COOL. QUICK.
COMBICLICK.
Mik a tervei munka után?
Munka után lazítás COMBICLICK-kel!

Most bevezetõ áron
29,49 €* !

VERTRAU BLAU
* Az akció feltételeirõl a következõ oldalakon olvashat.

COMBICLICK-akció

2022.03.14 - 2022.05.15.
Tegye kényelmesebbé a mindennapi munkát - szabadalmaztatott rendszerünkkel!
A mindennapi életben már kisebb változtatások is eredményezhetik,
hogy a feladatokat gyorsabban és kevesebb erõfeszítéssel oldjuk
meg. A COMBICLICK-rendszer erre nagyon jó példa:
COOL:

Az innovatív hûtõhatás megakadályozza a túlmelegedést.

	
A nagyteljesítményû csiszolóanyagok és a szerszámok széleskörû alkalmazhatósága gyors eredményt biztosítanak.
COMBICLICK: Csökkentett szerszámcsere-idõ az innovatív egykattintásos
szorítórendszernek és a széles termékskálának köszönhetõen.
Töltsön egy laza estét egy pohár hûsítõ ital
mellett!

COOL. QUICK. COMBICLICK. – Ez egy meggyõzõ rendszer!
A sok elégedett felhasználó egyikeként az alábbiakban írja le
Jörg Hörter a Werhand cég üzemvezetõje Neuwiedbõl,
hogyan tudta sikeresen átalakítani csiszolási folyamatait a COMBICLICK-kal:

"Korábban általában a tisztítókoronggal kezdtük a megmunkálást. Aztán
levettük a tisztítókorongot a sarokcsiszolóról és felhelyeztünk egy lamellás
korongot. Aztán levettük a lamellás korongot és feltettünk egy öntapadós
támtányért. Aztán még két további művelet következett különböző
szemcseméretű Vlies korongokkal. Ma a COMBICLICK támtányért felfogatjuk
a sarokcsiszolóra, aztán vesszük a 120-as szemcsefinomságú kerámiaszemcsés
fíbertárcsát és végül - ugyanúgy a COMBICLICK támtányérra felfogatva - a
Vlies korongot.
Ha valaki megkérdezi, hogy mire jók a COMBICLICK szerszámok, mindig azt
válaszolom: mindenre, mert a rendszer minden munkafolyamatra alkalmas a
durva csiszolástól a polírozásig. Mindent egybevéve a lényeg, hogy a
csiszolókorongokkal anyagot, idõt takaríthatunk meg nagyon jó megmunkálási
minõség mellett.
Itt a kevesebb valóban több!”

A tapasztalatokról szóló
teljes beszámolót itt
találja.

COMBICLICK-akció

2022.03.14 - 2022.05.15.

Optimalizálja csiszolási feladatait COMBICLICK-kel!
Mindegy, hogy durva csiszolásról van szó maximális leválasztással vagy
finomcsiszolásról a magasfényû polírozás elõkészítéseként: Szerezze be egyedi áron
limitált COMBICLICK akciós készleteinket, és ismerje meg a sokoldalú
szerszámrendszert!
A készlet a leggyakrabban használt szerszámok összehangolt kínálatát tartalmazza.
Elõnyök elsõ pillantásra:
■ Nagyon egyszerû és kényelmes kezelés.
■ A nagyon gyors és egyszerû szerszámcsere csökkenti a munkafolyamatok költségeit.
■ Szerszám és munkadarab hõterhelésének jelentõs csökkentése.
■ Nincs a felfogatási síkból elõreálló fém rögzítõ elem, amely megkarcolhatja a
munkadarabot. Ez egyúttal a csiszolószemcsék teljes kihasználását is lehetõvé teszi.

A speciálisan kifejlesztett
támtányérral a COMBICLICK
szerszámot egy kattintással rögzítheti
bármelyik, kereskedelemben kapható
sarokcsiszolóhoz.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS ajánlja a COMBICLICK-szerszámokat, mint innovatív
eszközöket, a vibráció-, zaj- és porterhelés csökkentése és a kényelmes
munkavégzés biztosítása érdekében.
A hûtõbordák speciális geometriája
biztosítja a kiváló légáramlást.
PFERDEFFICIENCY ajánlja a COMBICLICK-rendszert fáradságmentes és erõforrás
hatékony munkavégzésekhez, amelyekkel a legrövidebb idõ alatt tökéletes
eredmények érhetõk el. A szabadalmaztatott gyorsfelfogatási rendszernek
köszönhetõen a szerszámcsereidõk és a járulékos költségek csökkenthetõk.
COMBICLICK

Perfektes Ergebnis mit System

min. 3°

Innovatív COMBICLICK-rendszerünkhöz megtalál
minden információt, izgalmas videókat a
használatáról, valamint a COMBICLICK-szerszámok
teljes programját - online:
www.pferd.com/cc

VERTRAU BLAU

■ Fiberschleifer, Vlies- und Filzwerkzeuge mit patentiertem Kühl- und Schnellspannsystem
■ Für sehr hohe Zerspanungsleistung und feinste Politur
■ Systematisches Arbeiten auf vielen Materialien

A hagyományos fíbertárcsákkal
szemben a COMBICLICK-rendszer
segítségével alacsony dõlésszögû
megmunkálás lehetséges.

COMBICLICK-akció

2022.03.14 - 2022.05.15.
COMBICLICK akciós készlet DURVA
A COMBICLICK akciós készlet a leggyakrabban használt szerszámok összehangolt kínálatát
tartalmazza durva csiszolási feladatokhoz mint pl.acél hegesztési varratok elmunkálása.
A készletekben nyolc különbözõ kivitelû COMBICLICK fíbertárcsa, valamint egy COMBICLICK
támtányér található, amelyet kifejezetten a rendszer számára fejlesztettek ki.
Tartalom:
CC-SET 115 M14 G
COMBICLICK-fibertárcsa:
■ 2x CC-FS 115 CO 60
■ 2x CC-FS 115 CO-COOL 80
■ 2x CC-FS 115 VICTOGRAIN 36

CC-SET 125 M14 G
COMBICLICK-fíbertárcsa:
■ 2x CC-FS 125 CO 60
■ 2x CC-FS 125 CO-COOL 80
■ 2x CC-FS 125 VICTOGRAIN 36

■ 2x CC-FS 115 VICTOGRAIN-COOL 36

■ 2x CC-FS 125 VICTOGRAIN-COOL 36

COMBICLICK-támtányér:
■ CC-GT 115-125 M14

COMBICLICK-támtányér:
■ CC-GT 125 M14

D
[mm]

EAN
4007220

Menet

115
125

M14
M14

419915
416655

PFERDVALUE:

Megnevezés
1
1

eladási ár € / készlet

CC-SET 115 M14 G
CC-SET 125 M14 G

29,49 €
29,49 €

COMBICLICK akciós készlet FINOM
A COMBICLICK akciós készlet a leggyakrabban használt szerszámok összehangolt kínálatát
tartalmazza szívós, rossz hõvezetõképességû anyagok mint pl rozsdamntes acél (INOX) fokozatos
finom csiszolási feladataihoz.
A készletek négy COMBICLICK fíbertárcsát tartalmaznak két különbözõ kivitelben, két különbözõ
filckorongot és egy COMBICLICK támtányért, amelyet kifejezetten a rendszerhez fejlesztettek ki.
CC-SET 125 M14 F
COMBICLICK-fíbertárcsa:
■ 2x CC-FS 125 A-COOL 220
■ 2x CC-FS 125 CO-COOL 120
COMBICLICK-vlieskorong:
■ 1x CC-VRW 125 A 180

Tartalom:
CC-SET 115 M14 F
COMBICLICK-fíbertárcsa:
■ 2x CC-FS 115 A-COOL 220
■ 2x CC-FS 115 CO-COOL 120
COMBICLICK-vlieskorong:
■ 1x CC-VRW 115 A 180

■ 1x CC-PNER W 125 SiC F

■ 1x CC-PNER W 115 SiC F

COMBICLICK-támtányér:

COMBICLICK-támtányér:
■ CC-GT 115-125 M14

115
125

■ CC-GT 125 M14
Menet
M14
M14

EAN

Megnevezés

4007220
419939
416662

1
1

CC-SET 115 M14 F
CC-SET 125 M14 F

** Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.
** Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
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eladási ár € / készlet
29,49 €
29,49 €
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