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DESTAQUE
Conheça o novo POLIFAN® Z SG-POWER

Desempenho e economia em uma só ferramenta!
Detalhes na próxima página.

EDITORIAL
É com grande satisfação que apresentamos à todos vocês o novo jornal
periódico da PFERD. Como o próprio
nome já diz ele é direcionado ao público EXPERT no uso ou na especiﬁcação
dos produtos PFERD e com o foco
voltado para o público técnico, mas
também ao usuário, para que ele
possa conhecer melhor a marca PFERD
e toda nossa gama de produtos. Nossa
ideia é facilitar a divulgação de nossos
lançamentos, ações comerciais, feiras
e eventos e outros assuntos interessantes e importantes para vocês.
Nesse ano bastante movimentado no

cenário político e econômico estamos
trabalhando mais alinhados do que
nunca com a nossa matriz na Alemanha e com as demandas do mercado
brasileiro para seguir sendo referência
como Consultores de Soluções. Sabemos que economizar dinheiro no
momento que passamos se tornou
uma necessidade maior ainda para a
maioria das empresas, dessa forma,
ﬁcamos muito felizes em saber que
podemos ajudar nossos clientes nesse
sentido.
Nessa primeira edição escolhemos os
principais assuntos de destaque no

momento. Espero que vocês gostem.
Ótima Leitura!

Ricardo Blum
Diretor

NOVO POLIFAN® Z SG-POWER
Desempenho e economia em uma só ferramenta!
Extremamente comuns no cotidiano
das empresas, as atividades de remoção de material são onerosas, devido
à baixa performance das ferramentas
disponíveis, e normalmente pouco
ergonômicas, trazendo prejuízos aos
operadores e à própria indústria. As
perguntas que devemos fazer a todos
os usuários de ferramentas de desbaste são: Você gostaria de remover mais
material em menos tempo, sem trocar
tantas vezes de ferramenta? E o que
aconteceria se a atividade de remover
material deixasse de ser uma operação cansativa e desgastante?
Estamos certos de que a resposta na
maioria dos casos será: Sim, esta é a
solução que precisamos! Não quero
me desgastar ao desbastar uma peça!
Com o objetivo de aumentar a performance nas operações de remoção de
material, diminuir o tempo de desbaste e poupar recursos materiais e naturais envolvidos, a PFERD desenvolveu
mais uma solução inovadora e apresenta o seu mais recente lançamento:
o POLIFAN® Z-SG POWER!!

Com um evidente foco ergonômico e
uma taxa de remoção mais de
superior à antiga linha Z-SG,
este produto traz excelentes resultados em comparação com a linha
atualmente utilizada no Brasil, o
verdadeiro futuro das operações de
desbaste.

200%

O POLIFAN® Z-SG POWER já está
disponível em nosso estoque nas
versões 115 mm e 180 mm de diâmetro, nos grãos 40 e 60.
Entre em contato com nossa equipe
técnica e comercial e solicite agora
mesmo uma visita para ver de perto
os benefícios que esta e as demais
soluções PFERD podem trazer a você e
à sua empresa.
Thiago Pucci
Gerente de Produto

Máxima economia

A excelente relação custo x benefício
do novo POLIFAN® Z-SG POWER
traz a todos os usuários a oportunidade de reduzir, de forma fantástica, os
custos com operações de remoção de
material no inox ou no aço carbono. É
a evolução ao alcance de todos!

Maior vida útil e maior rendimento

200% mais remoção de material

Treinamento PFERD - Segurança e aplicação ao seu alcance!
Segurança, conﬁança e aplicação correta são parte fundamental de nosso compromisso com cada um dos usuários de nossos produtos.
Para permitir que cada produto PFERD seja utilizado da maneira correta, trazendo todos os benefícios possíveis, é fundamental que haja
treinamento e capacitação não só de nossa equipe mas também de todos os envolvidos nos processos que utilizam abrasivos e produtos
de acabamento. Além de nosso ciclo normal de treinamentos, realizados em Curitiba para todos os Técnicos Expert PFERD, também
realizamos diversos eventos externos neste sentido. O mais recente foi realizado no interior de São Paulo, onde diversos técnicos e vendedores de vários parceiros PFERD puderam conhecer a fundo nossos mais recentes lançamentos para o ramo do inox.
Foram 2 dias de atividades intensas e muito produtivas.
Segundo Rogério Pereira, nosso Gestor Técnico Comercial para a região de Ribeirão Preto, o foco deste treinamento foi compartilhar
experiência com os Técnicos Expert no manuseio de ferramentas para acabamento em aço inox. No evento também foram apresentadas
soluções de processos em equipamentos com alto nível de diﬁculdade e maior exigência em rugosidade. A experiência da utilização da
ferramenta traz mais conﬁança aos técnicos para apresentar soluções aos clientes.
Na ocasião foram feitos processos de lixamento, escovamento e polimento em peças padrão. Todos tiveram a oportunidade de utilizar
ferramentas nos três níveis de acabamento. O sucesso do evento aconteceu também devido ao compromisso e participação de todos.
É isso aí, a PFERD vai até você sempre e onde precisar. Conte conosco!

Inox Cleaner e Inox Shiner
Limpeza e brilho
A PFERD no mundo do inox!
Todos conhecem a grande variedade
e a altíssima qualidade de nossa linha
de acabamento. Nosso catálogo 204
acaba de ganhar mais dois itens de
grande importância na limpeza e
manutenção de acabamento em
superfícies de inox – a linha Inox
Cleaner e Inox Shiner.
Estes lançamentos
cobrem uma lacuna
que existia em nossa
linha, expandindo
ainda mais nossas
possibilidades
de
aplicação
neste
segmento do aço
inoxidável.
Disponibilizados em embalagens de
500 ml, os produtos têm alta eﬁcácia
em limpeza geral, removendo resíduos e poeira na preparação para pintura, e também eliminando vários tipos
de contaminações .
Com esta linha também é possível
manter e proteger o acabamento das
superfícies em inox, removendo
marcas de contato e outras partículas
que afetam a apresentação dos materiais.
Vantagens da linha
Inox Cleaner e Inox Shiner:
- Versatilidade na aplicação
e manuseio
- Facilidade no uso
- Secagem rápida
Peça já o seu e experimente mais este
lançamento PFERD.
Informações técnicas ou dúvidas
podem ser esclarecidas com nossa
equipe em todo o Brasil.

Mini Tool Mobile PFERD!
Ampliando caminhos!
TRUST BLUE! Conﬁe no azul! Com
essa aﬁrmação a PFERD do Brasil mais
uma vez sai na frente quando o
assunto é estar junto ao seu bem
mais importante, que são seus
clientes e parceiros, na busca contínua em ser uma provedora de soluções. A PFERD foi pioneira no conceito
Tool Mobile, que teve como foco principal abrir novos caminhos, de maneira
que se pudesse de forma inovadora
apresentar o amplo portfólio de ferramentas que estão voltadas para as
mais diversas aplicações. Neste
sentido, mais uma vez a PFERD
inova apresentando ao mercado o
segundo passo do seu projeto,
multiplicando o sucesso e colocando à
disposição de cada região atendida por
seus parceiros um Mini Tool Mobile,
tornando a PFERD ainda mais dinâmica e
presencial nos clientes ﬁnais.
Aqui se da o encontro de duas
diretrizes fundamentais da
PFERD: os melhores proﬁssionais do mercado,
Técnicos Experts PFERD
e uma ferramenta
que incorpora todo o
nosso sentido e objetivo de ser uma
empresa focada na
inovação,
tecnologia,
melhoria contínua de seus
produtos e excelência no seu
atendimento. Estar em consonância
com o momento atual e atingir objetivos
claros e deﬁnidos são algumas das intenções com esse novo projeto. Hoje já
temos 7 veículos em plena operação nos seguintes parceiros e regiões: BR Tools
(Rio de Janeiro, RJ), Piatã (Bauru, SP), Oxigran (Dourados, MS), Disapar (Chapecó,
SC), Leme (Araraquara, SP), Ferragista (Marilia, SP), Usemix (Várzea Grande, MT)
e a perspectiva é fecharmos o ano de 2016 com mais de 10 carros, espalhando
por todo o território nacional o que há de mais avançado em solução de problemas!
O espírito PFERD se renova e da mais um passo rumo ao sucesso de toda a
equipe. Agradecemos a todos os Parceiros, que apostaram e já estão colhendo
os frutos desse novo caminho. Esse que será com toda certeza trilhado por
tantos outros que estarão cada vez mais tornando o mundo mais azul!
Conﬁe no azul! TRUST BLUE!
Vanderson Campos
Gestor Comercial
PFERD

Discos de corte ﬁnos PFERD
O que era bom ﬁcou ainda melhor!!
Uma de nossas características mais
marcantes é a nossa linha de discos
de corte ﬁnos. Como todos sabem,
estes produtos são reconhecidos
mundialmente pela qualidade, altíssimo desempenho e excelente relação
custo x benefício. Nossa busca constante por excelência gerou mais um
importante resultado em 2016.
Temos a satisfação e o orgulho de
compartilhar com todos vocês, usuários de nossos discos, que tivemos um
upgrade em nossa linha. Todos os
modelos da linha SG em 115 mm e
125 mm, na espessura de 1,0 mm,
passaram por modiﬁcações importantes na sua fabricação, aumentando
em 30% o rendimento. Este desenvolvimento constante e consistente
estabelece uma nova referência de
qualidade, mantendo nossos produtos como os mais eﬁcazes e seguros
discos do mercado, reduzindo de
forma sustentável a vibração, o ruído
e os níveis de poeira e melhorando o

PFERDERGONOMICS®

conforto de trabalho. Tudo isso, gera
economia de tempo e energia.
As referências e números de artigo de
nossos discos não mudaram, continuam sendo os mesmos que todos vocês
conhecem e conﬁam. Também não
tivemos alteração de preço para estes
itens – a qualidade aumenta e os
benefícios aos usuários também.
Além disso, todos os discos novos têm
embalagens que trazem a indicação
de que passaram por upgrade, uma
maneira clara e prática de identiﬁcar
os produtos.
Estamos ansiosos para levar até você
os resultados deste desenvolvimento e
conﬁantes no sucesso de mais este
trabalho. Toda a nossa equipe técnica
e comercial está à disposição para
auxiliá-los.
Grande abraço a todos,

PFERDEFFICIENCY®

NOVOS DISCOS R SG

Thiago Pucci
Gerente de Produto

As vantagens que você já conhece tornam-se ainda mais visíveis:

RENDIMENTO

- Cortes ainda mais rápidos e precisos, com a máxima redução de custos;
- A maior qualidade de corte entre os discos do mercado;
- Máximo conforto e ergonomia para o operador.

Você Sabia?
KIT DE LIMAS NCC
Uma solução viável e prática!

Sempre pensando nas pessoas, a
PFERD vem obtendo ótimos resultados com mais uma de nossas soluções
para manutenção industrial – os
novos kits de limas rotativas MX NCC!
Com opções de haste em 6 mm e ¼”,
estes produtos permitem-nos acessar
um mercado que parecia distante nos
últimos anos, os usuários de limas
rotativas em processos de manutenção e reparos.
Estes processos raramente permitem
a oportunidade de um teste comparativo de longa duração, o que torna
mais difícil a implantação de conceitos
muito técnicos. Ao disponibilizarmos
nossas já conhecidas limas rotativas
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MAIOR
em kits, conseguimos simultaneamente reduzir os custos e permitir
que os usuários tenham acesso às
ferramentas de qualidade, nos formatos e tamanhos mais vendidos no
mercado.
Elas são excelentes para aplicações
universais, adaptando-se às diversas
condições encontradas no cotidiano,
estas limas são perfeitas aliadas das
pequenas ferramentarias, tornearias e
demais empresas de usinagem e
manutenção industrial.
Encontre nosso parceiro mais próximo
de você e busque, hoje mesmo, seu
primeiro kit de limas PFERD!

Acesse nosso Facebook
/PFERD.Brasil
www.pferd.com.br

