
SNEL ORDE SCHEPPEN IS KINDERSPEL.
Individuele hardschuiminlays voor alle gereedschapsmaten en 
speciale vormen – online of via scanondergrond zelf maken.
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UW EISEN  ONZE OPLOSSINGEN.
De nieuwe scanondergrond voor XXL-gereedschap ...

U werkt met grote dimensies? 
Individuele hardschuim-inlays ook voor klanteigen, grootformaat gereedschap. 
Wij hebben daarvoor de passende scanondergrond! Nu ook mogelijk voor 
bijzonder grote gereedschappen zonder lange uitvaltijden:

Bestaande scanondergrond DIN A3 voor 
gereedschap art. KD5009.

Nu ook voor extra groot gereedschap mogelijk:  
XXL-scanondergrond 1000 x 400 mm, art. KD5013.
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... en voor de multiscan.

Multi-scanondergrond  
600 x 600 mm, art. KD5011.

Herbruikbaar 
en ruimtebesparend. Eenvoudig tot het volgende 
gebruik oprollen of vlak opbergen.

Alle producten  
op de ondergrond worden 
gelijktijdig gescand.

Eenvoudig en doelmatig  
de stand van de individuele objecten  
op de mat vastleggen.

Bekijk direct, hoe uw toekomstige 
hardschuim-inlay eruit ziet en voer aan-
passingen meteen uit.

Speciale codering  
herkenbaar door eForm-Software.

Zo eenvoudig is het: met digitle camera of smartphone 
fotograferen en aansluitend zelf configureren.

Moet het snel en ongecompliceerd gaan?
Scan meerdere gereedschappen voor één lade tegelijker- 
tijd! De multi-scanondergrond maakt het gelijktijdig 
vastleggen van meerdere gereedschappen mogelijk. 
Hierbij creëert de software een groep van meerdere 
objecten. De groep kan ook worden ontbonden en elk 
los object kan in een eigen database met naam en 

freesdiepte worden opgeslagen. Ook bij slechts één enkele 
opname bestaat hierdoor de mogelijkheid om individuele 
objecten te draaien, te verschuiven en de freesdieptes van 
de afzonderlijke objecten te wijzigen om zodoende de 
configuratie van het schuim te optimaliseren.

eForm-eXpress 
biedt u de mogelijkheid de gescande objecten als een groep te 
behouden en met een paar klikken het schuim te configureren 
en te bestellen. Hierbij hebben alle objecten dezelfde freesdiepte 
(2D-schuim) en de positie van het gereedschap komt overeen met 
de positie op het scanoppervlak.
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Voordelen 3D-hardschuim
  100 % nauwkeurige pasvorm ook in de diepte.

  Ook vlak gereedschap altijd in optimale grijppositie.

  KIes uit meer dan 14 000 voorgeïnstalleerde 
gereedschappen.

  30 000 gereedschapscontouren uit de 
verspanings- en spantechniek.

  3000 Stahlwille-gereedschapscontouren.

Checklist: 3D COMFORT eForm

Schuimtechniek CO2 (geurneutraal, LD45)

Vuilafstotend ✓

Gevulkaniseerde lagen ✓

Lasergraveren mogelijk ✓

3D-frezen (niveaus) ✓

2D-frezen (contour) ✓

Materiaaldikte 30/45/60/90 mm naar keuze

Gereedschapspositie horizontaal

Signaalkleur 6 kleuren

naar keuze

ESD – geschikt ✓ zwart / zwart 

Brandvertragend ✓ blauw / zwart

OP MAAT GESNEDEN VOOR UW GEREEDSCHAP.
Kies tussen 2D- en 3D-hardschuim.

Checklist: 2D INDIVIDUAL eForm

Schuimtechniek chemisch (XPE)

Vuilafstotend ✓

Gevulkaniseerde lagen ✓

Lasergraveren mogelijk —

3D-frezen (niveaus) —

2D-frezen (contour) ✓

Materiaaldikte 20 mm

Gereedschapspositie —

Signaalkleur blauw

ESD – geschikt —

Brandvertragend —

Voordelen 2D-hardschuim
  Voordelig alternatief.

  2-dimensionale pasvorm van het gereedschap.

  Freesdiepte onafhankelijk van de hoogte en 
vorm van het gereedschap.

  Alle voorgeïnstalleerde gereedschapsvormen 
hier ook verkrijgbaar.

eForm www.hoffmann-group.comeForm www.hoffmann-group.com
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INNOVATION

PRECIES PASSEND IN ELKE DIMENSIE.
3D-freesniveau geheel individueel instelbaar.

3D-freesniveaus ook voor uw 
individuele gereedschap !
U wilt voor uw kostbare gereedschap ook de perfecte 
dieptepasvorm im 3D-hardschuim? Verschillende frees- 
niveaus in het schuim definiëren de ideale positie- 
aanpassing van het gereedschap.

Voor al uw kostbare gereedschappen is via de 
 online-configurator een 3D-schuim te creëren, 
zonder lange gereedschaps-uitvaltijden.

In onze online-configurator brengt u ook uw bestaande gereedschap altijd 
in optimale grijppositie en met een 100 % nauwkeurige positie-aanpassing 
dankzij freesniveaus. En dat zonder lange gereedschaps-uitvaltijden.
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UITSPARINGEN TOT ÉÉN VRIJE 
VORM SAMENVOEGEN

Uitbreiden door het combineren van meerdere uitsparingen  
Uw vormenspectrum – zo werkt het:

  Plaats een willekeurig aantal vormen op het schuim.
  Overlappende vormen samen selecteren en met de functie ‚Combineren‘ (CTRL+K) samenvoegen.
  Voeg naar behoeft meer vormen toe en groepeer  ze  samen met de bestaande vormen.
  Verbonden vormen kunnen opnieuw worden gescheiden met de functie ‚Scheiden‘ (eveneens: CTRL+K).
  Indien vormen met verschillende dieptes worden gecombineerd, wordt het snijvlak voorzien van de grotere diepte.

eForm www.hoffmann-group.comeForm www.hoffmann-group.com
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MEER NOVITEITEN EN FEATURESS.
eForm kan nog meer.

Schuimdikte en -kleuren:
Vier diktes in 2-kleurige uitvboering: het schuim is 
verkrijgbaar in de diktes 30, 45, 60 en 90 mm.  
Zo kunt u ook zeer volumineus resp. hoog gereedschap 
gemakkelijk, netjes en overzichtelijk opbergen.

Zes kleuren: alle hardschuim is in zes kleuren met 
antracietkleurige deklaag leverbaar 
(geleidend ESD-schuim eenkleurig antraciet 
en brandvertragend tweekleurig blauw / zwart 
verkrijgbaar).

Lasergraveren:
Om een beter overzicht te garanderen, kan nuttige informatie 
op het oppervlak worden gelaserd zoals: artikelnummers, 
artikelomschrijvingen, projectgegevens, instructies van de 
producent, bedrijfsnaam et cetera. 

Vingeruitsparing-service:
U kunt bij individueel geconfigureerd schuim de positie van 
de vingeruitsparingen gedurende het configureren vastleggen 
of door onze medewerkers professioneel in de juiste positie 
laten invoegen. Het gereedschap kan dan eenvoudig, met 
het zwaartepunt in het midden en zonder kantelen uit het 
schuim worden genomen.

Kant-en-klaar-geconfigureerd 
schuim:
Voor EXPLORER-koffers, GARANT-systeemboxen en EURO- 
bakken. Deze vindt u in de eForm-online-configurator..

ikte en -kleuren:
2-kleurige uitvboering: het schuim is

an nog meer.

eForm www.hoffmann-group.com
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SNEL EN ONGECOMPLICEERD PLANNEN.
Een tool met vele voordelen. 

De eForm-online-configurator biedt dankzij haar vele 
technische verfijningen een ideale basis voor uw op maat 
gesneden hardschuim-inlays. En dat tot in lengte van jaren. 

Individueel online te plannen: 
In onze online-configurator creëert u zelf individueel schuim. 
U bepaalt zelf waar welk gereedschap een plek krijgt.

Eenvoudig in het gebruik:
Geen omslachtige download van de software. Via drag-
and-drop uit meer dan 47 000 gereedschappen of gereed-
schapscontouren via de vertrouwde Hoffmann Group- 
artikelklassen kiezen, pakken en naar wens positioneren.

Kostentransparantie:
Online berekening, offerte, uniforme scankosten en een 
projectarchief. Kant-en-klaar geconfigureerde hard-
schuim-inlays kunnen probleemloos worden nabesteld, 
en dat in een top-prijs-/kwaliteitsverhouding.
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eForm

8 GOEDE ARGUMENTEN VOOR EFORM.
Alles in uw voordeel.

U bepaalt waar u uw gereedschap vindt.
Elk beroep heeft zijn specifieke behoeften en dat gaat 
gepaard met individuele oplossingen. En ook hier hebben 
wij iets voor u bedacht: eForm.

Met onze online-configurator plant u eenvoudig, intuïtief 
en overzichtelijk uw hardschuim-inlay geheel volgens uw 
eigen voorkeuren. Kies bij het maken uit meer dan 47 000 
voorgeïnstalleerde gereedschapsvormen resp. gereed-
schapscontouren. U hebt twee soorten hardschuim tot uw 

beschikking. En indien een gereedschap zich niet in onze 
selectie bevindt, kan dit door middel van een eenvoudige scan 
gewoon worden toegevoegd.

Zodoende vindt u uw gereedschap op de plek waar u het 
ook zoekt. De online-configurator vindt u in de eShop van 
de Hoffmann Group in productgroep 9 – Bedrijfsinrichting:

www.hoffmann-group.com

1. Individueel planbaar
U bepaalt waar welk gereedschap een plek krijgt.

3. Eenvoudig in het gebruik
Via drag-and-drop gereedschap pakken en plaatsen.

2. Meer dan 14 000 gereedschappen
en 30 000 gereedschapscontouren uit de verspanings- en 
spantechniek alsmede 3000 contouren van Stahlwille. Een-
voudig kiezen uit de vertrouwde Hoffmann Group-artikellijst. 

4. Nieuw gereedschap toevoegen
Door scannen kan individueel gereedschap worden 
toegevoegd – zonder gereedschapsuitvalkosten.

www.hoffmann-group.comeForm www.hoffmann-group.com
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Variatie: voor alle branches en toepassingen: nagenoeg grenzeloze combinatiemogelijkheden van gereedschap en schuimdiktes.

7. Bescherming
Stevige klemming van het gereedschap in het schuim 
dankzij grote klemkracht.

6. Gemakkelijk te onderhouden
Bijzonder gemakkelijk te reinigen.

8. Kostentransparantie
Online berekening, offerte, uniforme scankosten en een 
projectarchief.

5. Betrouwbaarheid
De 2-kleurige schuimstof laat ontbrekend gereedschap 
direct zien.

INNOVATION
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PERFECTE COMBINATIES VOOR  
ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN   
DE GARANT GRIDLINESERIE.

Of het nu om een werkbank, gereedschapskast of  
gereedschapswagen gaat – one fits all
Dankzij het uniforme raster van de GARANT GridLine-serie passen alle lade-indelingsmaterialen in alle producten uit de 
serie. Dat maakt een flexibele uitwisseling en aanvulling mogelijk, om nog maar te zwijgen van planningszekerheid en 
kostenbesparingen. Met GARANT GridLine koopt de gebruiker een uniform systeem en hoeft deze geen afzonderlijke 
indelingsmaterialen voor werkbank A, werkbank B of gereedschapswagen C te kopen. Bovendien zijn de eForm-inlays 
perfect te combineren met andere indelingsmaterialen. Beginnend met onderdelenbakken in 6 verschillende maten en 
uitvoeringen en sleufscheidingsstrips tot en met insteekbare scheidingsschotten. 

eForm www.hoffmann-group.com
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Hardschuim-inlays voor shadowboards:uHardschu
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1  Basisstappen
  Voer in uw browser www.hoffmann-group.com in.
  Meldt u zich aan of registreert u zich.
  U vindt de online-configurator via het tabblad Service / Bedrijfsinrichting / eForm..
  eForm hoeft niet te worden gedownload of te worden geïnstalleerd, eForm wordt via uw browser uitgevoerd.
  De snelste manier om eForm onder de knie te krijgen: ‘Learning by doing‘ via de interactieve tour.

2  Planning
  Creëer uw project.
  Kies uw product. 
  Geef de formaten aan.
  Kies, indien nog niet ingevoerd, uw uitvoering (2D- of 3D-hardschuim).
  Begin met de fotorealistische configuratie van uw hardschuim-inlay en kies daarbij uit meer dan 4 000 beschikbare 

gereedschapsvormen, 30 000 beschikbare gereedschapscontouren uit de verspanings- en spantechniek en 3000 
contouren van Stahlwille.

  Indien het gereedschap niet in de database aanwezig mocht zijn, kunt u individuele objecten/gereedschappen 
op de volgende  wijze met behulp van de scanondergrond inplannen. 

 → Met de 2D-scan creëert u de contouren van uw specifieke onderdelen met een digitale camera of 
uw smartphone (2D). Aansluitend kunt u uw gescande gereedschap in de individuele klanten- 
database uploaden en direct plannen. Ondanks de 2D-scan kunt u door het kiezen van 
verschillende freesniveaus een 3D-schuim configureren. 
Voor de individuele gereedschapsscan zijn er 2D-scanondergronden in drie verschillende 
groottes beschikbaar:  
normale scanondergrond: art. KD5009; extralange XXL-scanondergrond: art. KD5013;  
multi-scanondergrond: art. KD5011. 
 

 → Of u laat uw gereedschap professioneel 3D-scannen. Uw gereedschap wordt hiermee foto-
realistisch en volgens ruimtelijke dimensies (omtrek + diepte ‚3D-Scan‘) gecreëerd. Hiervoor 
stuurt u uw gereedschap naar de ‚3D-Scan‘ en meldt u uw onderdelen aan voor de scantour.

3  Voltooiing
  Verzend ter afsluiting uw offerte-aanvraag en u ontvangt uw individuele offerte. Daarna is het alleen nog: 

bestelling plaatsen en in een mum van tijd ontvangt u uw op maat gesneden hardschuim-inlay.

eForm www.hoffmann-group.com

DE SIMPELE WEG NAAR DE INDIVIDUELE OPLOSSING.
In 3 stappen naar uw hardschuim-inlay.
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Kant-en-klaar uitgeruste schuim-inlays  
vindt u in de Hoffmann Group-catalogus 
Band 2 en Band 3 of in de eShop:  
www.hoffmann-group.comomm

INNOVATION

1515



Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 20770 00 

Fax: +31 74 243 27 34
Internet: www.hoffmann-group.com
E-mail: HNL-Verkoop@hoffmann-group.com
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Ook in de gereedschapswereld geldt: perfectie leidt tot succes. Als premium-gereedschapsmerk staat garant 
voor de geconcentreerde producentkwaliteit van de Hoffmann Group. Meer dan 30.000 krachtige topgereed-
schappen voor alle toepassingen bieden maximale innovatiezekerheid, constante premium-kwaliteit en een 
optimale prijs-/kwaliteitsverhouding. Overtuigt u zichzelf:

www.garant-tools.com

wereld geldt: perfectie leidt tot succes. Als premium-gereedsch
e producentkwaliteit van de Hoffmann Group. Meer dan 30.000
assingen bieden maximale innovatiezekerheid, constante prem
sverhouding. Overtuigt u zichzelf:

M
o

d
el

: G
A

R
A

N
T 

Ko
m

b
iz

an
g

e 
m

it
 2

K-
G

ri
ff

h
ül

le
n

VERLEIDELIJK, KRACHTIG 
EN VASTHOUDEND.
WAAROM ZOU DAT BIJ GEREED
SCHAP ANDERS ZIJN.

Deze reclamebrochure, de grafische vormgeving ervan en het gebruikte artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk alsmede elke vorm van
vermenigvuldiging – zelfs gedeeltelijk – is slechts toegestaan met schriftelijke goedkeuring van Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 München.


