
Az Ön elképzelései szerint kiAlAkítvA.
 eForm – egyénileg tervezhető keményhab betétek szerszámai 
számára.

INNOVÁCIÓ
eForm – Online konfigurátor

03
85

0-
hu

K
W

23
12

 H
U



eForm

FOrmábA hOzzuk szerszámAit.
Az Ön elvárásai – a mi megoldásunk.

Ön határozza meg, hogy hol  
találja meg a szerszámait.
minden szakmának megvannak a speciális elvárásai  
és ezekhez egyedi megoldások párosulnak. mi erre  
is kitaláltunk valamit: eForm.

Online konfigurátorunkkal egyszerűen, magától értetődően 
és áttekinthetően megtervezheti keményhab betétjét  
pontosan az Ön elképzelései szerint. válasszon a több  
mint 14.000 előre tárolt szerszámformából és 30.000  
szerszámkontúrból a forgácsolás- és befogástechnika  
területén. kétféle keményhab betét áll rendelkezésére.  
és amennyiben egy szerszám nem szerepelne a választék-
ban, az egy egyszerű szkenneléssel hozzáadható.

így a szerszámát ott találja, ahol keresi. Az online  
eForm konfigurátort a hoffmann Group eshop-jában  
a 9. műhelyberendezések termékcsoportban találja:

http://eshop.hoffmann-group.com

Rend: minden szerszám a saját helyén van.

Biztonság: A kétszínű habszivacs azonnal jelzi a hiányzó 
szerszámokat. különböző színek és vastagságok.

Sokoldalú: A szerszámoknak és a habszivacs vastag- 
ságának szinte korlátlan a kombinációs lehetősége.



testre szAbvA Az Ön szerszámáhOz.
2D keményhab 

EllENőrző lIsta: 2D INDIVIDUal eForm

habtechnika Kémiai (XPE)

szennytaszító ✓

vulkanizált rétegek ✓

lézeres feliratozás lehetséges —

3D marás (mélység) —

2D marás (körvonal) ✓

Anyagvastagság 20 mm

szín Kék

esD-hez alkalmas —

A 2D keményhab előnyei

 ̑ Kedvező árú alternatíva. 

 ̑ A szerszámok 2 dimenzióban illeszkednek. 

 ̑ A mart mélység független a szerszám  
magasságától és alakjától. 

 ̑ Minden előre tárolt szerszámforma elérhető itt is.



INNOVÁCIÓ

minDen DimenzióbAn pOntOsAn illeszkeDik.
3D keményhab

A 3D keményhab előnyei

 ̑ 100 %-ban pontos illeszkedés mélységben is. 

 ̑ Lapos szerszámok mindig optimálisan  
hozzáférhetően helyezkednek el. 

 ̑ Válasszon a több mint 14 000 előre telepített  
szerszámforma közül. 

 ̑ 30 000 szerszámkontúr a forgácsolás- és  
befogástechnika területén.

EllENőrző lIsta: 3D COMFOrt eForm

habtechnika CO2 (szagsemleges, LD45)

szennytaszító ✓

vulkanizált rétegek ✓

lézeres feliratozás lehetséges ✓

3D marás (mélység) ✓

2D marás (körvonal) —

Anyagvastagság 30/45/60 mm választható

szerszámhelyzet Vízszintes

szín 6 szín vá-
lasztható

esD-hez alkalmas ✓ Fekete/fekete



GyOrs és eGyszerű tervezés.
mindez előnyt jelent az Ön számára. 

Új tulajdonságok
 ̑ tervezze meg a pontosan illeszkedő keményhab  

betétet az eXplOrer kofferhez, a GArAnt rendszer- 
dobozhoz és az eurO dobozhoz.

 ̑ válasszon a több mint 30 000 szerszámkontúr közül  
a forgácsolás- és befogástechnika területén.

 ̑ hozza létre gyorsan keményhab betétjét az előre  
definiált szerszámkészlet tervekkel.

 ̑ helyezzen el feljegyzéseket a terveknél  
és nézze meg őket a kiosztás nézetben.

 ̑ válasszon a három különböző méretű  
lézeres feliratozás közül.

 ̑ és sok minden más.

egy eszköz számos előnnyel. 
Az eForm online konfigurátor számos műszaki finom- 
ságával ideális alapot jelent a méretre szabott kemény- 
hab betét elkészítéséhez. és ezt sok éven keresztül. 

mert ha egyszer elvégezte a keményhab betét  
konfigurálását, akkor azt újra, gond nélkül és gyorsan  
módosíthatja és egyszerűen utánrendelheti – kitűnő  
ár-érték arány mellett. 

EgyEDIlEg tErVEzHEtő
Ön határozza meg, hogy melyik szerszámnak hol legyen a helye.

EgyszErűEN HaszNÁlHatÓ
helyezze el szerszámait a Drag-and-drop funkcióval.

VéDElEM
nem csúszik ki a nagy szorítóerő következtében.

KöNNyEN ÁpOlHatÓ
különösen könnyen tisztítható.

ÁtlÁtHatÓ KöltségEK
Online kalkuláció, ajánlat, egységes szkennelési költségek  

és projekt archívum.

több MINt 14 000 szErszÁM
egyszerűen kiválasztható a megszokott hoffmann Group terméklistából. 

Új szErszÁMOK HOzzÁaDÁsa
A hiányzó szerszámminták szkenneléssel kiegészíthetőek.

bIztONsÁg
A kétszínű habszivacs betét jelzi a hiányzó szerszámokat.



Az eGyeDi meGOlDásOk eGyszerű móDjA.
3 lépésben alakíthatja ki keményhab betétjét.

ez a reklámfüzet, a grafikus kialakítása és az alkalmazott cikkszám rendszer szerzői jogvédelem alatt áll. Az utánnyomás és mindennemű  
sokszorosítás – akár kivonatosan is – csak a hoffmann Gmbh Qualitätswerkzeuge vállalat, 81241 münchen, írásos hozzájárulásával engedélyezett.  
tévedések és módosítások joga fenntartva.

Első lépések
 ̑ írja be a böngészőjébe az eForm.hoffmann-group.com címet.
 ̑ jelentkezzen be vagy regisztráljon.
 ̑ Az eForm-ot nem kell letölteni vagy telepíteni, az eForm futtatható a böngészőben. 

 

tervezés
 ̑ hozza létre projektjét.
 ̑ válassza ki a terméket. 
 ̑ Adja meg a méreteket.
 ̑ Amennyiben még nem adta meg, válassza ki a kivitelt (2D vagy 3D keményhab betét).
 ̑ kezdje el a keményhab betét fotorealisztikus konfigurációját, melynek során több mint  

14 000 rendelkezésre álló szerszámforma és több mint 30 000 rendelkezésre álló  
szerszámkontúr közül választhat a forgácsolás- és befogástechnika területén.

 ̑ Amennyiben valamelyik szerszám nem szerepel az adatbázisban, egyedi eszközöket/szerszámokat  
is elhelyezhet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

befejezés
 ̑ végül küldje el ajánlatkérését, melyre egyedi ajánlatot küldünk. ezután már csak: Adja le rendelését és rövid 

időn belül megkapja méretre szabott keményhab betétjét. 

 ̑ A 2D szkenneléssel rögzítse a speciális alkatrészeinek körvonalait egy digitális fényképezőgéppel  
vagy okostelefonjával (2D). Ezt követően a beszkennelt szerszámát feltöltheti az egyedi  
ügyféladatbázisba és azonnal felhasználhatja. 

 ̑ Vagy végeztesse el a szerszám professzionális 3D szkennelését. A szerszám felmérése ezáltal  
fotórealisztikusan és a térbeli kiterjedésének megfelelően történik (körvonal + mélység „3D-Scan“).  
Ehhez küldje be a szerszámát „3D-Scan“ szkenneléshez.
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UHoffmann Hungary Quality Tools Kft.

Zugligeti út 41 · H-1121 Budapest · Hungary
Phone: +36 1 392 02 90
Fax: +36 1 200 41 58
www.hoffmann-group.com

A rendeléseket, szállítást és számlázást végzi:

Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Straße 3  · D-90431 Nürnberg
Phone: +36 1 392 02 90
Fax: +36 1 200 41 58


