
WYMARZONY KSZTAŁT ZA JEDNYM KLIKNIĘCIEM
Wkładki piankowe zgodne z Państwa indywidualnymi wymaganiami  
do narzędzi o każdej wielkości – teraz z podkładem do skanowania  
można zrobić to samodzielnie.
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PAŃSTWA WYMAGANIA – NASZE ROZWIĄZANIA
Nowe podkłady do skanowania narzędzi XXL…

Pracują Państwo z dużymi narzędziami? 
Indywidualne wkładki piankowe również do specyficznych, wielkoformato-
wych narzędzi. Mamy do tego odpowiednie podkłady do skanowania!  
Teraz możliwe również dla szczególnie dużych narzędzi, bez zbędnego 
oczekiwania:

Dotychczasowy podkład do skanowania  
DIN A3 dla jednego narzędzia art. KD5009.

Teraz możliwe również dla bardzo dużych narzędzi:  
podkład do skanowania, XXL 1000 x 400 mm, art. KD5013.
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eForm–eXpress 
Stwarza możliwość utrzymywania zeskanowanych obiektów w jednej 
grupie i łatwej konfiguracji wkładki piankowej oraz zamawiania jej 
wykonując zaledwie kilka kliknięć. Wszystkie obiekty mają przy tym  
tę samą głębokość frezowania (wkładka 2D), a położenie narzędzi  
odpowiada położeniu na podkładzie do skanowania.

 
… i do skanowania wielokrotnego

Podkład do skanowania większej liczby 
narzędzi 600 x 600 mm, art. KD5011.

Podkład może być 
wielokrotnie używany 
i nie zajmuje dużo miejsca. Można go po prostu 
zwinąć w rolkę albo przechowywać ułożonego 
płasko, aż do następnego użycia.

Wszystkie  
narzędzia  
znajdujące się na podkładzie zostają 
jednocześnie zeskanowane.

Łatwe i wygodne  
ustalanie położenia poszczególnych 
obiektów na macie.

Natychmiast widać,  
jak będzie wyglądała wkładka piankowa 
i można dokonać natychmiastowych 
korekt.

Specjalne kodowanie  
rozpoznawane przez program eForm.

To takie łatwe: zdjęcie aparatem cyfrowym lub smartfonem 
i samodzielna konfiguracja.

Wymagana jest szybkość i nieskomplikowanie?
Można skanować jednocześnie kilka narzędzi przeznaczo-
nych do jednej szuflady! Podkład do skanowania  
umożliwia jednoczesne skanowanie kilku narzędzi. Program 
tworzy grupę złożoną z kilku obiektów. Grupę tę można 
również rozbić i każdy obiekt indywidualnie wprowadzić 
do własnej bazy danych, z nazwą i informacją o głębokości 
frezowania.

Wykonanie jednego skanu daje możliwość obracania 
poszczególnych obiektów i ich przesuwania oraz zmiany 
głębokości frezowania tak, żeby zoptymalizować konfiguro-
waną wkładkę piankową.
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Zalety wkładki piankowej 3D
 ̑ W 100% dokładnie dopasowane gniazda narzędzi, 

również pod względem głębokości.

 ̑ Również płaskie narzędzia zawsze w położeniu optymal-
nym do pobrania.

 ̑ Można dokonać wyboru spośród 14 000 katalogowych 
narzędzi ręcznych.

 ̑ 30 000 konturów narzędzi do skrawania i mocowania.

 ̑ 3 000 konturów narzędzi Stahlwille.

Lista kontrolna eForm: 3D COMFORT

Technika piankowa CO
2
 (o neutralnym zapachu, LD 45)

Nieprzyjmująca brudu ✓

Warstwy wulkanizowane ✓

Możliwość opisu laserowego ✓

Frezowanie 3D (stopnie) ✓

Frezowanie 2D (kontur) ✓

Grubość materiału do wyboru: 30/45/60/90 mm 

Położenie narzędzia poziome

Kolor sygnalizacyjny do wyboru 
6 kolorów

Przydatny w strefach 
ochronnych ESD

✓ czarna/czarna (tylko 
przy grubości 30 mm)

DOKŁADNE DOPASOWANIE DO PAŃSTWA NARZĘDZI
Wybierzcie Państwo wkładkę piankową 2D lub 3D

Lista kontrolna eForm: 2D INDIVIDUAL

Technika piankowa chemiczna (XPE)

Nieprzyjmująca brudu ✓

Warstwy wulkanizowane ✓

Możliwość opisu laserowego —

Frezowanie 3D (stopnie) —

Frezowanie 2D (kontur) ✓

Grubość materiału 20 mm

Położenie narzędzia —

Kolor sygnalizacyjny niebieski

Przydatny w strefach 
ochronnych ESD

—

Zalety wkładki piankowej 2D
 ̑ Korzystna cenowo alternatywa.

 ̑ 2-wymiarowo dopasowane gniazda narzędzi.

 ̑ Głębokość frezowania niezależna od wysokości  
i kształtu narzędzia.

 ̑ Wszystkie zainstalowane kształty narzędzi  
są dostępne również tutaj.

eForm www.hoffmann-group.com
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DOKŁADNE DOPASOWANIE W KAŻDYM WYMIARZE
Frezowanie indywidualne 3D

Nowość: frezowanie 3D 
również dla indywidualnych 
narzędzi!
Chcieliby Państwo uzyskać dla własnych narzędzi 
perfekcyjnie dobraną głębokość we wkładce piankowej 
3D? Różne stopnie frezowania określają idealne dosto-
sowanie położenia narzędzi.

Za pomocą konfiguratora online dla każdego narzę-
dzia można wykonać wkładkę 3D z tworzywa pianko-
wego bez długiego wyłączenia narzędzia z użycia.

Nasz konfigurator online pozwala ustawić narzędzie w położeniu zawsze 
optymalnym do użycia, ze 100% dokładnym dopasowaniem dzięki frezowa-
nym stopniom. Odbywa się to bez długiego wyłączenia narzędzia z użycia.
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DODATKOWE NOWOŚCI I ZALETY
eForm może jeszcze więcej

Grubości i kolory tworzywa piankowego:
Cztery grubości: Teraz również tworzywo piankowe  
o grubości 90 mm w wykonaniu 2-kolorowym: oprócz  
stosowanych dotychczas trzech grubości pianki 30, 45  
i 60 mm można teraz wygodnie, porządnie i przejrzyście 
ułożyć również bardzo szerokie lub wysokie narzędzia.

Sześć kolorów: Wszystkie wkładki piankowe są dostępne 
w sześciu kolorach, z antracytową warstwą wierzch-
nią (wkładki piankowe przewodzące ładunki elektro-
statyczne są dostępne w grubości 30 mm  
i w jednokolorowym wykonaniu antracytowym).

Opis laserowy:
W celu zapewnienia lepszej przejrzystości można wykonać 
przydatny opis laserowy: nr artykułu, nazwa artykułu, dane 
techniczne, wskazówki producenta, nazwa firmy  
i wiele innych. 

Wykonanie wgłębień do chwytania:
Przy indywidualnie konfigurowanych wkładkach podczas 
konfiguracji można samodzielnie wykonać wgłębienia do 
chwytania albo zlecić naszym pracownikom ich profesjonal-
ne wykonanie we właściwym miejscu. Wgłębienia pozwa-
lają na łatwe wyjmowanie narzędzi uchwyconych w środku 
ciężkości, bez ukosowania wkładki.

 
Dopasowane wkładki piankowe:
Do walizek EXPLORER, skrzynek systemowych GARANT  
i pojemników EURO w eForm znajduje się konfigurator 
online.
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SZYBKIE I ŁATWE PROJEKTOWANIE
Jedno narzędzie o wielu zaletach 

Dzięki wielu możliwościom technicznym konfigurator 
online eForm jest idealnym narzędziem do wykonywania 
wkładek piankowych na wymiar. To wszystko na wiele lat! 

Indywidualne projektowanie online: 
W naszym konfiguratorze online można samodzielnie 
opracować indywidualne wkładki piankowe. Można określić 
położenie każdego narzędzia.

Łatwe zastosowanie:
Nie jest potrzebne kłopotliwe pobieranie programu.  
Przy użyciu funkcji Drag-and-Drop można dokonać wybo-
ru spośród ponad 47 000 narzędzi albo konturów narzędzi  
z katalogu Hoffmann Group, zastosować w projekcie  
i rozmieścić zgodnie z życzeniem.

Przejrzyste koszty:
Kalkulacja online, oferta, jednakowe koszty skanowania  
i archiwizacja projektów. Skonfigurowane wkładki pianko-
we bez problemu można zamówić w późniejszym czasie. 
To wszystko przy najlepszym stosunku ceny do jakości.
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8 ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJĄCYCH ZA eForm
Wszystko dla Państwa korzyści

Użytkownik określa, gdzie zostanie umieszczone narzędzie.
Profesjonaliści mają konkretne wymogi i szukają indywidu-
alnych rozwiązań. Dlatego mamy dla Państwa propozycję: 
eForm.

Nasz konfigurator online pozwala na łatwe, intuicyjne  
i przejrzyste projektowanie wkładek piankowych, w pełni 
spełniających Państwa wymagania. Przy ich opracowywa-
niu można wybrać spośród ponad 47 000 zainstalowanych 
kształtów lub konturów narzędzi.  

Do dyspozycji są dwa rodzaje wkładek piankowych. Jeżeli  
w naszej ofercie nie ma poszukiwanego narzędzia, można 
je dodać przez skanowanie. Dzięki temu narzędzie znajdzie 
się tam, gdzie będą go Państwo potrzebować. Konfigurator 
online znajduje się w eShop Hoffmann Group w dziale pro-
duktów nr 9 – Wyposażenie warsztatowe:

www.hoffmann-group.com

1. Indywidualne projektowanie
Można określić miejsce każdego narzędzia.

3. Łatwe zastosowanie
Funkcja Drag-and-Drop pozwala na wybieranie  
i lokowanie narzędzi.

2. Ponad 14 000 narzędzi
i 30 000 konturów narzędzi do skrawania i mocowania oraz 
3 000 konturów narzędzi firmy Stahlwille. Łatwy wybór  
z listy artykułów Hoffmann Group. 

4. Dodawanie nowych narzędzi
Wybór narzędzi można uzupełniać przez skanowanie 
 – bez kosztów wynikających z długotrwałego wyłączenia 
ich z użytku.

www.hoffmann-group.com
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Różnorodność: dla wszystkich branż i obszarów zastosowania. Prawie nieograniczona liczba wariantów narzędzi i grubości wkładek piankowych.

7. Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie przed wypadnięciem narzędzi  
z wkładki dzięki dużej sile zacisku.

6. Łatwa konserwacja
Wkładka szczególnie łatwa w czyszczeniu.

8. Przejrzyste koszty
Kalkulacja online, oferta, ujednolicone koszty skanowania  
i archiwum projektów.

5. Szybka orientacja
Dzięki 2-kolorowej wkładce piankowej natychmiast widać, 
których narzędzi brakuje.
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DUŻY WYBÓR!
W katalogu Wyposażenie warsztatów Hoffmann Group lub w eShop 
znajduje się 170 kompletnie wyposażonych wkładek piankowych

Grupa katalogowa 91:
Systemy porządkowe do wózków warsztatowych  
GARANT i HOLEX 

 ̑ Wielkość 176 ✕ 383 ✕ 30 mm wypełnia 1/3 powierzchni użytkowej  
szuflad (również w zawieszanych organizerach GARANT, wielk. 176).

 ̑ Wielkość 352 ✕ 383 ✕ 30 mm wypełnia 2/3 powierzchni użytkowej szuflad.

Grupa katalogowa 92:
Wkładki piankowe do organizerów zawieszanych

 ̑ Wielkość 383 ✕ 115 mm do organizerów  
zawieszanych o wielk. 115.

92

91
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Grupa katalogowa 96:
Systemy porządkowe do stołów warsztatowych GARANT i HOLEX 

 ̑ Wielkość 160 ✕ 520 mm wypełnia 1/3 powierzchni użytkowej szuflad.

 ̑ Wielkość 321 ✕ 520 mm wypełnia 2/3 powierzchni użytkowej szuflad.

Grupa katalogowa 96:
Systemy porządkowe do szafek narzędziowych GARANT

 ̑  Wielkość 149 ✕ 598 mm wypełnia 9E szerokości szuflad o głębokości 36E.

 ̑ Wielkość 298 ✕ 598 mm wypełnia 18E szerokości szuflad o głębokości 36E.

96

96



PROSTA DROGA DO UZYSKANIA  
INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA
3 etapy projektowania wkładki piankowej:

1  Kroki podstawowe:
 ̑ Wprowadzić w przeglądarce adres www.hoffmann-group.com.
 ̑ Zalogować się lub zarejestrować.
 ̑ Po wprowadzeniu ścieżki Serwis / Wyposażenie warsztatów / eForm, przechodzi się do konfiguratora online.
 ̑ Programu eForm nie potrzeba pobierać ani instalować, można z nim pracować w przeglądarce.
 ̑ Najszybszy sposób do zapoznania się z eForm: „Learning by doing” z interaktywnym przebiegiem.

2  Projektowanie:
 ̑ Utworzyć projekt.
 ̑ Wybrać produkt. 
 ̑ Podać format.
 ̑ O ile jeszcze nie zostało to określone, wybrać rodzaj wykonania (wkładka piankowa 2D albo 3D).
 ̑ Rozpocząć konfigurację wkładki piankowej z dokładnością odpowiadającą fotografii i dokonać wyboru spośród 14 000 

istniejących kształtów narzędzi, z 30 000 istniejących konturów oraz 3000 konturów narzędzi firmy Stahlwille.
 ̑ Jeżeli poszukiwanego narzędzia nie będzie w bazie danych, można samodzielnie zaprojektować obiekty lub narzędzia  

za pomocą podkładu do skanowania.

 → Przy zastosowaniu skanu 2D można zarejestrować obrys części za pomocą aparatu cyfrowego 
lub smartfona (2D). Następnie można wprowadzić zeskanowane narzędzie do indywidualnej 
bazy danych klienta i natychmiast zaprojektować. Pomimo skanowania 2D można dokonać 
konfiguracji wkładki 3D przez wybór odpowiednich stopni frezowania. Do indywidualnego 
skanowania narzędzi są do dyspozycji podkłady do skanowania 2D w trzech różnych wielkościach: 
normalny podkład do skanowania: art. KD5009; bardzo długi podkład do skanowania XXL:  
art. KD5013; podkład do skanowania większej liczby narzędzi: art. KD5011. 

 → Można też zlecić profesjonalne skanowanie 3D swojego narzędzia. Dzięki temu narzędzie  
zostanie zapisane z dokładnością odpowiadającą fotografii i zgodnie z przestrzennymi  
wymiarami (obrys + głębokość „Skan 3D”). W tym celu należy przesłać narzędzie do „3D Scan”, 
zgłosić swoje części do Scantour albo zlecić skanowanie u siebie przez nasz Scan-Mobil.

3  Zakończenie
 ̑ Wysłać zapytanie ofertowe, żeby w krótkim czasie otrzymać indywidualną ofertę. Później trzeba już tylko złożyć zamó-

wienie, a my dostarczymy Państwu wkładkę piankową wykonaną na wymiar.

eForm www.hoffmann-group.com

www.perschmann.pl

Perschmann Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań
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