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ZESTAWY PROMOCYJNE

Zestawy narzędzi z monolitu węglika 

– frezy, fazowniki, 

nawiertaki ProCUTter

Każdy zestaw zawiera: 

•  zestaw duży - najczęściej średnice 6, 8, 10, 12, 16 mm

•  NOWOŚĆ – zestaw mały  

 – najczęściej średnice 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

•  wysokiej jakości węglik

•  stosowane powłoki - Balinit Oerlikon Balzers

•  serwis producenta – ostrzenie, repowlekanie

•  dostępne w magazynie producenta :

 Narzędzia Skrawające Tools ,

 Siechnice k. Wrocławia

Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. 
ul. Grabskiego 25, 55-011 Siechnice, tel. +48 71 343 58 58, fax +48 71 341 94 70 

e-mail: tools@toolswro.com.pl, www.toolswro.com.pl

Promocja 1

Promocja 2

z upustem 40%

Zestawy gwintowników metrycznych

- linia ekonomiczna FIT

Zestaw zawiera 6 średnic gwintowników

metrycznych ISO DIN 13, w rozmiarach

od M3 do M10, tolerancja 6H.

W zestawach:

•  gwintowniki do otworów przelotowych 320 V - 4

•  gwintowniki do otworów nieprzelotowych 360 V - 3

Na prezentację zestawów

zapraszamy na stoisko A-302 Toolex Sosnowiec
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Cenniki promocji dostępne na stoisku lub w biurze Tools. Promocje nie łączą się z innymi promocjami ani upustami. 
Regulamin promocji oraz specyfikacja produktów dostępne w biurze Tools. Promocja ważna do 31.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.

Narzędzia Skrawające Tools Sp. z o.o. 
ul. Grabskiego 25, 55-011 Siechnice 

tel. +48 71 343 58 58, fax +48 71 341 94 70 
e-mail: tools@toolswro.com.pl, www.toolswro.com.pl

Twój lokalny dystrybutor

ZESTAWY PROMOCYJNE

Promocja 3.1

Zestawy TR-Elettra 
– precyzja i łatwość w obsłudze

Modułowy system składanych oprawek narzędziowych MHD’.
Dokładność ustawcza głowic – 1 μm na promieniu, wbudowany 
wyświetlacz cyfrowy.

Promocja 3.2

Zestawy TRM 
– najwyższa dokładność 

Modułowy system składanych oprawek narzędziowych MHD’.
Dokładność ustawcza głowic – 1 μm na promieniu, 
wbudowany noniusz.

Promocja 3.3

Zestawy Monoforce 
– precyzja i pewny zacisk

Oprawki precyzyjne o dużej sile zacisku , do ciężkiego 
lub precyzyjnego frezowania.
Kompletny zestaw z tulejkami i kluczem montażowym.

z upustem 40%

Na prezentację zestawów

zapraszamy na stoisko A-302 Toolex Sosnowiec


