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ZESTAWY STARTOWE TRM

Modułowy system składanych
oprawek narzędziowych MHD’

Czym się wyróżnia system MHD?
• innowacyjne, opatentowane złącze walcowo-stożkowe 

 z promieniowo  rozprężnym sworzniem mocującym

•  wysoka dokładność ustawcza - 1 μm 

 na promieniu - w całym  zakresie wytaczania

•  zakres wytaczania od Φ 2,5 do 1200 mm

•  możliwość uzyskania wysokich

 dokładności obróbki – w tolerancji IT6

•  łatwe kompletowanie zestawów 

 za pomocą bezpłatnego programu 

 WINTOOL

w zestawach z upustem 40% 
Sprawdzone rozwiązanie dopasowane 

do zmieniających się potrzeb w obróbce. 
Gwarancja najwyższej jakości i dokładności w dobrej cenie.

• włoski producent D’Andrea – 50 lat  

 doświadczenia w produkcji systemów  

 wytaczarskich

• 20 lat na polskim rynku, ponad 1400  

 użytkowników

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,  

 doradztwo i pomoc we wdrożeniu

• magazyn elementów systemu 

 – Narzędzia Skrawające Tools,

 Siechnice k. Wrocławia
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Zestaw 
wytaczarski 
TRM

Podane ceny są cenami netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Ceny EUR przeliczane są po kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Promocja 
ważna do 31.12.2021 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani upustami. Regulamin promocji dostępny w biurze Tools.

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

Jesli zależy Ci na 

obróbce najwyższej jakości.

Dokładność ustawcza 

głowic 1 μm na promieniu, 

noniusz wbudowany w głowicę.

Kod Nazwa zestawu
Cena 

katalogowa
EUR 

Cena 
promocyjna 

- 40%
EUR

655005010501 KIT K01 TRM 50 D.6-108  1 273,00     763,80    

655005010632 KIT K01 TRM 50/63  1 532,00     919,20    

655005010802 KIT K01 TRM 50/80  1 811,00     1 086,60    

655006310632 KIT K01 TRM 63/63  1 532,00     919,20    

655008010802 KIT K01 TRM 80/80  1 811,00     1 086,60    


