AVM Profi (L)
Weidenweg 27
D- 57537 Wissen/Sieg
fon:+49 (0) 2742- 91150-19
fax: +49 (0) 2742- 91357-40
mail: info@avm-profil.de
web: www.avm-profil.de

Innovatieve frees accessoires
 T-gleufbescherming van AVM Profi(L)
Wij stellen u graag onze nieuwste innovaties voor.
Ontdek hoe u de dagelijkse werkzaamheden met weinig middelen
effectiever en goedkoper kunt uitvoeren.
Minder steltijden- kortere doorlooptijden!
Het is onze kracht om praktische oplossingen flexibel, competent en
klantspecifiek om te zetten.
Pas als processen en werkwijzen geoptimaliseerd zijn, stijgt de
efficiëntie in uw productie en wordt tijd- en kostenverspilling
verhinderd.
Speciale oplossingen zijn onze dagelijkse business en worden
gemakkelijk en professioneel geïntegreerd in alle operationele
standaardprocedures
We wensen u daarom veel plezier met deze uitgave “Innovatieve freesaccesoires”
Met vriendelijk groeten,
Uw AVM Profi(L) Team

AVM Profi(L)

T-14/T-18

T-gleuf beschermprofielen ®
vervaardigd uit flexibele kunststof

Inzetbaar in T-gleuven op CNC-bewerkingsmachines
-

Flexibel en zelfklemmend

-

Lagere setup kosten

-

Geen kleven van hete spanen

-

Emulsie resistent

-

Eenvoudig met een mes te snijden

-

Altijd schoone T-gleuven

De perfecte bescherming voor T-gleuven op uw bewerkingsmachines.
Sluit T-gleuven af en voorkomt zo het vollopen met spanen, zodat u snel
en effectief uw machine kunt ombouwen zonder eerst uitvoerig de Tgleuven te moeten reinigen!
Gewoon met een mes op lengte te snijden.

Het profiel onderscheidt zich door een aanzienlijke tijdwinst bij
het ombouwen van spanmiddelen en een kostenverlaging bij de
dagelijkse machinereiniging. De ervaring leert dat slechts 20% van
de machinetafel wordt gebruikt en daarmee 80% ongebruikt blijft,
die toch steeds gereinigd moeten worden.
Gemakkelijk te hanteren, omdat het profiel flexibel is. Kan worden
gebruikt bij droog- of natfrezen. Zelfs na meerdere keren in- en
uitbouwen, behoudt het zijn goede eigenschappen voor een lange
tijd.
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Prijzen zijn netto plus. Verpakking & verzending

AVM Profi(L)
Bestelling

T-gleuf breedte / lengte

L=
A.u.b. het gewenste profiel aankruisen

L=

Machinetype

Tafel lengte

Bedrijfsnaam:
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Straat:
Postcode en
plaats
Tel:
Fax:
Mail:
Homepage:
Datum:

Terug faxen aan: +49 (0) 2742 / 91357-40 of
mailto:info@avm-profil.de

Aantal T-gleuven

T-gleuf breedte

