POWER TOOLS Kft. / Forgácsoló szerszámok és keményfém váltólapkák

Fókuszban a teljesítmény!

VERGNANO MENETFÚRÓT ENNYIÉRT?!
Most mind a magas minőségű HSS-E menetfúróink,
mind a piacvezető porkohászati menetfúróink,
-formázóink óriási árengedménnyel elérhetőek!
Hűséges vásárlóinkat a munkájukat támogató
eszközökkel is megajándékozzuk.
A minőség - nyugalom!

AKCIÓ

2014.07.15-től
2014.10.31-ig
vagy a készlet
erejéig tart!

AZ AKCIÓ LÉNYEGE:

• 10 szett rendelése mellé 1db Vergnano caffe-t adunk ajándékba
• 15 szettnél 1db Vergnano caffe és 1db számológép a csomag tartalma
• 20 szettnél 1db Vergnano caffe, 1db számológép és 1db tolómérő
• 30 szett rendelése után választhat a fenti sávos akciókból, továbbá
automatikusan bekerül a "PT-Partner shop" pontgyűjtő rendszerbe, ahol
a vásárlásai után további kedvezményekre jogosult.

AKCIÓS TÉTELEK

A15S TiN

-40%

P15 TiH1

M3-M4-M5-M6
54,95€ helyett 33,95€/szett

M3-M4-M5-M6
83€ helyett 51,63€/szett

A15S TiN

P15 TiH1

M6-M8-M10-M12
80,50€ helyett 50,08€/szett

M6-M8-M10-M12
119€ helyett 73,70€/szett

A70S TiN

P70 TiH1

M3-M4-M5-M6
58€ helyett 35,97€/szett

M3-M4-M5-M6
82€ helyett 50,75€/szett

Kizárólagosan képviselt partnereink: CERATIZIT • KOMET • JEL • DIHART • MIMATIC • HAIMER • TBT • AVANTEC • VERGNANO

Kérem, a termékkel kapcsolatos technológiai információkért forduljon területi képviselőnkhöz!
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-40%

Fókuszban a teljesítmény!

P70 TiH1

A70S TiN
M6-M8-M10-M12
82€ helyett 50,67€/szett

M6-M8-M10-M12
113€ helyett 70,11€/szett

A150 TiX2

A170 TiX2

M3-M4-M5-M6
56,50€ helyett 35,03€/szett

M3-M4-M5-M6
59,90€ helyett 37,10€/szett

A150 TiX2

A170 TiX2

M6-M8-M10-M12
79€ helyett 49€/szett

M6-M8-M10-M12
84€ helyett 52,23€/szett

A80N TiN

A80N TiN

M3-M4-M5-M6
76€ helyett 47,32€/szett

M6-M8-M10-M12
112€ helyett 69,13€/szett

MŰSZAKI TARTALOM:
A15S TiN
• Egyeneshornyú terelőéles menetfúró univerzális elhasználásra pontos
vezetőélekkel
• Új és keményebb TiN jellegű
bevonattal
• Univerzális felhasználás, P,M,K,N
anyagokra egyaránt
P15 TiH1
• Egyeneshornyú terelőéles menetfúró univerzális felhasználásra pontos
vezetőélekkel
• Egy egyedi fejlesztésű TiH1 keményfém mikrorészecskékkel kezelt
ultrakemény bevonatrendszer
• Univerzális felhasználás, P,M,K,N
anyagokra egyaránt
• A legmagasabb minőségű porkohászati gyorsacélból (HSSP) a magas
éltartamokért és vágósebességekért.

A70S TiN
• 40°-os agresszív spirálhoronnyal
rendelkező könnyen forgácsoló
kivitel, az erősebb hátraköszörülés
miatt kisebb súrlódás!
• Új és keményebb TiN jellegű
bevonattal
• Univerzális felhasználás, P,M,K,N
anyagokra egyaránt
P70 TiH1
• 45°-os agresszív spirálhoronnyal
rendelkező erősített kivitel, az erősebb hátraköszörülés miatt kisebb
súrlódás!
• Egy egyedi fejlesztésű TiH1 keményfém mikrorészecskékkel kezelt
ultrakemény bevonatrendszer
• Univerzális felhasználás, P,M,K,N,S
anyagokra egyaránt
• A legmagasabb minőségű por-

kohászati gyorsacélból (HSSZ) a
magas éltartamokért és vágósebességekért.
A150 TiX2
• Egyeneshornyú terelőéles
menetfúró magas krómtartalmú
acélokra, rozsdamentes acélokra és
szénmentes szerkezeti acélokra
• Az IKON-ként emlegetett TiX2-es
speciális bevonattal, mely rendkívül
kemény, ugyanakkor nagyon
strapabíró is.
• Nagyon alacsony adhéziós tulajdonsággal
A170 TiX2
• 40°-os agresszív spirálhoronnyal
rendelkező éles kivitel, az erősebb
hátraköszörülés miatt kisebb
súrlódás!

• Az IKON-ként emlegetett TiX2-es
speciális bevonattal, mely rendkívül
kemény, ugyanakkor nagyon
strapabíró is.
• Nagyon alacsony adhéziós tulajdonsággal; magas krómtartalmú
acélokra, rozsdamentes acélokra
és szénmentes szerkezeti acélokra
A80N TiN
• Olajhornyos menetformázó
zsák- és átmenőfuratokra erős
formázóélekkel 900N/mm2-es
szakítószilárdságig (felette: P80N
TiN vagy P80N TiH1)
• Tökéletes menetprofilok nagyon
lágy anyagoknál is
• P,N,M anyagokra (rozsdamentes
nagyteljesítményű menetformázónk
a P180N TiN)
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