
NACHÁZET, NE HLEDAT.
S aplikací TOOLScout nyní ještě rychleji k cíli.



S aplikací TOOLScout 
nyní ještě rychleji 
k cíli.

TOOL Scout www.toolscout.com



Hledejte, nacházejte, objednávejte. 

S aplikací TOOLScout můžete rychle najít a ihned objednat vhodný nástroj pro Vaši 

obráběcí úlohu. Kromě toho jsou Vám k dispozici aplikační údaje a také informace 

o nástrojích a materiálech, pomocí kterých můžete optimálně naplánovat Váš 

výrobní proces. 

www.toolscout.com
Vyzkoušejte!

Vyhledání nástroje

Bleskově rychlé vyhledávání vhodných 

nástrojů pro obráběcí aplikace a také měřicí 

a zkušební techniky.

My ToolScout

Vytvořte svůj osobní profil 

s individuálními parametry strojů,

obráběcími úlohami a skladovými seznamy.

cout

ní profil 

etry strojů,

ovými seznamy.

Aplikační údaje

Spolehlivé aplikační údaje a řezné hodnoty 

pro plánování a také rozsáhlé informace 

o materiálech a nástrojích.

Vždy aktuální, snadné ovládání 
a kdekoli bezplatně k dispozici.

             SERVIS



Tento reklamní prospekt, jeho grafická úprava a použitý systém objednacích čísel jsou chráněny autorským právem. Následný tisk a jakékoliv rozmnožování – 

i jen částí – je možné pouze s písemným souhlasem firmy Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 München. Omyl a změny vyhrazeny.

Tool24

eTOOL
Konec s čekáním na data.

TOOL Room
Spolehlivé procesy na pracovišti.

TOOL Concept
Nejvyšší výkon rychle a jednoduše.

TOOL Audit
Přesnost bez kompromisů.

TOOL Grinding
Nic není tak dobré jako originál.

TOOL Scout
Nacházet, ne hledat.

TOOL Services
Správné řešení pro každý případ.
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Hoffmann Qualitätswerkzeuge CZ s.r.o.
Zemská 211/I · 337 01 Ejpovice

Tel. objednávky: +420 371 707 254

Fax: +420 371 707 252

Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o.
Černyševského 26 · 851 05 Bratislava

Tel. objednávky: +421 262 520 495

Fax: +421 262 520 496

Objednávky, dodávky a fakturaci vyřizuje:

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Strasse 3  · D-90431 Nürnberg 

Tel. objednávky: +420 371 707 254  ·  Fax: +420 371 707 252www.hoffmann-group.com


