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DUODISC: O Novo Disco  
para Corte e Desbaste

SEM TROCAR DE FERRAMENTA.
www.pferd.com.br · pferd@pferd.com.br

Aço / Aço Inoxidável (INOX)  
Grau de Dureza P-INOX

E

Disco combinado, para corte e desbastes 
leves e remoção de rebarbas. Ferramenta 
para todos os fi ns, adequada para uso em 
esmerilhadeiras de qualquer potência.

Abrasivo: Óxido de Alumínio 
Fabricado sem a adição de substâncias 
tai como: Ferro, enxofre e Cloro.

Para uso em:
Aço, aço inoxidável (INOX)

Aplicação
Trabalho de corte, remoção de rebarbas 
e desbaste leves.

Recomendação para uso
Um disco abrasivo para dois fi ns, sem 
necessidade de troca de ferramenta.

Pedido No. EAN
4007220

D1 x B x D2

[mm]

E 115-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO 754498 115 x 2,8 x 22,23 10

E 125-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO 754504 125 x 2,8 x 22,23 10

Para um resumo da variedade PFERD de discos de Corte e Desbaste, favor consultar 
nosso Catálogo 206, ”Discos de Corte e Desbaste”.

.

Corte Desbaste

Combinação Disco abrasivo de acordo 
com DIN  EN 12413:2007-09.

DUODISC: O Novo Disco  
para Corte e Desbaste
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DUODISC: O Novo Disco para Corte e Desbaste

O novo DUODISC, para corte e desbastes leves, é a sua 
solução efi ciente de custo e tecnicamente avançada para 
usuários que necessitam de uma ação de corte rápida e de um  
desempenho seguro de desbaste – agora fornecidos em um 

único disco!

Conheça as vantagens do novo DUODISC:

■   Corte rápido e confortável, remoção de rebarbas e 
desbastes leves.

■   Alta Qualidade e segurança devido ao design robusto, 
garantindo elevada estabilidade lateral.

■   Evita mudanças de discos inconvenientes  
e demoradas. 

■   Reduz custos de mão–de-obra ao eliminar tempos de 
troca de ferramentas.

■   Alto desempenho por conta de um grão abrasivo  
agressivo, altamente ligado a resina.

■   Adequado para uso em aço e INOX.

Sem trocar de ferramenta. 

DESBASTEDESBASTE

CORTE


