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Találja meg egyszerűen a megfelelő 
TOKmányPOfáT.
a tokmánypofa kereső több, mint 1200 standard pofa közül  
választja ki az Ön esztergatokmányához megfelelő kínálatot. 



Találja meg gyorsan a megfelelő kimagasló  
minőségű eszközt
A SCHUNK éS A HoffmANN GroUp Közötti toKmáNypofA KereSő eGyüttműKödéS  
A leGmeGbízHAtóbb éS leGGyorSAbb meGoldáSt biztoSítjA öNNeK !

 ̑ egyszerűen kezelhető.
 ̑ a kívánt pofák gyorsan elérhetőek.
 ̑ Világszerte a legnagyobb standard pofa választék.
 ̑ megfelelő tokmánypofák minden tokmánygyártóhoz: schunk, röhm,  
Kitagawa, forkardt, smW-autoblok, Berg, samchully, Howa, stb.

Puha szegmenspofák

alappofák

Puha pofák
Tömör lágypofák

Kemény lépcsős felsőpofák

gyorscserés pofák

lágy rátétpofák

Kemény karmos pofák
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Tokmánypofa kereső www.hoffmann-group.com



Ilyen egyszerű ...
A HelyeS toKmáNypofA meGtAláláSáNAK GyorS módjA

... és hamarosan megkapja a Hoffmann group  
tájékoztató ajánlatát.

BejelenTKezés és ajánlaTKérés Küldése

www.hoffmann-group.com/backenfinder Közvetlenül

1. lépjeN be Az Alábbi leHetőSéGeKKel

2. A KereSéSi feltételeK KiválASztáSA

shop →  
Befogástechnika → 
Tokmánypofa kereső

garanT 360° Tooling → 
garanT Toolscout → 
Tokmánypofa kereső

Tokmány gyártók

Tokmány méret

Tokmány típusok

Tokmány részletezés

Válasszon Válasszon

Válasszon Válasszon

fúróTOKmányOK

mágneses BefOgásTecHniKa

KészüléKeK

PóTalKaTrészeK

saTuK

TOKmányPOfa Kereső

szOrÍTóelemeK

TOOlBlOcK Kereső

vagy

vagy

3. A meGfelelő terméKeK meGjeleNítéSe

4.

Megnevezés

Kemény lépcsős tömbpofák

Alappofa

Menet Súly DarabszámAzonosító sz.

fogazott rudak

Önbeálló pofák

Quentes  

műanyag pofák

Kemény lépcsős pofák

lágy rátétpofák

ismerje meg a  
pofakeresőt!

www.ho7.eu/p3bfhu
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megoldjuk szorítópofa problémáját
a világszerte legnagyobb standard pofa választék mellett a Hoffmann group a scHunK  
vállalattal együttműködésben számos megoldást kínál speciális munkadarab befogásához.

egyedülálló minőség
 ̑ 30 – 40 %-kal kevesebb kopás az első osztályú anyagok felhasználásának  

és a magas minőségű gyártási eljárásnak köszönhetően.

 ̑ a működő felületek összetett köszörüléssel készülnek marás helyett,  
ami nagyobb pontosságot és minőséget jelent. lágy pofáknál még  
a hegyes fogazás ill. a horony is köszörült.

 ̑ Tökéletes teljesítmény, ha nagy nyomatékokat kell átvinni (pl. karmos pofák).

 ̑ maximális rugalmasság (pl. önbeálló pofák).

Termelékenység növekedés
 ̑ az átszerelési idők csökkentésével  

(pl. pofa gyorscserés rendszer).

 ̑ csökkenő beszerzési idők 
(pl. egyedi pofahosszak fogazott rudakkal).

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.  
szavatosság nélkül. Tévedések és változtatások joga fenntartva.
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Hoffmann 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


