
Nákupem těchto VBD / nástrojů získáte zvýhodněné ceny nebo slevy

Pozn.: Nakupované destičky musí být vždy stejného katalogového čísla (pokud není uvedeno jinak). Uvedené slevy nelze kombinovat.
Soustružení Vrtání Zapichování Frézování Upínací systémy
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Heli-3-Mill HM390 
5 mm

10 ks destiček *

30 ks libovolných destiček *

* HM390 TPKT 05 

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající stopko-
vou frézu HM390 ETP…-05 do průměru 16 mm – (včetně systému 
Multi-Master)

Odpovídající stopkovou frézu HM390 ETP…-05 do průměru 16 mm – 
(včetně systému Multi-Master) za 1 Kč

Promo č. T2000

LOGIQ-4-Feed 
4 mm

20 ks libovolných destiček *

30 ks libovolných destiček *

40 ks libovolných destiček *

60 ks libovolných destiček *

* FFX4 XNMU 04...

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající stopkovou frézu 
FFX4 ED…-04 do průměru 35 mm – (včetně systému Multi-Master a FlexFit)

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající čelní frézu  
FFX4 FD…-04 do průměru 50 mm

Odpovídající stopkovou frézu FFX4 ED…-04 do průměru 35 mm za 1 Kč

Odpovídající čelní frézu FFX4 FD…-04 do průměru 50 mm za 1 Kč

Promo č. T2001

Multi-Master
1,5 × D

4 ks libovolné MM hlavice 1,5 × D

6 ks libovolné MM hlavice 1,5 × D

Dodatkovou slevu 15 % k vašemu rabatu na odpovídající hlavice  
Multi-Master 1,5 × D

Dodatkovou slevu 25 % k vašemu rabatu na odpovídající hlavice  
Multi-Master 1,5 × D Promo č. T2003

Promo č. T2002

Sumo-Cham 
6–32,9 mm

6 ks libovolných hlavic stejné velikosti* 
+ odpovídající vrtací těleso

*ICP / ICK / ICM / HCP / FCP / ICG / QCP

Dodatkovou slevu 20 % k vašemu rabatu na  
hlavice vč. tělesa DCN/DCNS*

* Platí pro tělesa do délky 8 × D Promo č. T2009

Tang-F-Grip 
2–5 mm

20 ks libovolných destiček TAG  
+ odpovídající planžeta TGAQ

20 ks libovolných destiček TAG

Odpovídající upínací blok TGTBQ-JHP za 1 Kč

Odpovídající planžeta TGAQ za 1 Kč
Pozn.: (neplatí pro planžety JHP) Promo č. T2005

Promo č. T2004

Do-F-Grip 
2–5 mm

20 ks libovolných destiček DGN  
+ odpovídající planžeta DGAQ

20 ks libovolných destiček DGN

Odpovídající upínací blok TGTBQ-JHP za 1 Kč

Odpovídající planžeta DGAQ za 1 Kč
Pozn.: (neplatí pro planžety JHP) Promo č. T2007

Promo č. T2006

LOGIC-3-Cham
12–23,9 mm

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vrtací těleso 
D3N*

Dodatkovou slevu 75 % k vašemu rabatu na odpovídající vrtací těleso 
D3N*

* Platí pro tělesa do délky 5 × D

4 ks libovolných hlavic H3P...  
stejné velikosti

6 ks libovolných hlavic H3P...  
stejné velikosti

Promo č. T20085 × D
3 × D

1,5 × D
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Promo č. T2015

Soustružnické destičky
Flash Turn + 
CNMG 12 a WNMG 08
CVD/PVD povlak

50 ks libovolných destiček  
FlashTURN

(kromě karbidu IC707)

Dodatkovou slevu 20 % k vašemu rabatu 

LOGIQ-4-Turn
9 mm

20 ks libovolných destiček CXMG 09…

30 ks libovolných destiček CXMG 09…

30 ks libovolných destiček CXMG 09…

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnější nožový 
držák PCLXR/L*

Odpovídající vnější nožový držák PCLXR/L* za 1 Kč

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnitřní nožový 
držák A-PCLXR/L*

*Pozn.: (neplatí pro držáky JHP) Promo č. T2013

CXMG-F3P CXMG-M3P
CXMG-F3M CXMG-M3M

LOGIQ-4-Turn
12 mm

20 ks libovolných destiček CXMG 12…

30 ks libovolných destiček CXMG 12…

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnější nožový 
držák PCLXR/L*

Odpovídající vnější nožový držák PCLXR/L* za 1 Kč

*Pozn.: (neplatí pro držáky JHP) Promo č. T2014CXMG-F3P CXMG-M3P
CXMG-F3M CXMG-M3M

Solid-Thread
Monolitní 
závitovací frézy
MTEC, MTEC...

2 ks libovolných monolit. závitovacích fréz*

4 ks libovolných monolit. závitovacích fréz*

*pozn.: frézy lze kombinovat

Dodatkovou slevu 15 % k vašemu rabatu 

Dodatkovou slevu 25 % k vašemu rabatu Promo č. T2011

Promo č. T2010

Threading Lay-Down
Závitovací destičky
11/16 mm

20 ks libovolných destiček Dodatkovou slevu 25 % k vašemu rabatu

Promo č. T2012
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