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Przy zakupie  
zestawu 40HMFSET  > 650 szt. krążków NTools HMF (7 gradacji)
— funkcjonalna tablica HMF 7 System GRATIS                            

Tablica HMF GRATIS!

Tablica HMF 7 System
Wykonana ze stali tablica może służyć zarówno jako 
podręczny magazyn krążków ściernych (całe pudełka)  
jak i wieszak na pojedyncze krążki bez pudełek. 

Na tablicy HMF7 System umieszczono informacje  
z podziałem maszyn ze względu na skok oraz krążków ze 
względu na gradację. Czytelny schemat pokazuje jak przy 
użyciu narzędzi NTools pracować szybciej i dokładniej.

Funkcjonalna tablica HMF7 System  
dostępna jest w wersji do zawieszenia na ścianie.

Do tablicy 
dołączona jest  
instrukcja montażu  
wraz z niezbędnymi  
akcesoriami (wkręty,  
kołki rozporowe,  
uchwyty do krążków).

*Promocja ważna do wyczerpania zapasów

Wymiary tablicy HMF:
A / szerokość 550 mm
B / wysokość 870 mm
C / głębokość 18 mm
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Index Nazwa
40HMFSET Zestaw materiałów ściernych NTools HMF 7 + Tablica HMF 7 System

40HMF080  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P080  op.  50 szt.
40HMF120  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P120  op.100 szt.
40HMF150  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P150  op.100 szt.
40HMF180  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P180  op.100 szt.
40HMF240  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P240  op.100 szt.
40HMF320  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P320  op.100 szt.
40HMF400  Krążek ścierny NTools HMF 7 - d150 14+1 otworów żółty  P400  op.100 szt.
40HMFTAB  Tablica do zestawu krążków ściernych NTools HMF 7 System       1  szt.

W skład zestawu wchodzą:

Tablica HMF 7 System – podręczny magazyn krążków ściernych.
System jest skuteczny i bardzo prosty w użyciu, doskonale sprawdza się również jako narzędzie organizujące pracę w warsztacie. Naszym klientom 
proponujemy specjalnie przygotowane Tablicę HMF7 System. Wykonana ze stali tablica może służyć zarówno jako podręczny magazyn krążków 
ściernych (całe pudełka) jak i wieszak na pojedyncze krążki bez pudełka. Na tablicy HMF7 System  umieszczono podział maszyn ze względu na skok 
oraz krążków na gradację. Czytelny schemat pokazuje jak przy użyciu narzędzi NTools pracować szybciej i dokładniej. 
Funkcjonalna tablica HMF7 System dostępna jest w wersji do zawieszenia na ścianie.

7 gradacji  NTools    HMF 7 System
To pierwszy tak kompleksowy system szlifierski stworzony od podstaw z myślą o optymalizacji pracy w warsztatach lakierniczych. 
Dla profesjonalistów najważniejsza jest szybkość pracy oraz pełna kontrola jej efektów. Dlatego NTools HMF7 System – ograniczony jest do  
7 gradacji krążków. Siedmiu gradacji, które zaprojektowano do maksymalizacji efektów pracy na każdym etapie procesu szlifierskiego.

Dwa sposoby na uporządkowanie materiałów ściernych w Twoim miejscu pracy:

Na specjalnie dobranych uchwytach 
mocowanych do tablicy wieszamy 
pojedyncze krążki HMF 7 System
ze wszystkich gradacji.

Całe opakowania 
krążków HMF 7 System
wieszamy bezpośrednio 
na tablicy.
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