
 ■ Enormní úspora času díky velkému úběru materiálu

 ■ Přesné navrtání díky středícímu hrotu

 ■ Optimální odvod třísek
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PFERD – kvalita od roku 1799
PFERD je je vůdčí značka ve vývoji, výrobě a podpoře a také v distribuci při řešní nástrojů pro 
koncovou úpravu a řezání materiálu. 

V souladu s tradicí po více než 200 let působí společnost PFERD dlouhodobě jako nezávislá, 
mezinárodně orientovaná rodinná firma. Nástroje PFERD nabízejí uživateli maximální 
užitkovost a optimální rentabilitu.

PFERD nabízí inovativní řešení pro časově úsporné otevírání cylindrických vložek zámků

Fréza PFZ pro zámečníky od firmy PFERD je cylindrická fréza s vrtacím hrotem a ozubenými řeznými plochami, které byly speciálně navrženy 
pro časově úsporné frézování zablokovaných cylndrických vložek.

Integrovaný středicí hrot umožnujě přesné vystředění, takže cylindrická vložka může být vyfrézována přesně. Díky plášti s ozubením a 
spirálovým drážkám je zajištěn optimální odvod třísek. Tím se docílí minimálního rizika zaseknutí nebo zlomení nástroje.

Kromě toho vykazuje tento inovativní frézovací nástroj firmy PFERD, navzdory náročnému použití, dobrou životnost.

Pří použití běžných frézovacích nástrojů trvá otevření cylindrických vložek zámků několik minut. Díky extrémně velkému úběru umožní toto 
inovativní řešení firmy PFERD provést tento úkol za dobu kratší než jedna minuta, v závislosti na typu zámku.

Profesionální otvírání profilových cylindrických vložek zámků je 
speciální výzva pro tento nástroj. Pomocí této frézy je cylindrická 
vložka odfrézována tak, aby mohly být odstraněny kolíky a stavítka 
nacházející se uvnitř pouzdra vložky. Tyto kolíky a stavítka jsou 
nejčastěji vyrobeny z kalené oceli.

Během tohoto procesu působí na frézu velké síly, takže zde vzniká 
riziko zlomení nástroje. Pro tento typ použití je vhodný pouze velmi 
robustní frézovací nástroj se stabilními řeznými břity.

Volba nástroje má rozhodující vliv na kvalitu a efektivní provedení 
této služby.

Odfrézování cylindrické vložky  
zámku pomocí frézy-ø 6mm

Odfrézování cylindrické vložky 
zámku pomocí frézy-ø 6mm
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Fréza PZF pro cylindrické profilové vložky zámků
Cylindrická fréza se středicím hrotem a ozubenou řeznou plochou.

Výhody:
 ■ Enormní úspora času díky velkému úběru 
materiálu.

 ■ Velmi přesné navrtání díky středícímu 
hrotu.

 ■ Malá náchylnost ke zlomení díky 
minimalizaci zaseknutí nástroje.

 ■ Optimální odvod třísek.
 ■ Jenoduchá manipulace.
 ■ Dobrá životnost nástroje.

Vhodné pro tyto materiály:
 ■ Ocel
 ■ Nerezová ocel (INOX)
 ■ Hliník

Použití:
 ■ Profesionální otevírání cylindrických vložek 
zámků

Doporučení pro použití:
 ■ Tyto frézy používejte s výkonnými přímými 
bruskami, pokud možno s regulací otáček.

 ■ Optimální otáčky a výkon jsou základním 
požadavkem pro efektivní použití fréz. 
Doporučené otáčky jsou v rozsahu 
14.000–28.000 RPM.

 ■ Pro odstranění ochranného nebo bezpeč-
nostního krytu zámku použijte frézu SBF.

Vhodný pohon nástrojů:
 ■ Přímá bruska

PFERDVALUE:
PFERDEFFICIENCY doporučuje frézy PZF pro 
účinné a hospodárné nasazení přo otevírání 
cylindrických vložek s vynikajícím výsledkem v 
nejkratším čase.

  

Fréza-ø d1
[mm]

Stopka-ø d2
[mm]

Celková délka l2
[mm]

EAN 
4007220

Otáčky  
[RPM]

Označení

Stopka-ø 6 mm
6 6 60 414569 14.000–28.000 1 PZF 0622/6-60
6 6 80 420072 14.000–28.000 1 PZF 0622/6-80
4 6 60 420089 14.000–28.000 1 PZF 0422/6-60
4 6 70 420096 14.000–28.000 1 PZF 0422/6-70

Velmi přesné navrtání 

Optimální odvod třísek Dobrá životnost 

Extrémně velký úběr materiálu  

INOVACE

d2

l2

d1

PZF 0622/6-60

PZF 0622/6-80

PZF 0422/6-70

PZF 0422/6-60
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Fréza SBF na krycí plechy zámků
Fréza SBF určená na kryty zámků je optimální nástroj od firmy PFERD na odstranění ochranné-
ho nebo bezpečnostního krytu a odhalení cylindrické vložky zámku, která se nachází za těmito 
kryty. Tato fréza představuje  vynikající doplněk k fréze PZF.

Speciálně vyvinutá geometrie frézy zabraňuje vytváření otřepů a zamezuje zanášení nástroje 
při práci na obzvlášt měkkých hliníkových materiálech.

Cylindrická fréza s rádiusovým zakončením dle DIN 8032. Kombinace cylindrické a kulové 
geometrie.

Výhody:
 ■ Odolnost proti opotřebení díky snížení 
přilnavosti materiálu.

Vhodné pro tyto materiály:
 ■ Ocel
 ■ Nerezová ocel (INOX)
 ■ Hliník
 ■ Plasty

Použití:
 ■ Profesionální odfrézování plechových 
krytů zámků.

Doporučení pro použití:
 ■ Tyto frézy používejte s výkonnými přímými 
bruskami, pokud možno s regulací otáček.

 ■ Optimální otáčky a výkon jsou základ-
ním požadavkem pro efektivní použití 
fréz. Doporučené otáčky jsou v rozsahu 
14.000–28.000 RPM

Vhodný pohon nástrojů:
 ■ Přímá bruska 

PFERDVALUE:
PFERDEFFICIENCY doporučuje frézy SBF 
pro účinné a hospodárné odfrézování 
plechových a bezpečnostních krytů zámků s 
vynikajícím výsledkem v nejkratším čase.

  

www.pferd.com · info@pferd.com
Systém řízení kvality firmy PFERD je certifikován podle EN ISO 9001.
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d2

l2

d1

Fréza-ø d1
[mm]

Stopka-ø d2
[mm]

Celková délka l2
[mm]

EAN 
4007220

Otáčky  
[RPM]

Označení

Stopka-ø 6 mm
6 6 80 420102 14.000–28.000 1 SBF 0620/6-80

Speciální provedení ( dle požadavků):
V případě, že standardní provedení nebude pro řešení vaší úlohy dostačující, rádi vám vyrobí-
me frézy podle vašeho přání a požadavků.

Obraťte se, prosím, na nás.
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