OPRAWKI MONOFORCE D’ANDREA

Promocja wiosna 2020

oprawki precyzyjne o bardzo dużej
sile zacisku zalecane do ciężkiego
lub precyzyjnego frezowania

Warunki promocji:
• zakup 2 szt. oprawek lub zestawów
MonoForce - upust 38%
• od 3 do 4 szt. – upust 40%
• 5 szt. i więcej – upust 43%

Upusty od cen katalogowych

Dzięki unikalnej konstrukcji oprawka zapewnia siłę mocowania 2450 N
i uniemożliwia wysunięcie freza z oprawki  - nawet przy jego ekstremalnym
obciążeniu.

Korzyści z zastosowania oprawek
MonoForce:

Oprawki MonoForce
dostępne także
w zestawach.
Do oprawek
MonoForce  polecamy
promocyjne  zestawy
frezów ProCUTTer

• wysoka precyzja
• doskonała jakość wykończenia powierzchni
po obróbce
• tolerancja wykonania – AT3
• niskie bicie zwiększające trwałość narzędzia –
poniżej 3 μm
• łatwość montażu
• możliwe wyższe parametry skrawania
• redukcja czasu i kosztów obróbki
• dokładność współosiowości stożka i gniazda
narzędziowego - zawsze poniżej 5 μm
• duża stabilność systemu uchwyt-narzędzie
• powtarzalność mocowania
• ochrona wrzeciona obrabiarki i jego ułożyskowania
dzięki wysokiej precyzji wykonania
i wyrównoważeniu
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ZESTAWY FREZÓW  WĘGLIKOWYCH

Promocja wiosna 2020

do oprawek ze zwiększoną siłą
zacisku MonoForce polecamy frezy
z monolitu węglika ProCUTter,
o tolerancji H6 w części chwytowej
Warunki promocji:
Zakup w promocji 1 szt. oprawki lub zestawu
MonoForce upoważnia do zakupu 1 szt.
zestawu frezów ProCUTter z upustem 45%
od ceny katalogowej.

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

W zestawach:
•
•
•
•

frezy ogólnego stosowania
frezy do materiałów utwardzonych
frezy do obróbki form
frezy do obróbki aluminium
i stopów miedzi

• frezy do obróbki tworzyw
sztucznych, kompozytów
i materiałów drewnopochodnych
• nowości w zestawach  -  THM 95..
frezy  walcowo-czołowe
o asymetrycznej geometrii
• wysokiej jakości węglik

• serwis producenta  - ostrzenie, repowlekanie
• stosowane powłoki - Oerlikon  Balzers
• dostępne w magazynie producenta: Narzędzia Skrawające Tools

Twój lokalny dystrybutor
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Cenniki promocji dostępne  w biurze  Tools. Promocje nie łączą się z innymi promocjami ani upustami.
Regulamin promocji  oraz specyfikacja produktów dostępne w biurze Tools. Promocja ważna do 30.06.2020  lub do wyczerpania zapasów.

