
Forma visată, cu un singur clic.
inserţii din spumă dură conform preferinţelor Dvs. individuale, pentru toate  
dimensiunile de scule – le puteţi crea chiar Dvs. cu ajutorul bazelor de scanare.

INOVAŢIE
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eForm–eXpress 
vă oferă posibilitatea să păstraţi obiectele scanate în grup şi  
să configuraţi şi să comandaţi spuma cu doar câteva clic-uri.  
obiectele vor avea aceeaşi adâncime de frezare (spumă 2D)  
iar amplasarea sculelor va corespunde poziţiilor lor de pe 
baza de scanare.

cerinţele Dumneavoastră – soluţiile noastre.
noile baze de scanare pentru sculele XXl ...

 
... şi pentru scanarea mai multor scule.

Bază  pentru scanarea mai multor scule  
600 x 600 mm, Art. KD5011.

Poate fi reutilizată 
şi economiseşte spaţiu. Până la următoarea utilizare, 
o puteţi depozita pur şi simplu, rulată sau întinsă.

toate produsele  
de pe bază sunt scanate în 
acelaşi timp.

stabiliţi simplu şi confortabil  
poziţia fiecărui obiect pe baza de scanare.

Puteţi vedea imediat, 
cum va arăta inserţia din spumă dură şi 
efectuaţi direct ajustările necesare.

codurile speciale  
pot fi recunoscute cu ajutorul  
software-ului eForm.

Iată cât de uşor:  Faceţi o fotografie cu camera digitală  
sau smartphone-ul şi apoi configuraţi inserţia din spumă.

lucraţi cu dimensiuni mari? 
suporturi individuale din spumă dură şi pentru alte scule mari, aparţinând 
clientului. avem baza adecvată pentru scanare! acum este posibilă şi  
scanarea sculelor deosebit de mari fără timpi îndelungaţi de oprire:

trebuie să lucraţi rapid şi simplu?
scanaţi mai multe scule pentru un singur sertar în acelaşi 
timp! Baza pentru scanarea mai multor scule permite 
captarea concomitentă a mai multor scule. software-ul 
generează o grupă din mai multe obiecte. grupa poate fi 
împărţită în componente şi fiecare obiect poate fi înregis-

trat în baza de date folosind denumirea şi adâncimea de 
frezare. Şi în cazul unui singur suport există posibilitatea 
de a roti şi de a deplasa piesele individuale, precum şi de a 
modifica adâncimile de frezare ale obiectelor individuale, 
pentru a optimiza astfel configuraţia spumei.

Baza precedentă pentru scanare Din a3 
pentru o singură sculă, Art. KD5009.

Acum este posibilă şi scanarea sculelor foarte mari:  
Bază pentru scanare XXL 1000 x 400 mm, Art. KD5013.
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avantajele inserţiei din 
spumă dură 3D

 ̑ ajustabilitate 100 % perfectă şi pe adâncime.

 ̑ chiar şi sculele plate sunt mereu uşor de apucat.

 ̑ alegeţi din peste 14 000 de forme prestabilite de scule.

 ̑ 30 000 contururi de scule din  
tehnica aşchierii şi de prindere.

 ̑ 3 000 contururi de scule stahlwille.

Puncte de verificare: eForm 3D conFort

tehnica de realizare a spumei co2 (miros neutru, lD45)

Îndepărtează praful ✓

straturi vulcanizate ✓

inscripţionare cu laser posibilă ✓

Frezare 3D (trepte) ✓

Frezare 2D (contur) ✓

grosimea materialului opţiuni selectabile 30/45/60/90 mm

Poziţia sculelor orizontală

culoare 6 culori

la alegere

compatibilă esD ✓ negru / negru  

(doar pentru grosimea 30 mm)

soluţia Personalizată Pentru scula 
Dumneavoastră.
Puteţi alege între inserţia dură 2D şi 3D.

PerFecte Pentru orice Dimensiune.
trepte de frezare 3D configurabile complet individual.

Puncte de verificare:  eForm 2D INDIVIDUAL

tehnica de realizare a spumei chimică (XPe)

Îndepărtează praful ✓

straturi vulcanizate ✓

inscripţionare cu laser posibilă —

Frezare 3D (trepte) —

Frezare 2D (contur) ✓

grosimea materialului 20 mm

Poziţia sculelor —

culoare albastru

compatibilă esD —

avantajele inserţiei din 
spumă dură 2D

 ̑ alternativă la un preţ avantajos.

 ̑ Formă bi-dimensională a sculelor perfect ajustată.

 ̑ adâncime de frezare independentă  
de înălţimea şi forma sculei.

 ̑ toate formele preinstalate ale sculelor  
sunt disponibile şi în acest caz.

Nou: trepte de frezare 3D şi 
pentru sculele Dumneavoastră!
Doriţi să aveţi ajustabilitate perfectă pe adâncime în 
spuma dură 3D pentru sculele din stocul Dumnea- 
voastră? Diferitele trepte de frezare în spumă  
determină ajustarea ideală a poziţiei sculelor.

Pentru fiecare sculă din stoc se poate realiza cu  
configuratorul online un suport din spumă 3D,  
fără timpi de oprire.

În configuratorul nostru online puteţi aşeza sculele pe care le aveţi deja  
în poziţia optimă pentru a fi apucate cu o ajustabilitate 100 % precisă a  
poziţiei datorită treptelor de frezare. Şi asta fără timpi de oprire.

eForm www.hoffmann-group.com

Definirea diferitelor trepte de adâncime

obiectul este simetric în rotaţie (vederea de sus şi vederea laterală sunt identice)

Îndepărtare / adăugare treaptă

Renunţare Salvare

Vedere laterală a decupajului

Grade
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mai multe caracteristici noi.
eForm poate şi mai mult.

PlaniFicare raPiDă Şi Deloc comPlicată.
o sculă cu nenumărate avantaje. 

grosimea şi culoarea inserţiilor din spumă:
Patru grosimi: De acum există şi varianta de inserţii de 
spumă cu grosimea 90 mm, bicolore: Pe lângă cele trei 
grosimi ale inserţiilor existente până acum (30, 45 şi 60 mm), 
puteţi de acum să depozitaţi şi sculele foarte voluminoase, 
respectiv foarte înalte, confortabil, ordonat şi sistematic.
Şase culori: toate inserţiile din spumă dură sunt disponi-
bile în şase culori cu strat de acoperire de culoarea antraci-
tului (spuma esD conductibilă cu grosimea de 
30 mm este disponibilă înr-o singură culoare: 
antracit).

Datorită numeroaselor sale caracteristici tehnice de fineţe, 
configuratorul online eForm vă oferă baza ideală pentru 
inserţiile din spumă dură personalizate. Pentru mulţi ani de 
acum înainte. 

Posibilitate de planificare individuală online: 
În configuratorul nostru online proiectaţi chiar Dumnea-
voastră inserţiile individuale din spumă. Dumneavoastră 
stabiliţi unde va fi amplasată fiecare sculă.

inscripţionare cu laser:
Pentru a asigura o mai bună privire de ansamblu, se pot 
inscripţiona cu laser informaţii utile pe suprafaţă, cum ar fi:  
codurile articolelor, denumirile articolelor, datele proiectului, 
indicaţiile producătorului, denumirea firmei şi multe altele. 

service pentru cupele de prindere:
În cazul inserţiilor din spumă individuale, poziţia cupelor de 
prindere poate fi stabilită chiar de Dumneavoastră atunci 
când le configuraţi sau de către angajaţii noştri, care le vor 
amplasa profesionist în poziţia corectă.

scula poate fi scoasă apoi simplu, fără a deforma muchiile 
de spumă.

inserţii de spumă deja configurate:
Pentru valiza eXPlorer, cutiile de sistem garant şi  
recipientele euro, acestea sunt deja incluse în  
configuratorul online eForm.

manevrare simplă:
Descărcare simplă a software-ului. selectaţi prin drag-and-drop 
opţiunea dorită dintre cele peste 47 000 de scule sau contu-
ruri de scule din clasele uzuale de articole Hoffmann group, 
inseraţi-le şi amplasaţi-le unde doriţi.

costuri transparente:
calcul online, ofertă, costuri unitare per scanare şi arhivă 
pentru proiecte. inserţiile din spumă dură deja configurate 
pot fi comandate ulterior fără probleme, la cel mai bun 
raport preţ - calitate.
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8 argumente În Favoarea eForm.
totul în avantajul Dumneavoastră.

Dumneavoastră stabiliţi unde vreţi să vă găsiţi sculele.
Fiecare profesie are propriile cerinţe speciale şi pentru  
fiecare există soluţiile individuale potrivite. Şi, din acest 
motiv, am creat pentru Dumneavoastră eForm.

cu configuratorul nostru online puteţi planifica simplu, 
intuitiv şi sistematic inserţia din spumă dură doar potrivit 
concepţiei Dumneavoastră. atunci când vă creaţi propriul 
model alegeţi din peste 47 000 de forme sau contururi de 
scule preinstalate. aveţi la dispoziţie două tipuri de spumă 

dură. În cazul în care o sculă nu se regăseşte în selecţia 
noastră, aceasta poate fi adăugată prin simpla scanare.

Pentru ca Dumneavoastră să găsiţi scula acolo unde o şi 
căutaţi. configuratorul online poate fi accesat prin eshop-ul 
Hoffmann group în capitolul 9 – echipamente şi mobilier 
industrial:

www.hoffmann-group.com

Diversitate: Pentru toate ramurile industriale şi domeniile de utilizare: Posibilităţi aproape nelimitate de combinare a sculelor şi grosimilor inserţiilor din spumă.

1. Posibilitate de planificare individuală
Dumneavoastră stabiliţi unde va fi amplasată  
fiecare sculă.

3. manevrare simplă
inseraţi şi amplasaţi sculele cu drag-and-drop.

7. Protecţie
Fixarea fără alunecare a sculei în spumă, prin forţa ridicată 
de prindere.

6. uşor de întreţinut
extrem de uşor de curăţat.

8. costuri transparente
calcul online, ofertă, costuri unitare per scanare şi arhivă 
pentru proiecte.

2. Peste 14 000 de scule
Și 30 000 de contururi de scule din tehnica aşchierii şi de 
prindere, precum şi 3 000 de contururi stahlwille. selectare 
uşoară din lista de articole uzuale ale Hoffmann group. 

4. adăugarea de scule noi
Prin scanare se poate completa lista cu scule individuale – 
fără costuri pentru anularea sculei.

5. siguranţă
inserţia din spumă bicoloră semnalează imediat ce scule 
lipsesc.

www.hoffmann-group.com
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o mare varietate De oPţiuni!
170 de inserţii din spumă complet echipate sunt prezentate în  
catalogul de echipamente şi mobilier industrial Hoffmann group  
sau în eshop.

capitolul 91 al catalogului:
Sisteme de organizare pentru dulapurile mobile pentru scule 
GARANT şi HOLEX 

 ̑ Dimensiunea 176 ✕ 383 ✕ 30 mm acoperă 1/3 din suprafaţa  
utilă a sertarului (şi în shadowboards garant ref. 176).

 ̑ Dimensiunea 352 ✕ 383 ✕ 30 mm acoperă 2/3 din suprafaţa  
utilă a sertarului.

capitolul 96 al catalogului:
Sisteme de organizare pentru bancurile de lucru GARANT şi HOLEX 

 ̑ Dimensiunea 160 ✕ 520 mm acoperă 1/3 din suprafaţa  
utilă a sertarului.

 ̑ Dimensiunea 321 ✕ 520 mm acoperă 2/3 din suprafaţa  
utilă a sertarului.

capitolul 96 al catalogului:
Sisteme de organizare pentru dulapurile de scule GARANT

 ̑  Dimensiunea 149 ✕ 598 mm acoperă 9e din lăţimea sertarului la o adâncime de 36e.

 ̑ Dimensiunea 298 ✕ 598 mm acoperă 18e din lăţimea sertarului la o adâncime de 36e.

capitolul 92 al catalogului:
Inserţii din spumă dură pentru Shadowboards

 ̑ Dimensiunea 383 ✕ 115 mm pentru shadowboards ref. 115.

96
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calea simPlă către o soluţie inDiviDuală.
3 paşi către inserţia din spumă dură pe care o doriţi.

1  etapele fundamentale
 ̑ introduceţi adresa www.hoffmann-group.com în browser-ul Dumneavoastră.
 ̑ identificaţi-vă sau înregistraţi-vă.
 ̑ urmând calea service / echipamente şi mobilier industrial / eForm veţi ajunge la configuratorul online.
 ̑ eForm nu trebuie descărcat sau instalat, ci poate rula în browser.
 ̑ cea mai rapidă metodă de a vă familiariza cu eForm: „learning by doing“ cu turul interactiv.

2  Planificare
 ̑ creaţi proiectul.
 ̑ selectaţi produsul. 
 ̑ introduceţi formatele.
 ̑ selectaţi, dacă nu este prestabilită, execuţia (inserţie din spumă dură 2D sau 3D).
 ̑ Începeţi configurarea fotorealistă a inserţiei din spumă dură şi selectaţi variantele dorite dintre cele peste 14 000 de 

forme disponibile de scule, cele 30 000 de contururi disponibile de scule din tehnica aşchierii şi de prindere şi cele  
3000 contururi stahlwille.

 ̑ Dacă sculele nu sunt incluse în baza de date, puteţi stabili obiectele / sculele individuale cu ajutorul bazei pentru scanare.

 → Cu scanarea 2D captaţi conturul piesei specifice folosind o cameră digitală sau smartphone-ul 
Dumneavoastră (2D). Apoi puteţi încărca scula scanată în baza de date individuală a clientului 
şi puteţi începe imediat planificarea. Chiar dacă aţi realizat scanarea 2D, puteţi configura o 
spumă 3D datorită diferitelor trepte de frezare. Pentru scanarea individuală a sculelor aveţi la 
dispoziţie baze de scanare 2D în trei dimensiuni diferite: Bază de scanare normală: art. KD5009; Bază 
de scanare XXl extralungă: art. KD5013;  
Bază de scanare pentru mai multe scule: art. KD5011. 
 

 → Sau puteţi scana scula 3D în mod profesionist. Scula Dumneavoastră va fi în acest caz captată 
fotorealist şi conform dimensiunilor spaţiale (contur + adâncime „Scanare 3D”). Pentru aceasta, 
trimiteţi scula la „Scanare 3D”. 

3  Finalizare
 ̑ În cele din urmă trimiteţi cererea de ofertă şi veţi primi o ofertă individuală. nu mai rămâne  

decât să plasaţi comanda şi să primiţi în scurt timp inserţia din spumă dură personalizată.
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SC Hoffmann Industrial Tools S.R.L
Aristide Pascal nr. 18 · Sector 3 · 031445 Bucureşti

Responsabil pentru procesarea comenzii şi emiterea facturii:
Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge
Franz-Hoffmann-Straße 3  · D-90431 Nürnberg
www.hoffmann-group.com


