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� 19.145.1300

THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO.

november 2015 - januari 2016

HSS SET SPIRAALBOREN

geslepen uitvoering, met kruisaanslijping

� 1-13 mm oplopend met 0,5 mm

� hoge nauwkeurigheid

� betere spaanafvoer

� goede centrering

� niet meer voorboren

� gevuld met boren uit artikelgroep 11.450

ACTIEPRIJS:

€ 79,50
€ 110,00
€ 110,00
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� 19.156.1000

� 29.260.2200

� 49.150.1006

HP2 UNI HSS-E SET SPIRAALBOREN, TiN-GECOAT

met viervlaks-kruisaanslijping

� 1-10 mm oplopend met 0,5 mm
� DIN 338N
� gevuld met boren uit artikelgroep 11.568

Eigenschappen:
- Hoge oppervlaktekwaliteit van het geboorde gat
- Speciale spiraalgroef voor extra stabiliteit
- Optimale spaanafvoer door HP2 spaangroefprofi el
- Geschikt voor alle materialen: ongeleerd staal, gelegeerd staal, roestvaststaal, gietijzer, koper, etc.
- De viervlaks-kruisaanslijping zorgt voor hoge precisie met een uitstekende oppervlaktekwaliteit 
 dankzij zelfcentrering en minimale verspaningskrachten. 

Voordelen HP2:
� Minder gereedschapwissels
� Maximale snijsnelheden 
� Lagere productiekosten en standtijd

SET MET TAPPEN EN BORENSET MET TAPPEN EN BOREN

� HSS-E machinetappen (22.220/22.221) M3-4-5-6-8-10-12 HSS-E machinetappen (22.220/22.221) M3-4-5-6-8-10-12
� HSS TiN-tip spiraalboren (11.451) in bijbehorende voorboordiameters HSS TiN-tip spiraalboren (11.451) in bijbehorende voorboordiameters
� De TiN-tip beschermt de boor en zorgt daardoor voor een langere standtijd De TiN-tip beschermt de boor en zorgt daardoor voor een langere standtijd

ACTIEPRIJS:

€ 109,50
 € 160,65

ACTIEPRIJS:

€ 112,50
€ 155,65

VHM SET STIFTFREZEN, TANDVORM 6

� model B, C, D, F, G en L
� Ø 9,5 mm
� schacht 6 mm
� universele vertanding voor zachte en harde metalen

ACTIEPRIJS:

€ 98,00
€ 139,45

� THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO
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� 28.880.1000

� 49.256.1040

� 79.580.0090

SET HSS-E VERZINKFREZEN, TiN-GECOATSET HSS-E VERZINKFREZEN, TiN-GECOAT

� met drie snijkanten, 90° met drie snijkanten, 90°
� DIN 335C, cilindrische schacht DIN 335C, cilindrische schacht
� Ø 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 - 31 mm Ø 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25 - 31 mm
� gevuld met verzinkfrezen uit artikelgroep 42.541 gevuld met verzinkfrezen uit artikelgroep 42.541

ACTIEPRIJS:

€ 179,00
€ 253,00

SET PHAN-COILS, METRISCH (COMBINATIE)SET PHAN-COILS, METRISCH (COMBINATIE)

� met Phan-Coils (1,5xD en 2xD), HSS spiraalboor, HSS eindsnijder, draadinzetter  met Phan-Coils (1,5xD en 2xD), HSS spiraalboor, HSS eindsnijder, draadinzetter 
 en draadlipbreker
� M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 M5x0,8 - M6x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75
� schroefdraad repareren en verstevigen in zachtere materiaalsoorten schroefdraad repareren en verstevigen in zachtere materiaalsoorten
� de Phan-Coil is gemaakt van RVS
� de Phan-Coil geeft een sterkere draadverbinding de Phan-Coil geeft een sterkere draadverbinding
� uitwisselbaar met andere bekende merken
� gevuld met Phan-Coils uit artikelgroep 28.830

ACTIEPRIJS:

€ 125,00
€ 176,50

SET DRAAIBEITELSSET DRAAIBEITELS

voor inwendig draaienvoor inwendig draaien

� 1 x A0608H-SCLCR06 1 x A0608H-SCLCR06
� 1 x A0810J-SCLCR06 1 x A0810J-SCLCR06
� 1 x A1012K-SCLCR06 1 x A1012K-SCLCR06
� 1 x A1216M-SCLCR06 1 x A1216M-SCLCR06
� 10 x wisselplaten CCMT 060204PM4 HC-P35 10 x wisselplaten CCMT 060204PM4 HC-P35
� 1 x torxschroevendraaier TX8 1 x torxschroevendraaier TX8

VERLENGDE 
ACTIEPRIJS:

€ 179,00
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� THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO

NIEUW

INTRODUCTIEPRIJS:

€ 139,00
€ 169,00

SET WISSELPLAATHOUDER MET WISSELPLATEN

inclusief reserveonderdeel

� 79.580.0212
� wisselplaathouder DCLNR 2020 K12 (72.245.1200) 
� 10 x wisselplaat CNMG 120408-NM3 HC-P35/M25 (73.230.1000)

� 79.580.0213
� wisselplaathouder DCLNR 2525 M12 (72.245.1250) 
� 10 x wisselplaat CNMG 120408-NM3 HC-P35/M25 (73.230.1000)

� 79.580.0215
� wisselplaathouder DCLNL 2020 K12 (72.245.2200) 
� 10 x wisselplaat CNMG 120408-NM3 HC-P35/M25 (73.230.1000)

� 79.580.0216
� wisselplaathouder DCLNL 2525 M12 (72.245.2250) 
� 10 x wisselplaat CNMG 120408-NM3 HC-P35/M25 (73.230.1000)

UW DEALER:

VANDAAG BESTELD, MORGEN IN HUIS!

Phantom is een merk van Van Ommen B.V. De producten die onder dit label vallen zijn van uiterste precisie en hoge Phantom is een merk van Van Ommen B.V. De producten die onder dit label vallen zijn van uiterste precisie en hoge 
kwaliteit. Uit voorraad levert Van Ommen B.V. een compleet programma verspanende- en spangereedschappen voor de kwaliteit. Uit voorraad levert Van Ommen B.V. een compleet programma verspanende- en spangereedschappen voor de 
metaalbewerking. Ons gehele assortiment vindt u op onze website: www.phantom.euwww.phantom.eu of www.vanommen.nl.

Actie met speciale nettoprijs, excl. BTW, geldig gedurende de actieperiode zolang de voorraad strekt. Actie met speciale nettoprijs, excl. BTW, geldig gedurende de actieperiode zolang de voorraad strekt. 
Vraag naar de actievoorwaarden.


