
Hintze Maskin AB ● Ring oss gärna på 070-4836844 eller kontoret på 0225-53500 under mässans gång. Kontakt via e-mail: sales@hintze.se
Utöver det som annonseras ovan, så har vi bl.a. följande agenturer i vårt program:

FAHRION Centro-P Verktygshållare och spännhylsor

Vi visar: Huvema HU550 Vario
 Steglöst varvtal, digital varvtalsavläsning. Levereras med en 100 mm chuck, 
4-backschuck, fast och rörligt stöd samt stöddocka med pinolmatning.
Huvemas övriga konvenonella program innehåller bl.a. borrmaskiner, svarvar, 
fräsar, sågar m.m. ll arakva priser!

Tack vare trapetsgängan, dubbla längden på uppstyrningen i verktygshållaren och dess kompakta design är 
hållarna perfekta för bearbetning i högpresterande maskiner. Tillsammans med Fahrions egna HP-hylsor 
kan en precision på ≤ 3 μm uppnås direkt i hållaren. Hållarna är balanserade för höga varvtal som standard.
 

Nyhet! Nu går alla Fahrions spännhylsor a få med ‘Fahrion Protect’. En ny typ av rostskydd som sier på 
tusendelsnivån och täcker alla ytor vilket ger markant ökad livslängd och bibehållen precison!
 

Vi laVi lagerför 173E hylsor. 495:- styck, för runt material.

Neukomm 
Styrbussning aHuvema HU550 
Variov polymer eller hårdmetall
 

PPolymerbussning från Neukomm är en ekonomisk 
lösning för alla smed swiss-type svarvar. Neukomms 
bussningar består av självsmörjande polymer som har 
extremt låg frikon som förhindrar report och garant-
erat hög rundhet. Finns nu även i metalluörande där 
kärnan består av polymer. Dessa klarar tyngre bear-
betning och bibehåller många av fördelarna som 
polymerbussningarna erbjuder.

made by hh stugart tyskland
välkända precisionsväxelfäste, stor-
lek Aa ll ??, dubbhöjd

*backar*                   *mulfix*

STÄLLER UT PÅ MÄSSAN UNDERHÅLL I GÖTEBORG TILLSAMMANS MED LUBCRICOOL, 8 - 11 Mars 2016
EXPERTER PÅ SKÄRVÄTSKOR, SKÄROLJOR SAMT VÄTSKERENING OCH OLJEDIMAVSKILJARE.

Prisexempel: Integrerade borrchuckar, BT40/DIN69871
 Standard   Precisionschuck  Högprecisionschuck
      1470:-        1795:-        2220:-

Hahn & 
Kolb 
Multi-
fix 
snabb-
växel-
system

UTFÖRSÄLJNING från lager!

 

  Mässerbjudande!

Newall Digitaler
Marknadsledare på digitaler i USA och England!
Okrossbara, IP67 klassade skalor (dränkbara i alla vät-
skor) med livsdsgaran på skalorna och 5 års garan
på all elektronik. Hög precision, helt underhållsfria!

Kompabla
med andra
system. Finns
för långa mat-
ningssträckor.

Både Både för svar-
var och fräsar.

ZÜRN Driftning
Driningsverktyg från Tyska Zürn.
För effekv och snabb produkon
av Insex och Torx profiler i både 

CNC svarv och flerop. 

Alla verktyg är TiN belagda. 
SpecialpSpecialprofiler finns på begäran.

BVC Industridammsugare
På den svenska marknaden i 50 år!
Krafulla maskiner för industriellt bruk. 
Demomaskin TI60 med 3-fasmotor säljs 

ll mässpris.

FEHLMANN fleroperationsmaskiner och fräsar. KENT planslipmaskiner. L&W teach-in, CNC planbäddssvarvar 
POLYGIM längd och automatsvarvar. SFY 5-axliga fleroperationsmaskiner. AFFOLTER kuggbearbetningsmaskiner.

DYNA fleroperationsmaskiner. CHMER sänk/trådgnistmaskiner. HEUN/MADRA hålgnistmaskiner. HUVEMA konventionella maskiner.

Mässerbjudande!

Nypris:
49.000:-

28.000:-


