
INOVAŢIE

Găsiţi cu uşurinţă bacurile necesare.
Pilotul pentru bacuri alege dintre cele peste 1200 de bacuri standard  
produsele recomandate pentru universalul Dumneavoastră. 



Găsiţi rapid modelul recomandat  
la cea mai bună calitate
Pilotul de bacuri creat în colaborare de ScHunK şi Hoffmann GrouP  
rePrezintă cea mai fiabilă şi raPidă Soluţie !

 ̑ navigare simplă.
 ̑ bacurile dorite sunt disponibile rapid.
 ̑ cea mai mare gamă de bacuri standard din lume.
 ̑ bacuri compatibile pentru mandrinele tuturor producătorilor: schunk, röhm, 
Kitagawa, Forkardt, sMW-autoblok, berg, samchully, Howa şi mulţi alţii.

bacuri moi segmentate

Portbacuri

bacuri moi detaşabile
bacuri moi monobloc

bacuri în trepte călite

bacuri cu schimbare rapidă

bacuri moi detaşabile

bacuri tip gheară călite
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Pilot pentru bacuri www.hoffmann-group.com



E atât de uşor ...
calea raPidă Până la bacul neceSar

... şi veţi primi în scurt timp o ofertă neangajantă  
din partea Hoffmann Group.

lOGare & TriMiTere cerereDe OFerTă De Preţ

www.hoffmann-group.com/backenfinder Direct

1. acceSaţi Pilotul de bacuri Prin următoarele variante

2. aleGeţi criteriile de căutare

shop →  
Tehnică de strângere şi prindere → 
Pilot de bacuri

GaranT 360°Tooling → 
GaranT Toolscout → 
Pilot pentru bacuri

Producător de universale

Mărime universal

Tip de universal

Detalii universal

Vă rugăm selectaţi Vă rugăm selectaţi

Vă rugăm selectaţi Vă rugăm selectaţi

ManDrine PenTru 
burGHiu

DisPOziTiVe De Fixare şi 
PrinDere cu MaGneT

DisPOziTiVe De PreseTaT 
şi cOnTrOl

De scHiMb

MenGHine

PilOT PenTru  
bacuri

eleMenTe De Fixare

TOOlblOcK-FinDer

sau

sau

3. Se afişează ProduSele GăSite

4.

Denumire

Bacuri monobloc în trepte, călite

Portbac

Filet Greutate NumărCod id.

PilOT PenTru  
bacuri

PilOT PenTru  
bacuri

bare dinţate

bacuri pivotante

bacuri din plastic  

Quentes

bacuri în trepte, călite

bacuri moi detaşabile

Încercaţi şi Dumneavoastră 
pilotul de bacuri!

www.ho7.eu/p3bfro
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Dumneavoastră aveţi nevoie de bacuri –  
noi avem soluţia
Hoffmann Group, în colaborare cu scHunK, vă oferă nu doar cea mai mare gamă de bacuri 
standard din lume, ci şi numeroase alte soluţii pentru cazul Dumneavoastră special.

calitate unică
 ̑ uzură cu 30 – 40 % mai mică datorită utilizării materialelor de  

primă clasă şi a procesului de fabricaţie de top.

 ̑ suprafeţele de funcţionare sunt rectificate minuţios, şi nu frezate,  
ceea ce conferă mai multă precizie şi calitate superioară. chiar  
şi dantura respectiv canalul în cazul bacurilor moi.

 ̑ Performanţă perfectă atunci când trebuie să se transmită momente  
ridicate (de ex. bacuri tip gheară).

 ̑ Flexibilitate foarte mare (de ex. bacuri pivotante).

creşterea productivităţii
 ̑ Prin diminuarea timpului de fixare  

(de ex. sistemul de schimbare rapidă a bacurilor).

 ̑ reducerea timpului de aprovizionare 
(de ex. se pot tăia bacuri individuale din bare cu profilul bacului solicitat).

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.  
Fără garanţie, sub rezerva modificărilor ulterioare.
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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


