sneller slijpen en tot 4 keer meer sneden

 ■ De hoogste veiligheid door moderne glasvezelbewapening

VERTROUW BLAUW



NITOCUT-doorslijp systeem
Ultrasnel doorslijpen

NITOCUT
NITOCUT is wereldwijd het eerste handdoorslijp systeem, ontworpen voor machines en 
doorslijpschijven met een omtreksnelheid van 100 m/s. De door PFERD ontwikkelde 
doorslijpschijf kenmerkt zich door een zeer hoog doorslijpvermogen en uitstekende standtijd. 
Het NITOCUT-doorslijp systeem maakt een snellere arbeidsvoortgang mogelijk en tot vier 
keer meer sneden alsook een hogere insteekdiepte dan de gangbare doorslijpschijven in de 
afmeting 125 x 1,0 mm. Het unieke doorslijp systeem voldoet aan de hoogste kwaliteits- en 
veiligheidsstandaarden.

Voordelen:
 ■ Uitzonderlijk hoog slijpvermogen en lange 
standtijd door een aanzienlijk hogere 
snijsnelheid.

 ■ Hoge insteekdiepte.
 ■ Unieke, comfortabele slijpbeleving.
 ■ De hoogste veiligheid van de doorslijpschijf 
door moderne glasvezelbewapening.

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Het 100 m/s-doorslijp systeem kan op 
dezelfde manier gebruikt worden als iedere 
conventionele haakse slijp machine.

Veiligheidsvoorschriften:
 ■ Gangbare doorslijpschijven bereiken een 
omtreksnelheid van maximaal 80 m/s. Zij 
mogen niet op de NITOCUT-haakse slijp-
machine gebruikt worden.

 ■ Om foutief gebruik te vermijden, kunnen 
alleen NITOCUT-doorslijpschijven op de 
speciaal geproduceerde haakse slijp machine 
gemonteerd worden. 

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS adviseert het doorslijp-
systeem NITOCUT om trillings-, lawaai- en 
stofontwikkeling duurzaam te laten dalen en 
het werkcomfort te verbeteren. 

         

PFERDEFFICIENCY adviseert het doorslijp-
systeem NITOCUT voor lang, moeiteloos en 
duurzaam werken met uitstekende resultaten 
in zeer korte tijd.

          
Extra glasvezel-
bewapening in het 
flensbereik
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NITOCUT-doorslijp systeem
NITOCUT-doorslijp sschijven – Speciale lijn SGP ★★★★★★★★

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max. 
RPM

Omschrijving

Vlakke uitvoering EHT (vorm 41) 
150 1,6 219942 25,4 12.800 25 EHT 150-1,6 CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX/25,4

CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX ★★★★★★★★

Hoogrendementsdoorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met ongeëvenaard doorslijp-
vermogen en uitstekende standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:
Doorslijpen van grote dwarsdoorsnedes, 
doorslijpen van profielen, volmateriaal en 
dunne platen, verkrijgen van uitsparingen

Slijpmiddel:
Keramische korrel CO

PFERDVALUE:
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PWT 26/150 HV NITOCUT  12.000 RPM / 2.600 Watt

PFERDVALUE:

    

295

97

40 

NITOCUT-doorslijp systeem
NITOCUT-haakse persluchtmachine

Geschikte PFERD-gereedschappen
Catalogus bereik 6

Doorslijpschijven
CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX (zie bladzijde 3)

Opspansleutels
Om schrijving EAN 

4007220

STL SW 35 x 5 mm 193853
SKS SW 5 mm 204467

Slangfijnfilter
Om schrijving EAN

4007220

SF 35 IG 1/2-IG 1/2 072103

Zie gereedschappenhandboek 23, 
catalogus 9, bladzijde 67

Technische gegevens:
 ■ Alleen geschikt voor 150 mm NITOCUT- 
doorslijpschijven.

 ■ Zeer krachtige turbinemotor.
 ■ Constant vermogen door centrifugale 
toerentalregelaar.

 ■ Asvergrendeling voor gereedschaps-
wisseling met een sleutel.

Meegeleverde toebehoren:
Schroefdraadaansluiting 1/2“ binnen, 
2 opspansleutels, 1 opspanmoer, 
1 opspanflens, beschermkap, 
antivibratiehandgreep.

Oil

Draaigewrichtskoppeling

Zie gereedschappenhandboek 23, 
catalogus 9, bladzijde 66

Om schrijving EAN
4007220

SH NITOCUT SET 224007

Beschermkapset NITOCUT
Ombouwset voor PWT 26/120 HV incl. 
NITOCUT-beschermkap en NITOCUT-opspanflens.

Omschrijving EAN
4007220

Richting 
lucht-

afvoer

Ventiel-
uit-

voering

Luchtverbruik 
in vrije loop

[m3/min]

Luchtverbruik 
belast

[m3/min]

Schroef-
draadas

Binnen-ø 
toevoerslang 

[mm]

Gereed schaps-
opname

[mm]

Netto-
gewicht 

[kg]

PWT 26/150 HV NITOCUT 224038 onder hevel 0,90 2,25 M14 16 25,4 2,200
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www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.

4


