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CAMCUT OY

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

PALJON ENEMMÄN KUIN TEKNINEN TAVARATALO
Olemme keskittyneet palvelemaan lastuavia konepajoja, mutta tuotevalikoimamme
kattaa myös monta muuta asiakaskuntaa. Laajasta valikoimastamme pyrimme
löytämään asiakkaidemme tarpeisiin aina parhaimman ja kustannustehokkaimman
ratkaisun.
Tuotevalikoimiimme kuuluvat mm.


Lastuavat työkalut ja pitimet



Mittavälineet ja -laitteet



Öljyt, rasvat ja kemikaalit



Ohjelmistot



Kiinnitysvälineet ja kiinnittimet



Sähkö- ja paineilmatyökalut



Käsityökalut



Nostovälineet ja nostimet



Laakerit ja voimansiirto



Hiomatarvikkeet



Työpistevarustelu



Sekä paljon muita tuotteita ja tarvikkeita

Palveluihimme kuuluvat mm.


Kehitys- ja asiantuntijapalvelut



Tuotetuki



Koulutuspalvelut



Menetelmä- ja kiinnitinsuunnittelu



CAM-ohjelmointi



Teroitus- ja erikoistyökalupalvelut

”Kilpailukykyä, tehokkuutta, tuottavuutta”
TUKIPALVELUT
Tuotamme jatkuvasti materiaalia itseopiskeluun, jotka tukevat kehitys- ja
koulutuspalveluitamme. Erilaisten oppaiden ja ohjeiden avulla parannat omaa
tietotaitoasi sekä yrityksesi kilpailukykyä.

TUOTEUUTUUDET
Walter Tools on julkaissut syksyn aikana sarjan uutuustyökaluja. Näihin kuuluvat
tehokkaat ja monipuoliset Perform-sarjan DC150-täyskovametalliporat, näkyvästi
erilaiset
ja
tehokkaat
DC170-täyskovametalliporat,
sekä
M4000-sarjan
vaihtopalajyrsimet.
Näiden lisäksi kannettavien mittalaitteiden kehittäjä ja alullepanija Romer julkaisi
uuden Absolute Arm Compact-malliston.
Suomen sekä maailman myydyin CAM-ohjelmisto Mastercam julkaisi syyskuun alussa
X8-version.

WALTER TITEX DC150-TÄYSKOVAMETALLIPORA
Walterin uusi Perform-tuotesarja täyttää
vaatimukset, kun halutaan tarkkuutta,
prosessivarmuutta ja kustannustehokkuutta.

OTA YHTEYTTÄ
Toimitamme tuotteita ja tarjoamme
palveluitamme
koko
Suomen
alueella. Pääosin tuotteidemme
toimitusaika tilauksesta asiakkaalle
on alle vuorokauden.

WALTER TITEX DC170-TÄYSKOVAMETALLIPORA
Innovatiivinen ja patentoitu
Walter Titex DC170 antaa
poraukselle
uudet
kasvot.
Näkyvästi erilainen pora on
tehokas syvien reikien (16 ja 20 x D) poraukseen sen jatkuvan ohjauksen, sekä 360°
jäähdytyksen ansiosta. Poran vahvemman kovametallin ansiosta saavutetaan jopa 50%
pidempi elinikä 35% suuremmalla syötöllä.
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Työkalut ja tukipalvelut
Janne Pesonen
puhelin 045 1872 212

WALTER M4000-VAIHTOPALAJYRSINTUOTESARJA
Walterin uusi M4000-tuotesarja takaa
kustannustehokkaat
ratkaisut
erilaisiin
jyrsintöihin. Kaikkiin M4000-sarjan nurkka-,
viiste-, sekä suurensyötönjyrsimiin käy sama
neljä-särmäinen SD..09-teräpala.

Ohjelmistot ja koulutus
Mikko Vepsäläinen
puhelin 045 1872 211

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@camcut.fi

ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT
Kotisivu:
www.camcut.fi
www.facebook.com/camcutfi
www.youtube.com/camcutfi

Romerin kannettavat nivelvarsimittalaitteet ovat joustavia työkaluja
laadun hallintaan. Uusi Absolute Arm Compact on markkinoiden
tarkin nivelvarsimittalaite ja se täyttää sertifikaatin ISO 10360-2
vaatimukset.

MASTERCAM X8
Mastercamin X8-versio sisältää lukuisia uusia ominaisuuksia
mm. parannettu grafiikan käyttö, 2D-suurnopeus parannukset,
solidien vedä/työnnä-toiminto, parannettu dynaamisen liikkeen
teknologia, Mill-Turn synkronoinnin uudet piirteet sekä paljon
muuta.
Lue kaikista tuoteuutuuksista sekä palveluista lisää kotisivuiltamme.

