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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Tarcze ścierne

Linie produktów PFERD Tarcze ścierne

PFERD oferuje Państwu do różnorodnych zadań związanych ze 
szlifowaniem i przecinaniem trzy linie produktów w zakresie 
tarcz zdzierających i przecinających. Rozróżnia się następujące 
linie produktów:

Linia uniwersalna PS-FORTE
Do użytku uniwersalnego w przemyśle i rzemiośle.

Linia wydajna SG-ELASTIC
Do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle.

Specjalna linia wysokowydajna SG-PLUS
Do szczególnych zadań w przemyśle.

Ważne informacje dodatkowe dotyczące obróbki stali 
nierdzewnej.

Przy obróbce stali nierdzewnej zaleca się używanie narzędzi, które
nie zawierają związków żelaza i siarki. Narzędzia używane do
obróbki zwykłej stali nie nadają się do obróbki stali nierdzewnej Na
narzędziu pozostają resztki zwykłej stali. Resztki zwykłej stali, które
osadzają się na stali nierdzewnej i mogą powodować korozję 
obrabianego elementu ze stali nierdzewnej. Nawet iskry powstające
podczas obróbki stali normalnej mogą osadzać się na elementach 
ze stali niedzewnej i powodować jej korozję.

Wykonanie: Korund (A24), twarda, wzmacniana włóknami, spoiwo
dobrane pod kątem wysokiej wydajności i trwałości tarczy, otwór 
znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Uniwersalne, można stosować we wszystkich zakresach
obróbki metalu.

0115 115 x 6 wygięta 13300 10
0125 125 x 6 wygięta 12200 10
0180 180 x 6 wygięta 8500 10
0181 180 x 8 wygięta 8500 10
0230 230 x 8 wygięta 6600 10

nr  x grubość 8027 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze ścierne do stali i żeliwa

Wykonanie: Wzmacniana włóknami, spoiwo żywiczne, dobrane pod
kątem wysokiej wydajności i trwałości tarczy, otwór znormalizowany
22,23 mm.

0113 115 x 4,1 wygięta 13300 10
0115 115 x 7,2 wygięta 13300 10
0123 125 x 4,1 wygięta 12200 10
0125 125 x 7,2 wygięta 12200 10
0178 178 x 7,2 wygięta 8600 10
0179 178 x 8,3 wygięta 8600 10
0230 230 x 8,3 wygięta 6600 10

nr  x grubość 8035 8038 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze ścierne do stali i żeliwa

PS-FORTE
Korund (A30), miękka, do obróbki stali i żeliwa. Idealne 
do szlifowania powierzchni, obróbki spoin, do gratowania
i szlifowania krawędzi.

8035

8035

SG-ELASTIC
Korund (A24), twarda, do obróbki stali i żeliwa. Idealne 
do szlifowania powierzchni, szlifowania spoin czołowych,
spoin pachwinowych i szlifowania krawędzi.

8038

8038

8027

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8035/8038

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1,66
1,75
2,83
3,24
4,85
(820)

–
2,01

–
2,56
3,33
4,34
7,30
(825)

3,12
3,02
4,23
4,06
5,00
5,60
9,05
(825)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Tarcze ścierne

Wykonanie: Korund (A24), miękkie połączenie, wzmacniana włóknami,
spoiwo dobrane pod kątem wysokiej wydajności i trwałości tarczy,
otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Specjalny dysk do obróbki stali nierdzewnej.

0115 115 x 6 wygięta 13300 10
0125 125 x 6 wygięta 12200 10

nr  x grubość 8041 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze ścierne do stali nierdzewnej

Wykonanie: Korund (A30), miękka. Spoiwo żywiczne wzmacniane
włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość. Nie zawiera
substancji z żelaza, siarki oraz chloru. Otwór znormalizowany 
22,23 mm.

0115 115 x 7,2 wygięta 13300 10
0124 125 x 4,1 wygięta 12200 10
0125 125 x 7,2 wygięta 12200 10
0180 178 x 7,2 wygięta 8600 10
0181 178 x 8,3 wygięta 8600 10
0231 230 x 8,3 wygięta 6600 10

nr  x grubość 8050 8053 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze ścierne do stali szlachetnej

PS-FORTE
Idealne do szlifowania powierzchni, szlifowania spoin
czołowych, spoin pachwinowych i szlifowania krawędzi.

8050

8050

SG-ELASTIC
Idealne do szlifowania powierzchni, szlifowania spoin
czołowych, spoin pachwinowych i szlifowania krawędzi.

8053

8053

8041

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8050/8053

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1,93
2,14
(820)

2,24
–

2,89
3,70

–
8,20
(825)

3,02
4,20
4,05
4,93
5,60
9,00
(825)
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

nr  x otwór 8051 j. op.
zam. mm

nr  x grubość 8051 ziarno maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Talerze wsporcze Green Corps do tarcz ściernych

Tarcze ścierne

8052

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

SG-ELASTIC
Wykonanie: Korund cyrkonowy, wykonanie twarde, otwór 
znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Znajduje szczególne zastosowanie przy szlifierkach
kątowych. Do szlifowania powierzchni, obróbki spoin, do gratowania 
i szlifowania krawędzi. Najlepsze efekty szlifowania przy turbinowym
szlifowaniu ciśnieniowym i wysokiej frekwencji szlifowania i szlifowaniu
kątówek elektronicznych.

0178 178 x 7,2 wygięta 8600 10

nr  x grubość 8052 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze zdzierające do stali i żeliwa

8051

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Elastyczna tarcza ścierna z ziarnem ceramicznym 
Cubitron™ i specjalnie hartowaną powierzchnią szlifującą w celu
zwiększenia trwałości narzędzia i wyższej odporności na ścieranie 
przy zmniejszeniu wibracji i hałasu. Otwór znormalizowany 22,23 mm.
Dostaw wraz z 2 talerzami wsporczymi przy zamówieniu całego 
opakowania.

Zastosowanie: Do obróbki metali szlachetnych, metali zawierających 
Fe i metali nieżelaznych jak również do obróbki aluminium.

Informacja dodatkowa: W użyciu tylko z talerzami 
wsporczymi (nr zam. 8051 0500).

0115 115 x 3 36 13300 20
0125 125 x 3 36 12200 20

Tarcza zdzierająca Green Corps

Talerze wsporcze Green Corps do tarcz ściernych 115 i 125 mm.

0500 86 x 22,23 5

3,83
4,67
(812)

2,24
(812)

6,20
(825)

SG-ELASTIC
Wykonanie: Korund (A24), miękka, spoiwo żywiczne wzmacniane
włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość. Otwór 
znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Do obróbki aluminium. Narzędzie służące do obróbki
aluminium i wszystkich pozostałych metali niezależnych bez zapychania
się narzędzia.

Informacja dodatkowa: Nie zawiera wypełniaczy, które mogłyby
pozostawiać ślady na powierzchni obrabianej. Dzięki temu 
powierzchnia nadaje się od razu do spawania.

0115 115 x 7,2 wygięta 13300 10
0125 125 x 7,2 wygięta 12200 10
0178 178 x 7,2 wygięta 8600 10

nr  x grubość 8056 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze zdzierające do aluminium

8056

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

3,17
4,37
5,30
(825)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

Wykonanie: Talerze wsporcze wyposażone są w opatentowany system szybkomocujący,
zapewniający szybką wymianę bez użycia narzędzi. Wyposażone są również szczeliny z opty-
malną geometrią w celu chłodzenia i lepszego przepływu powietrza jak również w gwint M14.

Zastosowanie: W celu mocowania ściernic tarczowych CC-GRIND INOX do konwencjonalnych
szlifierek kątowych, przy maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s.

1000 115/125

nr  8018
zam. mm

Talerze wsporcze

22,60
(840)

SG-ELASTIC CC-GRIND INOX
Wykonanie: Korund cyrkonowy (A) wulkanizowany z specjalnymi właściwościami chłodzącymi
dzięki ściernemu dzialaniu powłoki dodatkowej na mocnych, odpornych na rozdarcie,
krążkach fibrowych, równomierny i lekko otwarty. Agresywność podczas szlifowania w połączeniu
z wysokim tępem usuwania powoduje przedłużenie żywotności do 30 % i o 30 % zmniejszenie
temperatury pracy urządzenia.

Zastosowanie: Do obróbki powierzchni ze stali szlachetnej. W użyciu tylko z tarczami szlifierskimi
(nr zam. 8018 1000).

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do szerokiego szlifowania. Należy unikać stosowania przy
ostrych krawędziach.

0115 115 13300 25
0125 125 12200 25

nr  8018 maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze ścierne do obróbki stali szlachetnej

2,92
3,13
(840)

SG-ELASTIC CC-GRIND STEEL
Wykonanie: Korund cyrkonowy (A) wulkanizowany na mocnych, odpornych na rozdarcie,
krążkach fibrowych, równomierny i lekko otwarty. Agresywność podczas szlifowania w 
połączeniu z wysokim tępem usuwania powoduje przedłużenie żywotności do 30 % 
i o 30 % zmniejszenie temperatury pracy urządzenia.

Zastosowanie: Do obróbki powierzchni ze stali. W użyciu tylko z tarczami szlifierskimi 
(nr zam. 8017 1000).

Informacja dodatkowa: Nie nadają się do szerokiego szlifowania. Należy unikać 
stosowania przy ostrych krawędziach.

0115 115 13300 25
0125 125 12200 25

nr  8017 maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze ścierne do obróbki stali

2,92
3,13
(840)

Wykonanie: Talerze wsporcze wyposażone są w opatentowany system szybkomocujący,
zapewniający szybką wymianę bez użycia narzędzi. Wyposażone są również szczeliny z opty-
malną geometrią w celu chłodzenia i lepszego przepływu powietrza jak również w gwint M14.

Zastosowanie: W celu mocowania ściernic tarczowych CC-GRIND STEEL do konwencjonalnych
szlifierek kątowych, przy maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s.

1000 115/125

nr  8017
zam. mm

Talerze wsporcze

22,60
(840)

Tarcze ścierne

8017

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8018

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Tarcze do cięcia

SG-ELASTIC
Wykonanie: Korund (A46/60), średniej twardości, spoiwo żywiczne wzmacniane włóknami,
dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość. Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru.

Zastosowanie: Do obróbki stali na zimno, INOX, stali żaroodpornej, żeliwa, metali nieżelaznych,
powłoką niklowaną na szlifierkach elektrycznych, ciśnieniowych i prostych. Idealne do stosowania
w szerokim zakresie na małej powierzchni.

Informacja dodatkowa: Uchwyt do tracz do cięcia prosimy zamawiać oddzielnie.

4011 40 x 1,1 6 prosta 38200 50
4021 40 x 2,1 6 prosta 38200 50
5011 50 x 1,1 6 prosta 30600 50
5021 50 x 2,1 6 prosta 30600 50

6511 65 x 1,1 6 prosta 23500 50
6530 65 x 3,0 10 prosta 23500 50
7611 76 x 1,1 6 prosta 20100 50
7621 76 x 2,1 10 prosta 20100 50

nr  x 8109 otwór zestaw maks. prędkość j. op.
zam. grubość obrotowa

mm mm min-1

nr  x 8109 otwór zestaw maks. prędkość j. op.
zam. grubość obrotowa

mm mm min-1

Mała tarcza do cięcia do stali normalnej i szlachetnej

0606 6 6 0–4
0610 10 6 0–4

nr  otworu narzędzia 8109 trzpień ∅ zakres mocowania
zam. mm mm mm

Uchwyt do małej tarczy do cięcia

Linie produktów PFERD

PFERD oferuje Państwu trzy linie produktów do różnych zadań w
zakresie szlifowania i przecinania. Rozróżnia się następujące linie 
produktów:

Linia uniwersalna PS-FORTE
Do użytku uniwersalnego w przemyśle i rzemiośle.

Linia wydajna SG-ELASTIC
Do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle.

Specjalna linia wysokowydajna SG-PLUS
Do szczególnych zadań w przemyśle.

Ważne informacje dodatkowe dotyczące obróbki stali 
nierdzewnej.

Przy obróbce stali nierdzewnej zaleca się używanie narzędzi, które
nie zawierają związków żelaza i siarki. Narzędzia używane do
obróbki zwykłej stali nie nadają się do obróbki stali nierdzewnej. 
Na narzędziu pozostają resztki zwykłej stali. Resztki zwykłej stali, 
które osadzają się na stali nierdzewnej i mogą powodować korozję
obrabianego elementu ze stali nierdzewnej. Nawet iskry powstające
podczas obróbki stali normalnej mogą osadzać się na elementach 
ze stali niedzewnej i powodować jej korozję.

Wykonanie: Stabilne wykonanie uchwyt wytrzymały na pęknięcia.

Zastosowanie: Do mocowania małych tarczy do cięcia.

Informacja dodatkowa: Maksymalna prędkość obrotowa na ulotce załączonej do produktu.

Wykonanie: Korund (A60 przy grubości 1,0 mm), twarda. Korund (A46 przy grubości 1,6–1,9 mm),
twarda. Korund (A24 przy grubości 2,5–3,0 mm), twarda. Spoiwo żywiczne wzmacniane 
włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość. Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Uniwersalne w szerokim zakresie obróbki metali. Cienka tarcza (1,0 mm 
szerokości) przydatna do szybkiego, komfortowego bezzadziorowego przecinania, tarcza 
o szerokości 1,6 do 1,9 mm uniwersalna do cięcia oraz szerokości 2,5 do 3,0 mm dla
najwyższych trwałości narzędzia przy wysokiej stabilności bocznej.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki z wyższą stabilnością boczną 
ściernicy powyżej średnicy ∅ 178 mm zaleca się stosowanie kolnierza mocującego patrz 
(nr zam. 8110 0010).

0113 115 x 1,0 prosta 13300 25
0114 115 x 1,6 prosta 13300 25
0115 115 x 2,5 wygięta 13300 25
0123 125 x 1,0 prosta 12200 25
0124 125 x 1,6 prosta 12200 25

0125 125 x 2,5 wygięta 12200 25
0179 180 x 1,6 prosta 8500 25
0180 180 x 3,0 prosta 8500 25
0229 230 x 1,9 prosta 6600 25
0230 230 x 3,0 prosta 6600 25

nr  x 8059 zestaw maks. prędkość j. op
zam. grubość obrotowa

mm min-1

nr  x 8059 zestaw maks. prędkość j. op
zam. grubość obrotowa

mm min-1

Tarcze do cięcia stali

8109

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8059

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1,01
1,13
0,92
1,01
1,31
(830)

1,01
2,07
1,38
2,88
1,98
(830)

6,70
6,70
(868)

1,61
1,61
1,91
1,91
(835)

1,96
1,96
2,34
2,34
(835)



0115 115 1,0 prosta 13300 25
0117 115 1,6 prosta 13300 25
0118 115 2,4 prosta 13300 25
0116 115 2,4 wygięta 13300 25
0125 125 1,0 prosta 12200 25
0127 125 1,6 prosta 12200 25
0128 125 2,4 prosta 12200 25
0126 125 2,4 wygięta 12200 25
0177 178 1,6 prosta 8600 25
0178 178 3,2 prosta 8600 25
0229 230 1,9 prosta 6600 25
0230 230 3,2 prosta 6600 25

nr  8071 grubość zestaw maks. prędkość j. op.
zam. obrotowa

mm mm min-1
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr  8085 grubość zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm mm min-1

Tarcze do cięcia

Wykonanie: Korund (A24, A30, A46, A60), spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Idealne do cięcia blachy, profili i materialu pelnego ze
stali. Cienka tarcza (1,0–1,9 mm szerokości) przydatna do szybkiego,
komfortowego bezzadziorowego przecinania, tarcza o szerokości 
2,4 mm uniwersalna do cięcia oraz szerokości 3,0 do 3,2 mm dla
najwyższych trwałości narzędzia przy wysokiej stabilności bocznej.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki z wyższą 
stabilnością boczną ściernicy powyżej średnicy ∅ 178 mm zaleca 
się stosowanie kolnierza mocującego patrz (nr zam. 8110 0010).

Tarcze do cięcia stali

PS-FORTE
Wykonanie o średniej twardości.

0114 115 1,0 prosta 13300 25
0115 115 1,6 prosta 13300 25
0116 115 2,4 wygięta 13300 25
0124 125 1,0 prosta 12200 25
0125 125 1,6 prosta 12200 25
0126 125 2,4 wygięta 12200 25
0177 178 1,6 prosta 8600 25
0178 178 3,0 prosta 8600 25
0229 230 1,9 prosta 6600 25
0230 230 3,0 prosta 6600 25

nr  8065 grubość zestaw maks. prędkość j. op.
zam. obrotowa

mm mm min-1

8065

SG-ELASTIC
Wykonanie twarde.

8071
8065

8071

Wykonanie: Korund (A46 względnie A60), twarde, spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość.
Nie zawiera substancji z żelaza, siarki oraz chloru.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Tarcze przeznaczone do cienkich blach, profili o cienkich
ściankach oraz rur ze stali nierdzewnej. Precyzyjne, ekonomiczne, małe
zużycie materiału i niewielkie odchylenie kąta.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki z wyższą 
stabilnością boczną ściernicy powyżej średnicy ∅ 178 mm zaleca 
się stosowanie kolnierza mocującego patrz (nr zam. 8110 0010).

8065/8071

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8085

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

1,98
2,05
2,01
2,01
2,28
2,35
2,32
2,32
2,90
3,73
4,32
5,50
(835)

1,19
1,20
1,15
1,35
1,36
1,33
1,97
1,60
2,98
2,27
(835)

0115 115 1,0 prosta 13300 25
0116 115 1,6 prosta 13300 25
0125 125 1,0 prosta 12200 25
0126 125 1,6 prosta 12200 25
0180 180 1,6 prosta 8500 25
0230 230 1,9 prosta 6600 25

Tarcze do cięcia stali nierdzewnej

1,08
1,29
1,20
1,38
2,14
2,88
(830)



0115 115 x 1,0 prosta 13300 25
0116 115 x 1,6 prosta 13300 25
0117 115 x 2,4 wygięta 13300 25
0125 125 x 1,0 prosta 12200 25
0126 125 x 1,6 prosta 12200 25
0118 115 x 2,4 prosta 12200 25
0127 125 x 2,4 wygięta 12200 25
0177 178 x 1,6 prosta 8600 25
0178 178 x 2,5 prosta 8600 25
0229 230 x 1,9 prosta 6600 25
0230 230 x 2,5 prosta 6600 25

nr  x grubość 8096 zestaw maks. prędkość j. op.
zam. obrotowa

mm min-1
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Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

0115 115 x 0,8 wygięta 13300 25
0116 115 x 0,8 prosta 13300 25
0125 125 x 0,8 wygięta 12200 25
0126 125 x 0,8 prosta 12200 25

Tarcze do cięcia

8097

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

SG-ELASTIC
Wykonanie: Korund (A24), o średniej twardości, spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość.
Ponadprzeciętna trwałość przy cięciu bez przegrzań. Nie zawiera
związków żelaza, siarki i chloru. Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Do obróbki stali nierdzewnej i stopowej. Specjalnie do
cięcia pełnych profili. Idealne do ciśnieniowych szlifierek turbinowych 
i szlifierek kątowych, pneumatycznych, elektrycznych.

Tarcza do cięcia staliw nierdzewnych

0231 230 x 2,9 prosta 6600 25

nr  x grubość 8098 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Wykonanie: Korund (A24, A46 względnie A60). Spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami. Dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość.
Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru. Otwór znormalizowany
22,23 mm.

Zastosowanie: Idealne do cięcia blachy, profili i materiału pełnego ze
stali i stali szlachetnej. Cienka tarcza (1,0–1,9 mm szerokości) przydatna
do szybkiego, komfortowego bezzadziorowego przecinania, tarcza o
szerokości 2,4 mm i 2,5 mm uniwersalna do cięcia.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki z wyższą 
stabilnością boczną ściernicy powyżej średnicy ∅ 178 mm zaleca 
się stosowanie kolnierza mocującego patrz (nr zam. 8110 0010).

Tarcze do cięcia stali stopowych

PS-FORTE
Wykonanie o średniej twardości.

0114 115 x 1,0 prosta 13300 25
0115 115 x 1,6 prosta 13300 25
0116 115 x 2,4 prosta 13300 25
0124 125 x 1,0 prosta 12200 25
0125 125 x 1,6 prosta 12200 25
0126 125 x 2,4 prosta 12200 25
0177 178 x 1,6 prosta 8600 25
0178 178 x 2,5 prosta 8600 25
0229 230 x 1,9 prosta 6600 25
0230 230 x 2,5 prosta 6600 25

nr  x grubość 8090 zestaw maks. prędkość j. op.
zam. obrotowa

mm min-1

8090

SG-ELASTIC
Wykonanie twarde.

80968090

8096

8090/8096

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

8098

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

SG-PLUS X-SLIM
Wykonanie: Korund (A60), twarde, spoiwo żywiczne wzmacniane
włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość. 
Ponadprzeciętna trwałość przy cięciu bez przegrzań. Nie zawiera
związków żelaza, siarki i chloru. Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Do obróbki stali nierdzewnej. Specjalnie do cięcia
cienkich blach, profili, rur i pełnych profili bez przegrzań i zadziorów.
Dzięki cienkiej budowie nie wymaga dużej siły nacisku.

nr  x grubość 8097 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze do cięcia stali nierdzewnych, bardzo cienkie

2,92
3,24
3,22
3,58
(835)

2,04
2,11
2,10
2,34
2,40
2,40
2,40
3,00
3,84
4,50
5,65
(835)

1,24
1,25
1,23
1,41
1,42
1,41
2,07
1,76
3,08
2,44
(835)

5,25
(835)
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Stałe stany magazynowe są dostępne w ciągu 48 godz. Ceny podane w euro za 1 sztukę bez podatku VAT (jeśli nie podano inaczej).

nr  x 8111 zestaw maks. prędkość j. op
zam. grubość obrotowa

mm min-1

nr  x 8111 zestaw maks. prędkość j. op
zam. grubość obrotowa

mm min-1

SG-ELASTIC
Wykonanie: Korund/Silicium-Carbid (AC24), miękkie, spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość.
Ponadprzeciętna trwałość przy cięciu bez przegrzań.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Do obróbki stali stopowej (z grafitem płytkowym i stalą
stopową z grafitem kulkowym/sferoidalnym). Specjalnie do cięcia
pełnych profili. Idealne do ciśnieniowych szlifierek turbinowych i 
szlifierek kątowych, pneumatycznych, elektrycznych.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki 
z wyższą stabilnością boczną ściernicy powyżej średnicy 
∅ 178 mm zaleca się stosowanie kolnierza mocującego 
patrz (nr zam. 8110 0010).

0231 230 x 3,2 prosta 6600 25

nr  x grubość 8072 zestaw maks. prędkość obrotowa j. op.
zam. mm min-1

Tarcze do cięcia żeliw

8072

8111

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Tarcze do cięcia

5,35
(835)

SG-ELASTIC
Wykonanie: Korund (A24, A30, A46, A60), miękkie, spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość. 

Informacja dodatkowa: Nie zawiera wypełniaczy, które mogłyby 
pozostawiać ślady na powierzchni obrabianej. 
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Idealne do cięcia blachy, profili i materialu pelnego 
ze stali jak również innych metali miękkich tzw. metali nieżelaznych,
które mogą prowadzić do zapychania narzędzia.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki 
z wyższą stabilnością boczną ściernicy powyżej średnicy 
∅ 178 mm zaleca się stosowanie kolnierza mocującego 
patrz (nr zam. 8110 0010).

Tarcze do cięcia aluminium

0114 115 x 1,0 prosta 13300 25
0115 115 x 2,4 wygięta 13300 25
0124 125 x 1,0 prosta 12200 25
0125 125 x 2,4 wygięta 12200 25

0177 178 x 1,6 prosta 8600 25
0178 178 x 2,9 prosta 8600 25
0230 230 x 2,9 prosta 6600 25

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

2,04
2,10
2,34
2,40
(835)

3,00
3,84
5,65
(835)

SG-ELASTIC
Wykonanie: Silicium-Carbid (C24 względnie C30), twarda, spoiwo
żywiczne wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka
trwałość. Otwór znormalizowany 22,23 mm.

Zastosowanie: Idalne do cięcia kamienia naturalnego i sztucznego,
kamienia ogniotrwałego, stali żeliwnej i metali nieżelaznych.

Informacja dodatkowa: W celu bezpieczniejszej obróbki 
z wyższą stabilnością boczną ściernicy powyżej średnicy 
∅ 178 mm zaleca się stosowanie kolnierza mocującego 
patrz (nr zam. 8110 0010).

Tarcze do cięcia kamienia

0115 115 x 2,4 wygięta 13300 25
0125 125 x 2,4 wygięta 12200 25

0178 178 x 3,2 prosta 8600 25
0230 230 x 3,2 prosta 6600 25

nr  x 8108 zestaw maks. prędkość j. op.
zam. grubość obrotowa

mm min-1

nr  x 8108 zestaw maks. prędkość j. op.
zam. grubość obrotowa

mm min-1

8108

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

2,04
2,34
(835)

3,76
5,55
(835)



8/15

8
N

ar
zę

d
zi

a
śc

ie
rn

e

Artykuły oznaczone znakiem ◊ nie są w magazynie. Zakup tych artykułów realizowany jest w krótkim terminie.

Kołnierze mocujące do cienkich tarcz/Ściernice garnkowe

SG-ELASTIC
Wykonanie: Wykonanie o średniej twardości, spoiwo żywiczne
wzmacniane włóknami, dobre właściwości ścierne i wysoka trwałość.
Otwór znormalizowany 22,23 mm.

0110 110 90 55 20 8600

nr  maks. 8126 8129 ∅ min. wysokość grubość maks. prędkość obrotowa
zam. mm mm mm mm min-1

Ściernice garnkowe

Korund (A16), do obróbki stali i żeliwa. Do obróbki
powierzchni, niewielkie nachylenie umożliwia obróbkę spoin.

8126

8126

Silicium-Carbid (C16), do obróbki kamienia i kamienia
naturalnego przy szlifowaniu na mokro i sucho jak również
do obróbki żeliwa.

8129

8129

8126
8129

nr zam.

Aluminium Stal W´glik 
spiekany

INOX ˚eliwo
Tworzywo
sztuczne,
drewno

Kamieƒ Lakier

Wykonanie: Z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Zastosowanie: Zwiększa stabilność i precyzję prowadzenia cięcia, 
idelana dla cienkich tarcz do przecinania proste wykonanie 
z ∅ 178/180 i 230 mm.

0010 76

nr  zewnętrzna 8110
zam. mm

Kołnierze mocujące do cienkich tarcz

32,00
(835)

10,00
(840)

10,60
(840)

Tarcze ścierne
znajdą Państwo na stronie 8/7.

8/7

8/8

8/9

8/9

8/9
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Tarcze diamentowe do cięcia

8115 8116

Wykonanie: Tarcza z wysokogatunkowej stali, z nacięciami.
Wysokość segmentu 10 mm.

0115 115 1,9 2,1 22,23
0125 125 1,9 2,1 22,23
0180 180 2,2 2,3 22,23
0230 230 2,4 2,4 22,23
0300 300 – 2,8 20,00
0305 300 – 2,8 25,40
0350 350 – 3,2 20,00
0355 350 – 3,2 25,40

nr  8115 8116 szerokość segmentu mm ∅ otworu
zam. mm 8115 8116 mm

Tarcze diamentowe do cięcia

EC-21, z segmentami spawanymi laserowo.
Idealne do cięcia betonu, betonu zbrojonego, 
dachówek, klinkieru, naturalnych i sztucznych kamieni,
bazaltu, łupków, granitu i materiałów ognioodpornych.

8116

EC-18, ze spiekanymi segmentami.
Idealna do cięcia betonu, dachówek, klinkeru, 
naturalnych i sztucznych kamieni, bazaltu i łupka.

8115

EC-45 „bardzo cienkie”
Wykonanie: Tarcza ze stali wysokogatunkowej z pełną krawędzią.
Wysoka prędkość obrotowa z bardzo dobrą jakością cięcia. 
Wysokość segmentu 10 mm.

Zastosowanie: Idealna do cięcia materiałów ognioodpornych, klinkieru,
materiałów ceramicznych, naturalnych i sztucznych kamieni, materiałów
wzmacnianych włóknem szklanym, płyt gipsowo-kartonowych, cienkich
profili blaszanych. Warunkowo również do kafelek, kamionki. Nadaje się
do cięcia na sucho i na mokro.

0115 115 1,2 22,23
0125 125 1,2 22,23

nr  8119 szerokość ∅
zam. segmentu otworu

mm mm mm

Tarcze diamentowe do cięcia, bardzo cienkie

0180 180 1,6 22,23
0230 230 1,8 22,23

nr  8119 szerokość ∅
zam. segmentu otworu

mm mm mm

Wykonanie: Tarcza z wysokogatunkowej stali z pełną, spiekaną
krawędzią.

0115 115 2,3 1,5 22,23
0125 125 2,3 1,5 22,23
0180 180 2,6 – 22,23
0230 230 3,0 – 22,23

nr  8121 8122 szerokość segmentu mm ∅ otworu
zam. mm 8121 8122 mm

Tarcze diamentowe do cięcia

EC-42 Turbo
Idealna do cięcia betonu, dachówek, klinkieru, miękkich
kamieni naturalnych, bazaltu i łupka. Również do betonu
zbrojonego, rur betonowych, twardych kamieni naturalnych
i granitu.
Wysokość segmentu 10 mm.

8121

EC-110 Fliese
Dzięki wysokiej jakości cięcia idealna do przecinania płytek
i kafli.
Wysokość segmentu 7 mm.

8122

8121 8122

21,50
22,60
(839)

36,90
56,40
(839)

16,40
19,50
33,90
36,90
68,40
68,40
91,90
91,90
(839)

7,90
8,70

12,45
16,60

–
–
–
–

(839)

10,25
12,30

–
–

(839)

9,20
10,20
17,35
21,40
(839)


