
Găsiţi fără niciun efort de căutare.
cu tooLscout, acum mai repede la ţintă.



Cu TOOLScout,  
acum mai repede  
la ţintă.

TOOL Scout www.toolscout.com



Căutaţi, găsiţi, comandaţi. 
cu tooLscout, puteţi găsi şi comanda extrem de rapid scula recomandată pentru 

aplicaţiile dvs. În plus, vă vor fi puse la dispoziţie date de utilizare şi informaţii despre 

scule şi materiale, care vă vor permite planificarea optimă a proceselor de producţie. 

Cu TOOLScout,  
acum mai repede  
la ţintă.

www.toolscout.com
Testaţi acum!

Căutare printre scule
Găsire extrem de rapidă a sculelor recomandate  
pentru aplicaţii de aşchiere, precum şi a tehnicii 

de măsurare şi verificare

My ToolScout
creaţi-vă un profil personal 

cu parametrii individuali ai maşinii,  
sarcinile de prelucrare şi listele de depozite.

Date de utilizare
date de utilizare şi parametri de aşchiere care 

oferă certitudinea planificării şi numeroase 
informaţii despre materiale şi scule.

Mereu actualizat, uşor de utilizat  
şi disponibil gratuit oriunde.

             SERVICE



Prezentul prospect publicitar, grafica şi sistemul folosit pentru numerotarea articolelor sunt protejate prin drept de autor. reproducerea şi multiplicarea acestuia −  
indiferent de modul de multiplicare, chiar şi în extras − sunt permise numai cu aprobarea scrisă a companiei Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 München.  
sub rezerva modificărilor ulterioare.
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tool24

eTOOL
s-a zis cu pierderea timpului aşteptând datele.

TOOL Room
Procese sigure în spaţiul de lucru.

TOOL Concept
Performanţe maxime, planificare rapidă.

TOOL Audit
niciun compromis privind precizia.

TOOL Grinding
nimic nu se compară cu originalul.

TOOL Scout
Găsiţi fără niciun efort de căutare.

TOOL Services
soluţia potrivită pentru orice problemă.
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