
POŘÁDEK SNADNO A RYCHLE.
Vložky z tvrzené pěny pro všechny velikosti nástrojů i speciální tvary – 
vytvořte si sami online nebo pomocí skenovací podložky.
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VAŠE POŽADAVKY  NAŠE ŘEŠENÍ.
Nové skenovací podložky pro XXL nástroje ...

Pracujete s velkými rozměry? 
Individuální vložky z tvrzené pěny i pro vlastní rozměrné nástroje. Máme 

k tomuto účelu vhodnou skenovací podložku! Nyní i pro velmi rozměrné 

nástroje bez zbytečných časových ztrát (odstávek nástroje):

Dosavadní skenovací podložka DIN A3 

pro jeden nástroj č. KD5009.

Nyní i pro velmi rozměrné nástroje: 

Skenovací podložka XXL 1000 x 400 mm, č. KD5013.
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... a pro pro skenování více nástrojů současně.

Skenovací podložka pro více nástrojů

600 × 600 mm, č. KD5011.

Opakovaně použitelná
a prostorově úsporná. Podložku srolujte 

nebo ji skladujte naplocho.

Všechny produkty 

na podložce jsou naskenovány 

současně.

Jednoduše a pohodlně 
určete umístění jednotlivých objektů 

na podložce.

Podívejte se ihned, jak 

vypadá budoucí vložka z tvrzené pěny, 

a proveďte případné úpravy.

Speciální kódování
rozpoznatelné softwarovým nástrojem eForm.

Jde to tak snadno: Vyfoťte pomocí svého digitálního 

fotoaparátu nebo smartphonu a poté sami nakonfigurujte.

Musí to jít rychle a nekomplikovaně?
Naskenujte více nástrojů pro jednu zásuvku na jednou! 

Skenovací podložka pro více nástrojů umožňuje 

zachycení několika nástrojů současně. Obslužný software 

tak vytvoří skupinu složenou z více objektů. Tuto skupinu 

lze samozřejmě také rozložit a každý objekt individuálně 

uložit do vlastní databáze se jménem a hloubkou frézování. 

Pro optimalizaci konfi gurace pěnové vložky je tak 

i při pořízení jen jediného snímku možné jednotlivé objekty 

otáčet, posouvat a rovněž měnit jejich hloubky frézování.

eForm eXpress 
Vám dává možnost ponechat naskenované objekty jako skupinu 

a jen několika málo kliknutími nakonfigurovat a objednat pěnovou 

vložku. Všechny objekty zde mají stejnou hloubku frézování (2D 

pěnová vložka) a poloha každého nástroje odpovídá jeho umístění 

na skenovací podložce.
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Výhody 3D tvrzené pěny
  100% přesný tvar i do hloubky.

  I ploché nástroje vždy v optimální poloze pro uchopení.

  Vyberte si z více než 14 000 předinstalovaných nástrojů.

  30 000 kontur nástrojů z oblasti obráběcí 

a upínací techniky.

  3000 kontur nástrojů Stahlwille.

3D COMFORT eForm

Technologie pěny CO2 (bez zápachu, LD45)

Odolná proti znečištění ✓

Vulkanizované pozice ✓

Možnost popisování laserem ✓

3D frézování (stupně) ✓

2D frézování (kontura) ✓

Tloušťka materiálu volitelně  30/45/60/90 mm

Poloha nástroje vodorovná

Signální barva 6 barev

volitelně

ESD – možné ✓ černá/černá

Zpomalující hoření ✓ modrá/černá

NA MÍRU PRO VAŠE NÁSTROJE.
Vyberte mezi 2D a 3D tvrzenou pěnou.

2D INDIVIDUAL eForm

Technologie pěny chemická (XPE)

Odolná proti znečištění ✓

Vulkanizované pozice ✓

Možnost popisování laserem —

3D frézování (stupně) —

2D frézování (kontura) ✓

Tloušťka materiálu 20 mm

Poloha nástroje —

Signální barva modrá

ESD – možné —

Zpomalující hoření —

Výhody 2D tvrzené pěny
  Cenově výhodná alternativa.

  2rozměrný tvar nástroje.

  Hloubka frézování nezávislá na výšce a tvaru nástroje.

  Všechny předinstalované tvary nástrojů 

k dispozici i zde.
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PŘESNÁ V KAŽDÉM ROZMĚRU.
Zcela individuální provedení 3D stupňů frézování.

3D frézované stupně 

i pro Váš individuální nástroj !
Chcete pro Váš stávající nástroj perfektně padnoucí tvar 

i do hloubky ve 3D pěnové vložce? Různé frézované 

stupně v pěnové vložce defi nují ideální přizpůsobení 

polohy nástrojů.

Pro každý z Vašich nástrojů lze pomocí online 

konfi gurátoru vytvořit 3D pěnovou vložku, 

a to bez dlouhých odstávek nástroje.

V našem online konfigurátoru umístíte i svůj stávající nástroj vždy do optimální 

polohy pro uchopení díky 100 % přesnému přizpůsobení jeho uložení pomocí 

stupňů frézování. A to bez dlouhých odstávek nástroje.
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SPOJENÍ FRÉZOVANÝCH KAPES 

DO LIBOVOLNÉHO TVARU. 

Rozšiřte své spektrum tvarů prostřednictvím kombinace 

několika frézovaných kapes – takto to funguje:

  Umístěte libovolné množství tvarů na pěnovou vložku.

  Překrývající se tvary vyberte a spojte je pomocí funkce „Kombinovat“ (CTRL+K).

  Podle potřeby přidejte další tvary a vzájemně je seskupte nebo je seskupte se stávajícími tvary.

  Spojené tvary lze pomocí funkce „Oddělit“ (taktéž: CTRL+K) opět rozdělit.

  Pokud jsou kombinovány tvary s různými hloubkami, bude pro styčnou plochu aplikována větší hloubka.
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DALŠÍ NOVINKY A FUNKCE.
eForm umí ještě víc.

Tloušťky a barvy pěnových vložek:
Čtyři tloušťky ve 2barevném provedení: Pěnové vložky 

jsou k dispozici v tloušťkách 30, 45, 60 a 90 mm. 

Můžete tak využít tento nový rozměr a pohodlně 

a přehledně uložit i velmi objemné resp. vysoké nástroje.

6 barev: Všechny vložky z tvrzené pěny jsou k dispozici 

v 6 barvách s krycí vrstvou v antracitové barvě 

(vodivé ESD pěnové vložky v jednobarevném 

provedení - antracitová a vložky zpomalující 

hoření ve dvoubarevném provedení - modrá/

černá).

Popisování laserem:
Pro zajištění lepšího přehledu lze užitečné informace 

zaznamenat na povrch vložky pomocí laseru: Čísla artiklu, 

označení artiklu, údaje o projektu, upozornění výrobce, 

název fi rmy, apod. 

Prohlubně pro uchopení:
U individuálně konfi gurovaných pěnových vložek můžete 

během konfi gurace sami určit polohu  prohlubní pro 

uchopení nebo je můžete nechat profesionálně umístit 

do správné polohy od našich zaměstnanců. Nástroj lze pak 

snadno, v těžišti a bez vzpříčení vyjmout z pěnové vložky.

Nakonfigurované vložky 

z tvrzené pěny:
Pro kufry EXPLORER, systémové boxy GARANT 

a úložné EURO-boxy najdete v online konfi gurátoru eForm.

a barvy pěnových vložek:
ve 2barevném provedení: Pěnové vložky 

mí ještě víc.

eForm www.hoff mann-group.com
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NAVRHUJTE RYCHLE A NEKOMPLIKOVANĚ.
Jeden nástroj s mnoha přednostmi. 

Online konfi gurátor eForm Vám prostřednictvím svých 

mnoha technických vychytávek nabízí ideální základ 

pro Vaše na míru zhotovené vložky z tvrzené pěny. 

A to na řadu let. 

Individuální online navrhování: 
V našem online konfi gurátoru vytvoříte individuální pěnové 

vložky zcela sami. Vy určujete, kde bude mít jaký nástroj 

své místo.

Jednoduchá manipulace:
Žádné obtížné stahování softwaru. Pomocí drag-and-drop 

vyberte z více než 47 000 nástrojů nebo kontur nástrojů 

z obvyklých produktových kategorií Hoff mann Group, 

vložte je a podle přání rozmístěte.

Transparentní náklady:
Online kalkulace, nabídka, jednotné náklady na skenování 

a archiv projektů. Nakonfi gurovanou vložku z tvrzené pěny 

můžete bez problémů objednat znovu, a to při nejlepším 

poměru ceny a výkonu.
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eForm

8 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO EFORM.
Vše ve Váš prospěch.

Vy určujete, kde svůj nástroj najdete.
Každé povolání má své speciální nároky a s nimi jsou 

spojena také individuální řešení. A my to řešení pro Vás 

máme: eForm.

S naším online konfi gurátorem navrhujte Vaše vložky

z tvrzené pěny jednoduše, intuitivně a přehledně zcela podle 

svých představ. Při vytváření vybírejte z více než 47 000 

předinstalovaných tvarů nástrojů resp. kontur nástrojů. 

K dispozici máte dva druhy tvrzené pěny. A pokud 

nástroj není v našem výběru, lze jej přidat jednoduchým 

naskenováním.

Tak najdete svůj nástroj tam, kde ho také hledáte. Online 

konfi gurátor najdete v eShopu  Hoff mann Group ve skupině 

produktů 9 – zařízení provozů:

www.hoff mann-group.com

1. Individuální návrh
Vy určujete, kde bude mít jaký nástroj své místo.

3. Jednoduchá obsluha
Vkládání a umísťování nástrojů pomocí drag-and-drop.

2. Více než 14 000 nástrojů
Dále 30 000 kontur nástrojů z oblasti obráběcí a upínací 

techniky a 3 000 kontur Stahlwille. Jednoduchý výběr 

ze seznamu výrobků z nabídky Hoff mann Group. 

4. Přidávání nových nástrojů
Díky skenování lze doplnit individuální nástroje – 

bez nákladů na jejich výpadek ve výrobě.

www.hoff mann-group.comeForm www.hoff mann-group.com

1010



Rozmanitost – pro všechny obory a oblasti použití: Téměř neomezené možnosti kombinování nástrojů a různých tlouštěk pěny.

7. Ochrana
Neklouzavé držení nástroje v pěnové vložce 

díky velké síle sevření.

6. Snadná údržba
Mimořádně snadné čištění.

8. Transparentní náklady
Online kalkulace, nabídka, jednotné náklady 

na skenování a archiv projektů.

5. Přehlednost
2barevný pěnový materiál okamžitě signalizuje 

chybějící nástroje.

INOVACE
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PERFEKTNÍ KOMBINACE 

PRO NEKONEČNÉ MOŽNOSTI  

ŘADA GARANT GRIDLINE.

Ať jde o pracovní stůl, skříň na nářadí 

nebo o dílenský vozík – zapadnou všude.
Díky jednotnému rastru řady GARANT GridLine se tyto zásuvkové organizéry hodí do všech produktů této řady.  

To umožňuje fl exibilní výměny a rozšiřování, nemluvě o jistotě plánování a úsporách nákladů. S GARANT GridLine 

si uživatel kupuje jednotný systém a nemusí tak pro pracovní stůl A pořizovat jiné organizéry, než pro pracovní stůl B 

nebo pro dílenský vozík C. Kromě toho jsou vložky eForm perfektně kombinovatelné s dalšími organizéry. Počínaje 

boxy na drobné díly v 6 různých velikostech a provedeních přes dělicí lišty s drážkami až po zásuvné dělicí příčky. 

eForm www.hoff mann-group.com
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Vložky z tvrzené pěny pro Shadowboardy:Vložky z t
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1  Základní kroky
  Zadejte do Vašeho prohlížeče www.hoff mann-group.com.

  Přihlaste se resp. zaregistrujte se.

  V nabídce Servis / Zařízení provozů / eForm najděte online konfi gurátor.

  eForm není třeba stahovat ani instalovat, eForm lze spustit přímo v prohlížeči.

  Nejrychlejší způsob, jak se naučit pracovat s programem eForm je „učení se praxí“ s pomocí interaktivní prohlídky.

2  Návrh
  Založte projekt.

  Vyberte produkt. 

  Zadejte formáty.

  Vyberte, není-li již uvedeno, provedení (2D nebo 3D tvrzená pěna).

  Začněte fotorealistickou konfi gurací Vaší vložky z tvrzené pěny a vybírejte při tom z více než 14 000 existujících tvarů 

nástrojů, z 30 000 existujících kontur nástrojů z oblasti obráběcí a upínací techniky a z 3 000 kontur Stahlwille.

  Pokud nejsou nástroje v této databance obsaženy, můžete následujícím způsobem navrhnout individuální objekty/

nástroje pomocí skenovací podložky.

 → Prostřednictvím 2D skenu za použití digitálního fotoaparátu nebo svého chytrého telefonu 

získejte obrys svého specifi ckého dílu. Potom můžete naskenovaný nástroj nahrát do individuální 

zákaznické databanky a okamžitě začít navrhovat. I přes 2D skenování můžete prostřednictvím 

volby různých stupňů frézování nakonfi gurovat 3D pěnovou vložku. Pro individuální 

naskenování nástroje je Vám k dispozici 2D skenovací podložka ve třech různých velikostech: 

Standardní skenovací podložka: č. KD5009; velmi dlouhá skenovací podložka XXL: č. KD5013; 

skenovací podložka pro více nástrojů: č. KD5011.

 → Nebo nechte svůj nástroj profesionálně naskenovat ve 3D. Budou tak sejmuta a uložena 

fotorealistická data Vašeho nástroje a rovněž prostorové rozměry (obrys + hloubka: „3D 

scan“). Za tímto účelem pošlete svůj nástroj na „3D scan“, přihlaste své díly na scantour, 

nebo je nechte naskenovat na místě.

3  Dokončení
  Nakonec zašlete poptávku a obdržíte individuální cenovou nabídku. Pak už pouze zadejte objednávku a v krátké době 

obdržíte na míru zhotovenou vložku z tvrzené pěny.

eForm www.hoff mann-group.com

JEDNODUCHÁ CESTA K INDIVIDUÁLNÍMU ŘEŠENÍ.
3 kroky k Vaší vložce z tvrzené pěny.
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Kompletně osazené vložky z tvrzené pěny

najdete v katalogu Hoffmann Group, 

svazek 2 a svazek 3 nebo v eShopu. 

www.hoffmann-group.comommmmmmmmmmmmmmm
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I ve světě nářadí platí: Dokonalost se prosadí. GARANT, jako značka prémiového nářadí, představuje 

koncentrovanou kompetenci Hoff mann Group ve výrobě. Více než 38 000 špičkových výkonných nástrojů 

pro všechny aplikační oblasti nabízí nejvyšší jistotu inovací, stálou prémiovou kvalitu a optimální poměr 

ceny a užitné hodnoty. Přesvědčte se:

www.garant-tools.com

Přesvědčte se:
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NEÚPROSNÉ, 
SILNÉ A PEVNÉ.

JAKÉ JINÉ BY MĚLY 
UCHOPOVACÍ 
NÁSTROJE BÝT.

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. 

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


