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CAMCUT OY
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

Alihankinta2016
Suomen johtava teollisuuden
messutapahtuma Alihankinta
kokoaa
alan
yritykset,
asiantuntijat ja päättäjät 27.–29.9.2016 Tampereelle.
Camcutin löydät aiemmista vuosista tuttuun tapaan Zenex
Computing Oy:n messuosastolta C921. Esittelemme osastolla
mm. Mastercam2017-ohjelmistoa, Walter Tools työkaluja
sekä muita tuotteitamme. Tule kuulemaan osastolta myös
messukampanjoistamme sekä osallistu arvontaan josta voit
voittaa Samsung Galaxy Tab E 9,6” -tabletin.
Camcut hakee työntekijää
Yrityksemme kasvun myötä haemme työntekijää
Etelä- ja Lounais-Suomen alueelle. Työntekijältä
edellytämme ymmärrystä koneistustyökaluista,
menetelmistä ja CAM-ohjelmistoista. Uuden
työntekijän avulla pyrimme palvelemaan asiakkaitamme
jatkossakin ammattitaidolla ja lyhyelle varoajalla. Lue lisää kotisivuiltamme.
Walter Perform-tuoteluettelo
Kotisivuiltamme löydät Walter Tools Perform-tuoteluettelon, joka
sisältää laajan valikoiman kustannustehokkaita työkaluja
poraukseen, kierteitykseen ja jyrsintään. Tuoteluettelosta löydät
myös tuotteiden ohjehinnat. Kysy oma alennusprosenttisi
myynti@camcut.fi / 045 1872 212

CAMCUT OY
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

Walter GPS 4.0 Beta
Tutustu uuteen mobiililaitteille suunniteltuun Walter GPS 4.0
Beta versioon. Walter GPS on monipuolinen ja helppokäyttöinen
sovellus oikean työkalun ja työstöarvojen löytämiseksi. Löydät
Walter
GPS
4.0
helposti
kotisivuiltamme
www.camcut.fi/walter.html
Elokuussa julkaistu Mastercam 2017-versio
sisältää paljon uusia ominaisuuksia sekä
täysin uuden ulkonäön. Tämän vuoksi ohjelmiston päivittäminen ja kouluttautuminen
viimeisimpiin ominaisuuksiin kannattaa. Kysy tarjous tai tule käymään
alihankintamessuosastolla C921
Saksalaisen KFH-Karl Hermann GmbH
pidinvalikoima
laajentui
myös
kustannustehokkaisiin DIN 26623-1 (Capto)
työkalupitimiin. Tuomme itse maahan ja
varastoimme yleisimmät KFH-työkalupitimet, jotta tuotteiden
hinta ja toimitusaika olisivat mahdollisimman hyvät.

Dümmelin tuotevalikoima
pitkäsorvaus työkaluihin.

on

laajentunut

myös

Tuomme maahan Saksalaisen Paul Dümmel Werkzeugfabrik GmbH:n tuotteet.
Dümmelin valikoimasta löytyy laaja valikoima erikoisempia työkaluja, jotka
soveltuvat kohteisiin joihin muut eivät ulotu. Dümmel on erikoistunut valmistamaan pieniä täyskovametallityökaluja
sorvaukseen, jyrsintään, avarrukseen ja kiilaurien pistoon.
Aloitimme yhteistyön Saksalaisen Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH:n
kanssa ja tuomme itse heidän tuotteita maahan. H+K valmistaa mm. pyällys- ja
merkkaustyökaluja sorveille.

Toimitamme tunnetusti laadukkaat QuadCut-työkalut kierteiden
valmistukseen. STS:n tuotevalikoimasta löydät ratkaisut niin kierteiden
sorvaamiseen kuin jyrsintäänkin.

Meiltä saat myös ratkaisut erilaisiin
työkappaleiden
kiinnityksiin.
Toimitamme mm. OK-VISE matalakiinnittimet, jotka ovat
tunnettu tuotemerkki koneistavassa teollisuudessa kautta
maailman.

Toteutamme työkalusarjat asiakkaan tarpeiden mukaan
Suunnittelemme ja valmistamme asiakkaalle juuri sellaisen työkalusarjan kuin asiakas tarvitsee. Kuvassa
asiakkaalle toteutettu pora-/kierretappisarja, joka sisältää Walter Prototyp Protodyn S Eco Plus
manglaavat kierretapit M5-M12 sekä kierretapeille sopivat 5xD läpijäähdytetyt Walter Titex Perform
DC150 täyskovametalliporat.

Syyskampanja tuoteluettelomme tuotteista
Kaikki tuoteluettelomme tuotteet syyskuun 2016 ajan -20% (pl. 3D-tulostimet)
tutustu tuoteluetteloomme kotisivuillamme www.camcut.fi/tuoteluettelo.html

Esimerkiksi
3M60-1-11

Tolerator toleranssitaulukko

kampanjahinta 35,70eur

1M55-6-01

Haimer 3D-paikoitusmitta-anturi

kampanjahinta 246,57eur

3K41-1-01

Destaco pystypuristin 2002-U

kampanjahinta 20,38eur

1M61-2-05

Kroeplin Sisäpikamittauslaite 20-40mm

kampanjahinta 325,58eur

3K21-4-43

Koneruuvipuristin 150x300mm

kampanjahinta 675,92eur

3K21-6-13

Kiinnitysvälinesarja M12

kampanjahinta 71,40eur

2H10-5-04

Noga purseenpoistotyökalu

kampanjahinta 9,33eur

6M55-3-03

TR110 Pinnankarheuden mittalaite

kampanjahinta 947,24eur
(Kampanjahinnat alv 0%)

