
 ■ Duurzame procesoptimalisering bij het reinigen van gietijzer 

 ■ Het hoogste rendement door uitstekende standtijd en verspanend vermogen

 ■ Comfortabel werken met geringe stof- en vibratiebelasting voor de gebruiker

VERTROUW BLAUW
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Diamantgereedschappen voor gieterijen
Algemene informatie

Het gebruik van krachtige gereedschappen in de oppervlaktebewerking en bij het door-
slijpen van materialen is een belangrijke factor voor de efficiency in vele arbeidsprocessen en 
branches. Door hun uitstekende standtijd en aanhoudende profielvastheid hebben galvanisch 
gebonden diamantgereedschappen in vele bereiken aan belangstelling gewonnen. Speciaal 
bij de bewerking van grijs en sphero gietijzer bereiken zij een duurzame proces- en kosten-
optimalisatie.  
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Hardheidsvergelijk slijpmiddelen

Galvanische binding
Galvanisch gebonden diamantgereed-
schappen bezitten een enkelvoudige laag 
slijpkorrels op een metalen grondlichaam. 

De losse diamantkorrels worden door een 
galvanisch aangebrachte nikkellaag gebon-
den. Zij steken ver boven de binding uit, 
zodat een zeer open structuur ontstaat met 
buitengewoon grote spaanruimtes.

Diamant
Het slijpmiddel diamant wordt als 
„superhard“ gekenmerkt, omdat het de 
conventionele slijpmiddelen korund en 
siliciumcarbide voor wat betreft de hard-
heid duidelijk overtreft. Deze eigenschap 
is de basis voor de zeer hoge standtijd van 
diamantgereedschappen.  

Voordelen voor de bewerking 
van gietijzer
Galvanisch gebonden diamantgereed-
schappen hebben een rij van voordelen 
voor de bewerking van grijs en sphero 
gietijzer, die het rendement bij het reinigen 
van gietijzer verhogen: 

 ■ Minder gereedschapswisseling en lagere 
stelkosten door de uitstekende standtijd. 

 ■ Gereduceerde loonkosten door het 
snel, agressief slijpen met zeer hoog 
verspaningsrendement.

 ■ Optimaal bewerken van diepliggende 
bewerkingsplaatsen door de constante 
maximale gereedschapsdiameter.

 ■ Comfortabele en snelle verwijdering van 
oxidaties door het superharde slijpmiddel 
diamant.

 ■ Geringere stofbelasting door de vorm-
vastheid van het slijpgereedschap (geen 
eigen slijtage).

 ■ Gereduceerde vibratiebelasting door 
de vormstabiliteit van het gereedschap 
(geen onbalans).

 ■ Besparing van africhtwerkzaamheden en 
-kosten door de duurzaam gelijkblijvende 
gereedschapsgeometrie. 

 ■ Ontlasting van de gebruiker door de 
reducering van de benodigde slijpdruk.

Voorwaarden voor het gebruik in de bewerking van gietijzer
Voor het succesvolle gebruik van galvanisch 
gebonden diamantgereedschappen moeten 
de volgende voorwaarden bij de bewerking 
van grijs en sphero gietijzer in acht worden 
genomen: 

 ■ Alleen grijs gietijzer (gietijzer met 
lamellen grafiet – GJL resp. GG) en sphero 
gietijzer (gietijzer met kogelgrafiet – GJS 
resp. GGG) bewerken.

 ■ Krachtige machines met nauwkeurige 
rondloop en precieze gereedschaps-
opname gebruiken.

Krachtige machines van 
PFERD zijn optimaal 
geschikt voor de bewer-
king van gietijzer. 
Overige informatie en 
bestelgegevens van 
machines vindt u in het 
gereedschappenhand-
boek 23, catalogus 9.

Advies
Galvanisch gebonden gereedschappen 
moeten door hun enkelvoudige beleg en 
slijtgedrag niet afgericht worden.

Africhten leidt tot beschadiging 
van het gereedschap!

Werkzeugantriebe
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Diamantgereedschappen voor gieterijen
Algemene informatie

PFERD is gespecialiseerd in de advisering en productie van klantspecifieke galvanisch gebon-
den diamant- en CBN-gereedschappen.
Bijna alle grondlichaamgeometrieën kunnen met verschillende korrelgroftes belegd worden. 
De galvanische binding maakt daarnaast de economische productie van kleinere serie 
groottes mogelijk. Door het veelvoud aan mogelijkheden kan onze productie met hoge 
flexibiliteit op individuele wensen van de klant ingaan.
Onze technische adviseurs ontwikkelen met u ter plaatse een individuele gereedschaps-
oplossing voor uw toepassing

Neem nu contact met ons op. 
De experts helpen u graag het 
optimale gereedschap te vinden!

Gereedschappen voor extra tweede 
spindels:
PFERD biedt gereedschappen aan voor extra 
tweede spindels  in verschillende vormen/
geometrieën en afmetingen alsmede met 
M12 en M16 schroefdraad.

Doorslijp- en slijpschijven:
Diamant-doorslijpschijven en -slijpschijven 
van PFERD zijn leverbaar in diameters tot 
600 mm. Vormen en afmetingen (asgat, 
radius, steekcirkel etc.) kunnen naar wens 
van de klant geproduceerd worden.

Slijpstiften en slijpwalsen:
Het aanbod van PFERD-gereedschappen 
naar wens van de klant omvat naast dia-
mant-slijpwalsen ook diamant-slijpstiften. 
Deze kunnen individueel met verschillende 
vormen, afmetingen en stiften geprodu-
ceerd worden.
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Diamantgereedschappen voor gieterijen
Diamant-slijpstiften

T L2

SdDZY

KEL

RBF

TRE

WR

B

Diamant-slijpstiften voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer
Diamant-slijpstiften in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van 
grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS).

Voordelen:
 ■ Uitstekende standtijd.
 ■ Snel, agressief slijpen met zeer hoog 
afnamevermogen.

 ■ Comfortabel en snel verwijderen van ver-
ertsingen door het superharde slijpmiddel 
diamant.

 ■ Geringere stofbelasting door de vormvast-
heid van het slijpgereedschap (geen eigen 
slijtage).

Bewerkbare materialen:
Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, 
GGG/GJS)

Bewerkingsopgaven:
Uitslijpen, egaliseren, ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Droog slijpen: 30–50 m/s

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijp machine, 
stationaire machine

PFERDVALUE:

   

               

D x T
[mm]

Sd
[mm]

L2
[mm]

Korrelgrofte Omschrijving
D 852

EAN 4007220
Cilindervorm ZY

16,0 x 30 8 40 103708 1 DZY-N 16-30/8 D 852 
20,0 x 30 8 40 103753 1 DZY-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40  157435 1 DZY-N 24-30/8 D 852

45,0 x 6,5 8 40 432907 1 DZY/X 45-6,5/R2/8 D 852
Ronde walsvorm WR

10,0 x 20 6 40 097366 1 DWR-N 10-20/6 D 852 
12,0 x 25 6 40 097373 1 DWR-N 12-25/6 D 852 
16,0 x 25 8 40 097472 1 DWR-N 16-25/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157503 1 DWR-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 157510 1 DWR-N 24-30/8 D 852

Vlamvorm B
16,0 x 35 8 40 432273 1 DB-N16,0-35/8 D 852

Kegelvorm KEL
12,0 x 25 6 40 157541 1 DKEL-N 12-25/6 D 852
16,0 x 30 8 40 097489 1 DKEL-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157534 1 DKEL-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 157565 1 DKEL-N 24-30/8 D 852

Ronde boogvorm RBF
12,0 x 25 6 40 102800 1 DRBF-N 12-25/6 D 852 
16,0 x 30 8 40 103692 1 DRBF-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157572 1 DRBF-N20,0-30/8 D 852

Druppelvorm TRE
16,0 x 25 8 40 433201 1 DTRE-N16,0-25/8 D 852
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Diamantgereedschappen voor gieterijen
Diamant-doorslijpschijven

Diamant-doorslijpschijven voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer
Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend 
geschikt voor de bewerking van grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en 
GJS), en voor het gebruik op robots. De diameter 230 mm is geschikt voor gangbare haakse 
slijpmachines, de diameter 400 mm voor stationair gebruik.

Voordelen:
 ■ Zeer hoge standtijd.
 ■ Optimaal bewerken van diepliggende 
plaatsen door de constante gereedschaps-
diameter.

 ■ Comfortabel en snel verwijderen van 
zandinsluitingen.

 ■ Tot een minimum beperkte stof-
ontwikkeling door hun eenlagig beleg en 
grove spanen.

Bewerkbare materialen:
Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, 
GGG/GJS)

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, stationaire machine

Toebehoren:
Opspanflenzenset SFS 76 
voor dunne 180/230 mm 
doorslijpschijven leidt tot 
een duidelijke reducering 
van de geluidsontwikkeling 
bij het handmatig doorslijpen  
(M14-schroefdraad: EAN 4007220595275, 
5/8“-schroefdraad: EAN 4007220895856). 

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

T
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

Vorm Bescherm-
seg.

per zijde

Korrelgrofte Omschrijving
D 852
EAN 

4007220
Grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS)

230 3,8 1,8 22,23 D geen 956021 1 D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD
400 4,5 2,5 40 D geen 947449 1 D1A1R 400-4,5-40,0 D 852 GAD

H D

T

E
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Diamantgereedschappen voor gieterijen
Diamant-afbraamschijven

H D

Diamant-afbraamschijven voor grijs/lamellair en nodulair gietijzer
Door hun toepassingsspecifieke vorm zijn deze diamant-doorslijpschijven bijzonder goed 
geschikt voor het snel en comfortabel verwijderen van zandinsluitingen. 

Voordelen:
 ■ Constante gereedschapsdiameter.
 ■ Gereduceerde gereedschapswisseltijden 
door de hoge standtijd.

 ■ Reducering van stof, omdat het gereed-
schap niet slijt.

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Werk met geringe werkdruk.
 ■ Kies een vlakke werkhoek, om het totale 
diamantbeleg te gebruiken.

 ■ Gebruik krachtige machines, om econo-
mische resultaten te bereiken.

 ■ Diamant-afbraamschijven zijn ook geschikt 
voor stationair - en robotgebruik.

Bewerkbare materialen:
Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, 
GGG/GJS)

Geschikte machines:
Haakse slijpmachine, stationaire machine

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

H
[mm]

Vorm Korrelgrofte Omschrijving
D 852

EAN 4007220
Grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS)

125 22,23 10Y5 072417 1 D10Y5/X 125-22,23 GA D 852
150 22,23 10Y5 233917 1 D10Y5/X 150-22,23 GA D 852
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Diamantgereedschappen voor gieterijen
Diamant-doorslijpschijven

Diamant-doorslijpschijven voor gietijzerreinigingsautomaten
Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven zijn uitstekend geschikt voor de bewerking 
van grijs/lamellair en nodulair (sphero) gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS) op gietijzerreini-
gingsautomaten, alsmede voor het gebruik op robots - voor gebruik op de hoofdspindel.

Voordelen:
 ■ Veilige opspanning en bewerking door het 
gebruik van cilindrische kopschroeven.

 ■ Constante gereedschapsgeometrie.
 ■ Zeer hoge standtijd.
 ■ Beperkte stofontwikkeling op basis van de 
enkelvoudige laag slijpkorrels en de grove 
spanen.

Bewerkbare materialen:
Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, 
GGG/GJS)

Bewerkingsopgaven:
Afsnijden van opkomers, egaliseren, 
ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ De omschrijving a.u.b. aanvullen met de 
gewenste korrelgrofte.

 ■ Geschikte cilindrische kopschroeven wor-
den meegeleverd.

 ■ Alle doorslijpschijven zijn ook verkrijgbaar 
met een asgat van 80 mm.

Toebehoren:
Opspanflens 140-11-31,75“ voor doorslijp-
schijven vorm 1A1 met een breedte 6 mm 
(EAN 4007220435618).

Geschikte machines:
Stationaire machine

PFERDVALUE:

   

               

Advies
PFERD produceert diamant-doorslijpschijven met extra asgaten voor cilindrische kop schroeven 
en ziet uit veiligheidsoverwegingen af van de in de markt gangbare verzinkingen voor verzon-
ken kopschroeven.

Cilindrische kopschroeven maken een 
veilig slijpproces mogelijk door een strakke 
pasvorm van het gereedschap. Bij cilindrische 
kopschroeven is het voor de voorspankracht 
benodigde contactoppervlak altijd gelijk.

Verzonken kopschroeven beschikken niet 
over de nodige aandrukkracht en lossen op 
tijdens het slijpproces. Vanwege de vorm- en 
positietoleranties van deze schroeven en 
gereedschappen kan niet gegarandeerd 
worden, dat de schroefkop centrisch in de 
verzinking ligt. Hierdoor is er geen garantie 
dat de verzonken schroef voldoende voor-
spankracht heeft.

Nieuw ontwerp voor  
meer veiligheid.
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D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Vorm Korrelgrofte Omschrijving
D 852 D 1001

EAN 4007220
Grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS)

355 6 31,75 3A1 432655 433799 1 3A1/X 355-6-31,75 ...
407 6 31,75 3A1 432709 432716 1 3A1/X 407-6-31,75 ...

Vorm 3A1

T

H D

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Vorm Korrelgrofte Omschrijving
D 852 D 1001

EAN 4007220
Grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS)

355 6* 31,75 1A1 435410 435304 1 1A1/X 355-6-31,75 ...
8 31,75 1A1 432662 432679 1 1A1/X 355-8-31,75 ...

12 31,75 1A1 432686 432693 1 1A1/X 355-12-31,75 ...
407 6* 31,75 1A1 435328 435366 1 1A1/X 407-6-31,75 ...

8 31,75 1A1 432723 432785 1 1A1/X 407-8-31,75 ...
12 31,75 1A1 432792 432808 1 1A1/X 407-12-31,75 ...

Vorm 1A1

T

H D

Diamantgereedschappen voor gieterijen
Diamant-doorslijpschijven

*Advies:  Gebruik deze doorslijpschijf uitsluitend met de geschikte opspanflens 
140-11-31,75“ (EAN 4007220435618). 

Doorslijpschijven ook met asgat 
80 mm verkrijgbaar.

8



PFERD levert u de optimale gereedschapsoplossing voor uw 
geautomatiseerd gebruik

In gieterijen is de automatisering door middel van stationaire slijpcentra of robots onderwor-
pen aan een constant optimalisatieproces. Het doel is om de werkplek van de medewerkers 
ergonomischer uit te rusten en de bewerkingstijden te reduceren. PFERD biedt individueel 
advies over de speciale slijpopgave van uw slijpcentrum of robots bij u ter plaatse aan.

Of het nu gaat om slijpstiften voor het inwendig bewerken van werkstukken of slijpschijven 
met een buitendiameter van maximaal 600 millimeter - PFERD ontwikkelt en produceert de 
optimale oplossing voor uw inzet. Daarbij zijn de hoogste precisie en een lange levensduur 
van galvanisch gebonden gereedschappen van PFERD altijd de belangrijkste kenmerken.

vormstabiel
economisch

krachtig

lange levensduur
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www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Diamantgereedschappen voor gieterijen
Speciale fabricages en advies
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