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PALJON ENEMMÄN KUIN TEKNINEN TAVARATALO

CAMCUT OY
Camcut Oy on vuonna
2014 perustettu yritys.
Toiminta-ajatuksemme
kiteytyy
kokonaispalveluun, jonka avulla
parannamme
asiakkaidemme kilpailukykyä sekä
tuottavuutta.
Tuomme
maahan
ja
myymme
laadukkaita työkaluja sekä
CAM-ohjelmistoja.
Olemme teknisenä tukena
kaikissa edustamissamme
tuotemerkeissä sekä koulutamme niiden käyttöä.
Yrityksemme palveluihin
kuuluvat myös kehitys- ja
asiantuntijapalvelut, sekä
menetelmä- ja kiinnitinsuunnittelu asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

OTA YHTEYTTÄ
Toimitamme
tuotteita
ja
tarjoamme palveluitamme koko
Suomen alueella.
CAMCUT OY
Asevelikatu 4
74100 IISALMI
Työkalut ja tukipalvelut
Janne Pesonen
puhelin 045 1872 212
Ohjelmistot ja koulutus
Mikko Vepsäläinen
puhelin 045 1872 211
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@camcut.fi
myynti@camcut.fi
Kotisivu:
www.camcut.fi
www.facebook.com/camcutfi
www.youtube.com/camcutfi

Tuotevalikoimiimme kuuluvat mm.


Lastuavat työkalut, pitimet ja kiinnittimet



Mittavälineet ja -laitteet



Öljyt, rasvat ja kemikaalit



Ohjelmistot



Sekä paljon muita tuotteita ja tarvikkeita

Palveluihimme kuuluvat mm.


Kehitys- ja asiantuntijapalvelut



Koulutuspalvelut



Teroitus- ja erikoistyökalupalvelut



Sekä muita kehitys-, suunnittelu- ja tukipalveluita

”Kilpailukykyä, tehokkuutta, tuottavuutta”

TUKIPALVELUT
Tuotamme jatkuvasti materiaalia itseopiskeluun, jotka tukevat
kehitys- ja koulutuspalveluitamme. Erilaisten oppaiden ja ohjeiden
avulla parannat omaa tietotaitoasi sekä yrityksesi kilpailukykyä.
Kotisivuiltamme löydät mm. suuren suosion saavuttaneen ladattavan
kierretaulukon, sekä lukuisia Mastercam-harjoituksia.

TUOTTEET
Tuotevalikoimastamme löytyy laaja valikoima työkaluja ja tarvikkeita
konepajaympäristöihin. Tarjoamme aina kaikille tuotteillemme täydet tukipalvelut.
Asiakkaamme saavat meiltä myös konsultointipalveluita esim. uuden työstökoneen
hankintaan; kalustukseen voimme tarjota kattavan valikoiman työkaluja sekä
pitimiä.

UUTUUDET
Walter Tools julkaisi i-PAC 2014-2 kuvaston, joka sisältää yli 300 sivua uusia tuotejulkaisuja.
Ohessa muutamia esimerkkejä näistä uutuuksista, sekä muiden tuotemerkkiemme
tuoteinnovaatioista. Olemme ottaneet käyttöömme myös uuden sähköpostiosoitteen
myynti@camcut.fi. Lue lisää kotisivuiltamme klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodi.

FUCHS OIL ECOCOOL ULTRALIFE A – A-LUOKAN LEIKKUUNESTE
Uutta lastuamisnesteteknologiaa vaikeasti työstettäville materiaaleille.
ECOCOOL ULTRALIFE A-leikkuuneste täyttää kaikki uusimmat
leikkuunesteiden vaatimukset. FUCHS:n valikoimasta löydät myös
kaikki muut voiteluaineet metalliteollisuuden koneiden voiteluun.
Kaikki tuotteet yhdeltä toimittajalta – asiakkaalle toimitettuna seuraavalle päivälle.

MASTERCAM X8 MILL-TURN MONITOIMISORVEILLE
Mastercam Mill-Turn tekee nykyaikaisten
monitoimisorvien käytöstä yksinkertaisempaa ja
helpompaa. Mastercam Mill-Turn käyttää
Mastercamin tuttuja ja tehokkaita jyrsintä- ja
sorvausratoja, sekä yhdistää näihin ratojen toisiinsa sovittamisen, synkronoinnin ja
työstöympäristön simuloinnin.

LUE LISÄÄ KOTISIVUILTAMME KLIKKAAMALLA KUVAA TAI SKANNAAMALLA QR-KOODI.

WALTER – TEHOKKAAT LÄPIJÄÄHDYTETYT PISTOSORVAUSPITIMET
Pisto- ja katkaisusorvauksen suurin haaste on aina ollut riittämätön jäähdytys ja lastujen
hallinta – ei enää. Walter on laajentanut jo aiempaa läpijäähdytettävien pistosorvauspitimien
valikoimaa kaksipuoleisille paloille sekä katkaisusorvauslehdille. Uuden suunnittelun
ansiosta jäähdytys voidaan toteuttaa teräpalan ylä- ja alapuolelta.

WALTER XTRA•TEC® D4580 – PORAUS JA VIISTEITYS KUSTANNUSTEHOKKAASTI YHDESSÄ
Uusi Walter D4580 yhdistää porauksen ja viisteityksen tehokkaasti ja vaivattomasti.
Viisteitysrunko asetetaan poran päälle halutulle syvyydelle, jonka jälkeen viisteityksen
kääntöterät säädetään kiinni porarunkoon.

WALTER TITEX X•TREME PILOT 180 – RATKAISU VINOJEN JA KAAREVIEN PINTOJEN PORAUKSIIN
180° kärkikulmalla varustettu täyskovametallinen Walter Titex pilottipora on osoittautunut
todella tehokkaaksi ratkaisuksi porattaessa vinoon/kaarevaan pintaan, tai jos poraus
sisältää epäsymmetrisesti risteäviä
reikiä.

AMF ZERO.POINT.SYSTEMS® -NOLLAPISTEKIINNITTIMET
Amf Zero.Point.Systems® valmistaa nollapiste-sylintereitä ja -tuotteita. Saatavana
on hydraulisesti ja pneumaattisesti toimivat sylinterit, sekä erikoisratkaisut
asiakkaan tarpeen mukaan. Amf Zero.Point.Systems® on erinomainen ratkaisu
horisontaaliseen kiinnitykseen (esim. vaakakaraiselle koneistuskeskukselle).
Horisontaalinen kiinnitys on ratkaistu vetokynsillä, joiden varaan kappale voidaan
laskea ennen kiinnitystä.

WALTER E47 – TEHOKAS TERÄPALAGEOMETRIA-AVARRUKSEEN
Tehokas ja monipuolinen Walter E47 teräpala on suunniteltu varta vasten avartamiseen.
Teräpalan ainutlaatuisen avarrusgeometrian ansiosta lastu murtuu sekä pienillä että suurilla
lastunvahvuuksilla. Siksi se onkin täydellinen ratkaisu rouhinta-avarrukseen. Se soveltuu useille
eri materiaaliryhmille ja Tiger·tec® pinnoitteen ansiosta voit käyttää korkeampia
leikkuunopeuksia.

MT MARCHETTI – STANDARDI- JA ERIKOISTYÖKALUPITIMET CNC-SORVEILLE
Italialaisvalmistaja MT Machetti tunnetaan korkeasta laadusta ja monipuolisesta valikoimastaan, joka
sisältää yli 4 000 tuotetta useille eri työstökonemerkeille. Valikoimasta löytyy pitimet sorvaukseen sekä
pyöriville työkaluille. Saatavana myös erikoispitimiä mm. säädettävät kulmapäät, vierinjyrsinpitimet,
höyläyspitimet, sekä lukuisia muita ratkaisuja työkalujen kiinnitykseen sorveille.

BIAX-PAINEILMATYÖKALUT ROBOTTISOVELLUTUKSIIN
Biax-Germany valmistaa paineilmatyökaluja mm.
sahaukseen ja robottisovellutuksiin joustopitimillä.

jäysteenpoistoon,

poraukseen,

WALTER TEROITUS- JA ERIKOISTYÖKALUPALVELU
Meidän kauttamme saat myös edulliset sekä laadukkaat Walterin teroitus- ja erikoistyökalupalvelut.
Teroitus sekä pinnoitus suoritetaan Walterin tehtaalla Saksassa, jossa tuotteet teroitetaan Walterin
alkuperäisgeometrioiden mukaisiksi, sekä pinnoitetaan laadukkailla pinnoituksilla. Teroitetut tuotteet
lasermerkataan sekä yksilöpakataan ennen takaisin lähetystä.

LUE LISÄÄ KOTISIVUILTAMME KLIKKAAMALLA KUVAA TAI SKANNAAMALLA QR-KOODI.

