
CC-GRIND-ROBUST 
Modern, krachtig, ergonomisch

INNOVATIE

VERTROUW BLAUW



CC-GRIND-slijpschijven
CC-GRIND-ROBUST

Met de CC-GRIND-ROBUST biedt PFERD het moderne, krachtige en ergonomische alternatief voor de 
afbraam-, lamellen- en fiberschijven. Het CC-GRIND-ROBUST biedt PFERD ook met hoogrendements-
slijpkorrel VICTOGRAIN aan. Door de driehoekige, precies gevormde slijpkorrel van PFERD wordt een 
uniek hoog slijprendement bereikt.

Voordelen:
 ■ Zeer snelle arbeidsvoortgang door hoog-
agressief slijpmiddel.

 ■ Glasvezelversterkte kunststof steunschijf garan-
deert een zelfde robuust en veilig gebruik als 
met een afbraamschijf.

 ■ Door de aangepaste geometrie is het gebruik 
van de speciale opspanflenzenset niet nodig. 

 ■ Een achteruitzetten/trimmen van het gereed-
schap is probleemloos mogelijk. 

Bewerkingsopgaven:
Vlakslijpen, lasnaadbewerking, schuinkanten, 
ontbramen

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Trim de CC-GRIND-ROBUST aan scherpe metaal-
kanten, vijlen of met snijplaatjes.

 ■ Het trimmen mag alleen met een aanzethoek 
van 45° gebeuren.

 ■ Zet het gereedschap voorzichtig aan en ver-
hoog de druk tot een spaan ontstaat. Houd de 
druk totdat het gereedschap op de gewenste 
maat gebracht werd. 

 ■ Buitengewoon hoge agressiviteit voor 
de snelste arbeidsvoortgang.

 ■ Duidelijk ergonomischer dan een afbraamschijf: 
lawaai, trillingen en stof worden aanzienlijk 
gereduceerd. Bovendien wordt een duidelijk 
beter oppervlak bereikt.

CC-GRIND-ROBUST SG

CC-GRIND-ROBUST SGP met  
VICTOGRAIN-slijpkorrel

 ■ Ten opzichte van lamellenschijven kunnen 
door de vormstabiliteit vlakke oppervlakken 
verkregen worden.

 ■ Anders dan bij fiberschijven vervormt de 
CC-GRIND-ROBUST ook onder extreme 
klimatologische omstandigheden niet en is 
duidelijker robuuster bij ruw gebruik.

 ■ Combineert het best beschikbare slijpmiddel 
met de modernste innovatieve gereedschaps-
constructie van PFERD.

 ■ Beschikt over alle voordelen van 
de CC-GRIND-ROBUST SG, over-
treft deze echter met betrekking 
tot haar agressiviteit.

 ■ Hoewel de VICTOGRAIN-gereedschappen 
slechts een slijpkorrellaag hebben, bieden 
zij een superieure standtijd – hoger dan 
afbraamschijven en vele lamellenschijven.
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CC-GRIND-slijpschijven
Prestatielijn SG ★★★★★★★  en speciale lijn SGP ★★★★★★★★

www.pferd.com
PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.
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CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX ★★★★★★★

Slijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoge slijpvriendelijkheid en zeer hoge standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal rendement met vlakke aanzet-
hoek gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor het 
omtrekslijpen.

 ■ Kies de CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX voor 
het ontbramen.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

ROBUST 
115 304419 22,23 13.300 10 CC-GRIND-ROBUST 115 SG STEELOX
125 304433 22,23 12.200 10 CC-GRIND-ROBUST 125 SG STEELOX

CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★★★★★★★★

Slijpschijf met driehoekige, precies gevormde hoogrendementsslijpkorrel VICTOGRAIN voor staal en 
edelstaal (INOX) met zeer hoge slijpvriendelijkheid en uitstekende standtijd.  

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

Toepassingsaanbevelingen:
 ■ Voor optimaal rendement met vlakke 
aanzethoek gebruiken.

 ■ Alleen vlak gebruiken, niet geschikt voor het 
omtrekslijpen.

 ■ Kies de CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX wan-
neer een snellere arbeidsvoortgang gewenst is.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max.  
RPM

Omschrijving

ROBUST 
115 304372 22,23 13.300 10 CC-GRIND-ROBUST 115 SGP STEELOX
125 304396 22,23 12.200 10 CC-GRIND-ROBUST 125 SGP STEELOX PFERDVIDEO:

Wil je meer weten over de voordelen 
bij het gebruik van VICTOGRAIN-
producten?

Het systeem CC-GRIND
SOLID, FLEX, STRONG en ROBUST – De afnamespecialisten

 ■ Ultiem verspaningsrendement

 ■ 50% minder lawaai en trillingen in vergelijking met afbraamschijven

 ■ Zo robuust en veilig als een afbraamschijf

VERTROUW BLAUW

Het totale programma aan  
CC-GRIND-slijpschijven vindt u  
in de brochure “Het systeem  
CC-GRIND-SOLID, FLEX, STRONG en 
ROBUST – De afnamespecialisten” 
op www.pferd.com.

https://www.pferd.com/nl-nl/service/downloads/informatiemateriaal/#accordionItem11505683_4

