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 Krachtige services voor productievere verspaningsprocessen.



GARANT 360°Tooling 
Krachtige services voor productievere verspaningsprocessen 

Uw voordelen:
  Krachtige services uit één hand
  Professioneel technisch advies
  Productievere verspaningsprocessen

Flexibele automatensystemen voor efficiënte 
en betrouwbare gereedschapslevering

Originele naslijping voor maximale 
gereedschapsprestaties en -standtijd 

Productiebegeleidende meettechniek 
voor betrouwbare verspaningsresultaten

Individueel geplande bedrijfsinrichting 
voor gestructureerde CNC-werkplekken

Uniforme 
CAD- / CAM- 
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Intelligente gereedschapskeuze en 
technologische gegevensbepaling

gereedschapsdata voor 
systemen

 
Onderdeelgerelateerde bewerkingsconcepten 
ter ondersteuning van de productieplanning
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Het is uit met het 
wachten op data!

MEER DAN 400 000 
GEREEDSCHAPSDATA 
BESCHIKBAAR

  2D-tekeningen: 
DXF (BMG-Layer)

  3D-volumemodellen:
– STEP
– SAT
– STL

  Textdata 
(kenmerken):
– DIN 4000 (csv)
– TDM (bas/dat)

UNIFORME 
OPBOUW

Minder aanpassingen dankzij uni-
forme voorbereiding ten aanzien 
van:

  Meten
  Oriëntatie nulpunten
  Scheidingspuntinformatie 
voor de montage van com-
plete gereedschappen.

PROBLEEMLOZE  
PRODUCTIEPLANNING

  Betrouwbare CAD-gegevens 
als basis voor de exacte
simulatie:

  Herkennen van 
 bewerkingsgrenzen en
collisiepunten

  Voorkomen van 
gereedschaps- en machine-
schades

KOSTELOOS 
IN DE ESHOP

  Voor alle verspanings- en 
spangereedschappen

  Vrij te kiezen dataformaten
  Complete data-download van 
productgroepen voor comfor-
tabel importeren in toepas-
singssystemen

 
CAD
www..

GARANT eTool
Uniforme gereedschapsdata 
voor CAD- / CAM-systemen
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UW VOORDELEN

  Top-actuele en uniforme datakwaliteit
  Producentoverlappend uit één hand
  Eenvoudig te importeren in uw CAD- / CAM-, simulatie- en gereedschapsbeheersystemen
  Tijd- en kostenbesparend in de werkvoorbereiding
  Hoge plannings- en proceszekerheid
  Snelle, eenvoudige en kosteloze toegang

 → eshop.hoffmann-group.com
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Vinden in plaats van zoeken

DIRECT SNIJGEGEVENS 
VINDEN

  Zonder omwegen
  Voor beschikbaar 
gereedschap

  Automatische herkenning 
van geschikte componen-
ten bij modulair 
gereedschap

MYTOOLSCOUT

  Uw persoonlijke werk-
omgeving

  Sla uw vragen en individue-
le snijgegevens op en 
creëer overzichtelijke 
gereedschapsbladen

  Uw eigen snijgegevensbi-
bliotheek – op elk moment 
op te roepen en te wijzigen

  Gebruik uw machinegege-
vens en beschikbare 
gereedschap als zoek-
criterium

COMFORTABEL 
GEBRUIK

  Snijgegevens- en efficiency-
vergelijking 

  Uitgebreide materialen-
databank

  Uitgebreide extra informatie
  Direct bestellen en CAD-
gegevensdowload in de 
eShop

GARANT ToolScout
Intelligente gereedschapskeuze en
 technologische gegevensbepaling

GEREEDSCHAP ZOEKEN

  In slechts 3 stappen naar 
het resultaat

  Toepassingsgerelateerd 
zoeken naar mono- en 
modulair gereedschap

  Producent- en 
normoverlappend

  Alle geschikte gereedschap-
pen in een oogopslag

  Comfortabele  filterfuncties
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UW VOORDELEN

  Razendsnel vinden van het geschikte verspaningsgereedschap
  Planningszekere snijgegevens, materiaal- en gereedschapsinformatie
  Doorlopende procesketen: zonder omwegen gereedschap vinden, 

snijgegevens bepalen en direct in de eShop bestellen
  Altijd actueel, eenvoudig te bedienen en kosteloos beschikbaar

n !

 → www.toolscout.com
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NIEUW: 

in nog meer talen beschikbaar !

Inclusief draaien ! 



Alles voor de 
perfecte planning !

INDIVIDUEEL 
ADVIES

  Uw persoonlijke technische 
adviseur op locatie

  Uw onderdeel
  Analyse en definitie 
van de taakstelling en
basisvoorwaarden

COMPLEETBEWER
KINGSOPLOSSING 

  Experts met AV-ervaring
  Ontwikkeling 
 bewerkingsstrategie

  Ontwerp gereedschap 
en spantechniek

  Naar wens incl. 
definitie meetstrategie
en meetapparatuur

INTERACTIEVE 
OFFERTE

  Uw persoonlijke complete 
offerte in interactieve
online-vorm

  Inclusief:
– Bewerkingsstrategie
– Gereedschapsadvies
– Hoofdtijd-, snij- en  
 CAD-gegevens
– Commercieel overzicht

  U behoudt het overzicht, 
geen extra documentatie-
werk

PROCESBEGELEIDING

  Ondersteuning bij:
– Start / invoeren
– Scholing medewerkers
– Procesoptimalisatie

GARANT ToolConcept
Onderdeelgerelateerde bewerkingsconcepten ter
ondersteuning van de productieplanning
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UW VOORDELEN

  Ondersteunende know-how van ervaren 
verspaningsexperts voor uw onderdeel

  Sneller van planning naar de uitvoering
  Vergemakkelijking van uw projectplanning
  Maximale planningszekerheid
  Optimale verspaningsresultaten
  Alle relevante informatie gebundeld en op

elk moment elektronisch beschikbaar

 → E-Mail: toolconcept@hoffmann-group.com

 → Neem contact op met uw verspaningsadviseur 
van de Hoffmann Group
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Altijd beschikbaar – 
24/7 !

SLEUTELKLARE 
PROJECTLEVERING

  10 jaar know-how op het 
gebied van uitgiftesystemen

  Op maat gesneden pakket:
– Advies op locatie
– Systeeminstallatie
– Software configuratie
– Ingebruikname

MODULAIRE KAST
OPLOSSINGEN

  Vele varianten lade-, spiraal- 
en volautomatische kasten

  Altijd uitbreidbaar
  Optische weergave van de 
opslagplaats

  Uitgifte per stuk mogelijk
  Leverbaar in alle 
RAL-kleuren

SLIMME 
 SOFTWARE

  3 Besturingsmodellen naar 
keuze

  Multileveranciersgeschikt
  Koppelbaar met ERP- en 
gereedschapbeheer-
systemen

  Individuele reports
  Naslijp- en uitleenfunctie
  Gebruikersbeheer
  Via barcodes te bedienen

NOG NOOIT  WAS
INSTAPPEN ZO
GEMAKKELIJK

  GARANT Tool24 Smartline
  Voordelig instapmodel
  Belangrijke software functies
  Pc met 19“-monitor
  Barcodescanner
  Altijd uitbreidbaar

GARANT Tool24
Flexibele automatensystemen voor effi  ciënte 
en betrouwbare gereedschapslevering
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UW VOORDELEN

  100 % Beschikbaarheid – 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
  Duidelijke kostentoewijzing, transparantie en evaluatiemogelijkheid 

van verbruik
  Geoptimaliseerde voorraad
  Sleutelklare projectlevering door experts – vanaf het advies tot

de ingebruikname
  Op maat gesneden systemen voor al uw eisen

 → Actuele brochure als PDF:
http://ho7.eu/tool24smartline

 → E-Mail: tool24info@hoffmann-group.com
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ORIGINELE NASLIJPING 
EN  COATING

  Gebruik van originele
productiemachines

  Originele geometrie
  Tot maximaal 100 %
verspaningscapaciteit

  Tot max. 95 % standtijd
  Professioneel team van 
experts

  Maximale zorgvuldigheid bij 
controle, voorbereiding en 
logistiek

ALLES UIT ÉÉN 
HAND

  Producentkwaliteit in het 
TechnologyCenter:
– Herstellen
– Coating naar wens 
 voor nieuw gereedschap
– Aanpassing van 
 standaard gereedschap
– Meetrapportservice

EENVOUDIGER KAN 
NIET

  Efficiënte  leveringsservice
  Controle, bewerking en 
kwaliteitscontrole 

  Retourzending van 
gereedschap dat weer
klaar voor gebruik is

MAXIMALE 
EFFICIENCY

  Maximale precisie, ver-
spaningscapaciteit en 
standtijd – bij elke
naslijping

  Voorkomen van onnodige 
aanpassing van machinepa-
rameters

  Maximale proces- en 
 planningszekerheid

GARANT ToolGrinding
Originele naslijping voor maximale 
gereedschapsprestaties- en standtijd

Niets is zo goed 
als het origineel !
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UW VOORDELEN

  Maximale capaciteit en precisie dankzij                                                            
originele naslijping en -coating

  Omvangrijke slijpservices uit één hand
  Eenvoudige, snelle en stipte afwikkeling
  Economisch en kostenbesparend
  Transparante, faire prijzen zonder verborgen toeslagen

 → Actuele brochure als PDF:
http://ho7.eu/toolgrinding
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DESKUNDIG 
ADVIES

  Ervaren inrichtings-
professionals

  Advies afgestemd op uw 
machinepark

  Optimalisatie van de pro-
ductieomgeving rondom 
de verspaningsprocessen

INTELLIGENTE 
 PLANNING

  CAD-gebaseerde 
 projectplanning

  Virtuele weergave 
en tour

  Gedetailleerde, praktijkge-
trouw CNC-werkplekont-
werp

  Optimale productkeuze, 
volgens uw eisen en
processen

INDIVIDUELE 
OFFERTE

  Bindend en transparant 
  Maximale plannings- en 
investeringszekerheid

  Gegarandeerde materiaal-
stabiliteit en duurzaamheid

  Beste prijs-/kwaliteitsver-
houding

PERFECTE LEVERING 
EN MONTAGE

  Op de juiste tijd, 
op de juiste plek

  Behoedzaam transport
  Betrouwbare aflevering
  Optionele montage door 
geschoolde opbouwteams

  Sleutelklare overdracht

GARANT ToolRoom
Individueel geplande bedrijfsinrichting 
voor gestructureerde CNC-werkplekken

Zodat het soepel 
verloopt !
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UW VOORDELEN

Onze inrichtingen optimaliseren uw procesketen
op doorslaggevende punten:

  Correcte werkvoorbereiding
  Veilige opslag van het gereedschap
  Betrouwbaar en flexibel transport van het gereedschap
  Systematische beschikbaarstelling
  Bescherming van medewerkers, gereedschap en machines

 → Vraag uw contactpersoon van 
de Hoffmann Group
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Geen compromissen 
bij de precisie !

MEETPROCEDURE 
EN STRATEGIE

  Expertadvies door meet-
techniek-professionals

  Tijdens de planning (Tool-
Concept), bij de eerste pro-
totypes, in de voorserie of 
in de productie

  Afgestemd op:
– Toleranties
– Productieproces
– Proces
– Lotgrootte

MEETAPPARATUUR
KEUZE

  Producentonafhankelijk en 
objectief

  Uit het assortiment 
van de Hoffmann Group en 
onze producenten

  Met demo-apparaten
  In de Hoffmann 
Group-meetkamers

  Juiste keuze:
– Bespaart tijd/kosten
– Verhoogt de flexibilliteit
– Reduceert de afkeur

BETROUWBARE 
KALIBRATIESERVICE

  Snell, eenvoudig, auditzeker 
  2500 kalibraties dagelijks
  Efficiënte afhaal- en 
leveringsservice

  Kalibratie binnen 
2–5 dagen

  Omvangrijke  accreditering
  Auditzeker beheer van de 
kalibratierapporten

www.hoffmann-group-systembox.com
+49 5307 933-200

MEETAPPARATUUR
BEHEER

  Geschikte opslag
  Snelle vervanging
  Controle /
certificering

  DIN-conforme controles
  Beheersoftware trendic® en 
trendic Web® – eenvoudig 
en zonder papier

GARANT ToolAudit
Productiebegeleidende meettechniek 
voor betrouwbare verspaningsresultaten
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UW VOORDELEN

  Betrouwbare informatie over uw productieprocessen
  Auditzekere processen
  Minimale uitvalkosten
  Maximale beschikbaarheid van uw meetapparatuur
  Optimaal meetapparatuur-portfolio
  Minimale beheerkosten
  Volledige documentatie

 → Neem contact op met uw meettechnicus van
de Hoffmann Group
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Wanneer u enthousiast kunt worden over boren, verzinken, ruimen, frezen, 

draaien, spannen of precisieslijpen, zullen wij u ook inspireren. 

Met kwaliteit, know-how en het doel om ons gereedschap telkens te 

perfectioneren – en u nog succesvoller. www.hoffmann-group.com

MET VERSPANINGSKWALITEIT 
MAAK JE OP GEEN ENKEL FEESTJE 
INDRUK, MAAR WÉL BIJ WERELD
WIJDE MARKTLEIDERS.



Eén van onze krachtigste gereedschappen bestaat uit bits & bytes: onze 

eShop. Hier vindt u snel en comfortabel exact het kwaliteitsgereedschap, 

dat uw onderneming nog succesvoller maakt. www.hoffmann-group.com

BIJ 65.000 GEREEDSCHAPPEN 
ZOU  JE BIJNA HET OVERZICHT 
VERLIEZEN, MAAR OOK DAARVOOR 
HEBBEN WIJ DE JUISTE TOOLS.
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 255 81 81
Fax: +31 74 243 27 34

verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com


