CAMCUT-mobilisovellus on ilmainen tekninen
käsikirja
konepajojen
sekä
oppilaitoksien
jokapäiväiseen käyttöön. Sovellus on ladattavissa
Google Play- sekä App Store-sovelluskaupoista.
Sovellus sisältää perinteisten työstöarvolaskureiden
lisäksi myös useita muita hyödyllisiä teknisiä
laskureita kuten esimerkiksi lämpölaajenemis- ja kappalehintalaskuri. Sovelluksen avulla sinulla
kulkee aina mukanasi myös ISO-toleranssit ja kierteiden mitat ym. tekniset taulukot. Tutustu
sovellukseemme osoitteessa www.camcut.fi/app.html

WALTER TOOLS julkaisi uudet tuotteet 2018-1 luettelon joka
sisältää 444 sivua uusia tuotteita sekä täydennyksiä olemassa
oleviin tuoteperheisiin. Uutuuksia ovat mm. uudet manglaavat
kierretapit, DC160-täyskovametalliporat, DA110-pikateräsporat, täyskovametalliset varsijyrsimet
rouhintageometrialla sekä Cermet-teräpalat sorvaukseen ja avarrukseen. Laajennuksia olemassa
oleviin tuoteperheisiin on tullut mm. dynaamiseen jyrsintään suunnitelluissa MD133-varsijyrsimissä
sekä kustannustehokkaassa Perform-tuotesarjassa. Kysy lisää Walter Tools asiantuntijaltamme!

MASTERCAM julkaisi uuden 2019-version. Uusi versio
sisältää kokonaan uusia ominaisuuksia ja reilusti
parannuksia vanhoihin ominaisuuksiin tehden niistä entistäkin tehokkaampia. Uusia ominaisuuksia
ovat mm. mallin viisteitys ja moniakselinen viisteitys-toiminto sekä useita muita ominaisuuksia
joiden avulla ohjelmointi on helppoa ja entistäkin nopeampaa. Kysy lisää Mastercam
asiantuntijaltamme!

Aloitimme Saksalaisen kiinnitysvälinevalmistajan
SFT Spannsysteme GmbH maahantuonnin, jonka
valikoimasta löytyy vakiomittaisten matalakiinnittimien lisäksi myös
leveämpiä malleja sekä muita modulaarisia kiinnitinratkaisuja.
Tutustu tuotteisiin kotisivuiltamme www.camcut.fi/sft.html
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KESÄKAMPANJA

Kaikki tuoteluettelomme tuotteet -20% ohjehinnoista 31.7.2018 saakka. Tutustu tuoteluetteloon
osoitteessa: www.camcut.fi/tuoteluettelo.html

Camcut Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n uuden tietosuojaasetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; aiemmin Suomen
henkilötietolaki 523/1999) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston
käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme. Sinulla on asiakkaanamme,
yhteistyökumppaninamme ja yksityishenkilönä oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme
kaikkia henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden mukaisesti ja läpinäkyvästi.
Voimme
ajoittain
muuttaa
näitä
selosteita
ja/tai
mm.
verkkosivustojemme
evästetoimintaperiaatteita, joten suosittelemme tutustumaan näihin säännöllisesti.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla
on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen
käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen
henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin. Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai
täydennämme asiakas- ja markkinointirekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Vapaamuotoiset kirjalliset
yhteydenottopyynnöt
lähetetään
asiakaspalveluumme,
sähköpostitse
osoitteeseen
myynti@camcut.fi (tai postitse: Camcut Oy, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi)
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