TOOLING DEALS 2021

Geldig van 15 mei t/m 31 oktober 2021, tenzij anders aangegeven.
Prijzen per stuk, exclusief BTW en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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M4000 ACTIE

M4000 is het universele systeem voor alle gebruikers
die bij het frezen zo veel mogelijk opties open willen
houden. Want M4000 kan alle bewerkingsopdrachten
met één type wisselplaat aan. Of het nu een hoekfrees,
hogevoedingsfrees, vlakfrees, fasefrees, T-groeffrees,
egelfrees* of boorgroeffrees betreft: de vierkante
wisselplaten kunnen bij alle frezen gebruikt worden.
Bij de boorgroef- en egelfrees is er uitbreiding met een
ruitvormige wisselplaat. Bij dit systeem staat EFFICIENCY
IN HOOFDLETTERS door de lage voorraad- en

Gratis M4000
freesbody

aanschafkosten van dit universeel toepasbare systeem. En
ook door het eenvoudige gebruik en de indrukwekkende
prestaties van de M4000-gereedschappengereedschappen
in de M4000-serie.
*Egelfrezen zijn van deze actie uitgesloten.

Frezen met diameter vanaf Ø 40 mm of groter gratis freesbody bij aanschaf
van 1 doosje wisselplaten per zitting in de frees. Frezen tot Ø40 mm, gratis
freesbody bij afname van 1 doos wisselplaten per 10 mm van de freesbody.

Realiseer een
voorsprong

met de nieuwe soorten voor het draaien in staal
Wilt u:

• Kosten per onderdeel reduceren om concurrerend te blijven
• Verspaningsvolume vergroten
• Productiviteit verhogen

• Procesbetrouwbaarheid verbeteren

Schakel dan over naar de volledig nieuwe GC4425 en GC4415

Overtuig u zelf en maak gebruik van de mogelijkheid om de nieuwste
hardmetaalsoorten te testen in uw eigen productieomgeving.
Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden

De machinebezettingsgraad
verhogen

Meer producten per
snijkant realiseren

Optimaliseren van
voorraadniveaus

#gainanedge
www.sandvik.coromant.com/steelturning
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Universele HSS gecoate spiraalboren, Zirko-BB
M

Borensets: cilindrische schacht,
geslepen, volgens DIN338N, met 130°
punt. Inzetbaar op Staal RVS, Gietijzer
en aluminium. ZIRCO BB coating voor
optimale spaanafvoer.
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Spiraalboren: levering per diameter
- uw korting: 25% op de bruto stuksprijs.

Spiraalboren: per diameter leverbaar,
bereik: Ø1-Ø13 mm, 0.1mm oplopend.
Verpakkingseenheid losse boren: Ø1 10 mm, 10 st per afmeting. Ø10,1 - 13,0
mm, 5 st per afmeting.

Bestelnummer

Inhoud

Actie prijs

20851944

19 stuks Ø1 - Ø10, 0.5mm oplopend

€ 55,84

20852188

25 stuks Ø1- Ø13, 0.5mm oplopend

€ 127,73

Volhardmetaalfrezen
M

Supervoordelige volhardmetaalfrees, type C76SR.
Universeel inzetbaar. Coating: AlCrN. Toepassing:
Staal - RVS - Gietijzer. Uitvoering met nekslijping.
Ongelijk verdeelde spiraalhoek 35°/38° voor
maximale stabiliteit Weldonschacht. Voorzien van
hoekradius voor een extra sterke snijkant
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Nu ook als set verkrijgbaar:
Ø6 - Ø8 - Ø10 - Ø12.
Actie prijs: € 79,00 p/set

Type

D1 schacht Ø

L1

L2

L

Hoek radius R (mm)

Z

Actie prijs

BUN-CT8-2009-564(DA)

6

13

21

57

0,2

4

€ 12,85

BUN-CT8-2009-565(DA)

8

19

27

63

0,3

4

€ 17,30

BUN-CT8-2009-566(DA)

10

22

32

72

0,5

4

€ 23,50

BUN-CT8-2009-567(DA)

12

26

38

83

0,5

4

€ 32,10

MahrSurf PS10 ruwheidsmeter

Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening voor een optimaal meetcomfort.
Uw voordelen:
• Gedetailleerde ruwheidsprofiel weergave
• Opslag meetprotokollen in PDF en geheugen van de PS10
• Draadloze data overdracht mogelijk
• Scherm 4.3” touchscreen met weergaven van het meetprofiel
• Uitneembare meettaster voor meten in kleine ruimtes van uw product.
Bestelnummer

Actie prijs

17263238

€ 1.998,00
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Wisselplaten en gereedschap

HIGH Feed afsteekgereedschap, zonder trillingen!
•
•
•

•

Revolutionair vierkant-afsteekblad geplaatst
in een unieke houder
Voor dieper afsteken met hoge voeding
Trillingsvrij afsteken met hoge
nauwkeurigheid, een hoogwaardige
afwerking van het oppervlak en een
verbeterde oppervlakteafwerking leiden tot
materiaalbesparingen
Werkstuk van Ø160 mm kunt u afsteken met
een steekbreedte van 3 mm

Kies uit één van
onze 3 acties:

1.
2.
3.

Koop 10 TAG afsteekwisselplaten (2-5 mm) + TGTBQ basishouder en ontvang het
bijbehorende TGAQ blad geheel gratis. (*)
Koop 20 TAG wisselplaten (2-5 mm) + TGTBQ basishouder en ontvang het bijbehorende
JHP TGAQ steekblad geheel gratis
Koop 20 TAG afsteekwisselplaten (2-5 mm) en ontvang het bijbehorende TGAQ 		
steekblad geheel gratis. (*)

(*) JHP houders zijn niet in de actie inbegrepen. GELDIGHEID VAN DEZE ISCAR ACTIE: T/M 30-9-2021 !

Modulaire Machineklemmen

Origineel Gerardi kwaliteitsproduct. Deze modulaire
machineklemmen zijn vervaardigd uit hooggelegeerd staal met
een hoge trekvastheid - een garantie voor een lange levensduur.
Levering inclusief:
• 1 stop (nr.370), 1 haakse sleutel, 1 T-sleutel, 4 stuks
spankikkers (296).
• Neerdrukbekken gegroefd (nr.230) - Ook met gladde
bekken leverbaar op aanvraag (nr.232).
• Een paar 16mm positieblokjes (nr.297) - andere
afmetingen leverbaar zonder meerprijs.
Bestelnummer

Bekbreedte

Max opening

Actie prijs

1.2.150

125

150

€ 563,00

1.3.200

150

200

€ 615,00

1.3.300

150

300

€ 716,00

1.4.200

175

200

€ 872,00

1.4.300

175

300

€ 922,00

1.4.400

175

400

€ 1.024,00

1.4.500

175

500

€ 1.229,00

Contact: Doetinchem T +31 (0)314 34 30 00 | Gouda T +31 (0)182 58 78 40 | E verkoop@toolingcb.nl | www.toolingcenterbenelux.nl

