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Pozn.: Uvedené slevy nelze kombinovat. Destičky pro odpovídající těleso/planžetu/upínací blok/držák lze kombinovat podle 
rádiusu, utvařeče a karbidu. Promo se vztahuje na standardní položky.

PROMO2022

Platnost 3. 10.–31. 12. 2022

LOGIQ-4-Feed
8 mm

10 ks libovolných destiček na lůžko
FFX4 XNMU 08…

Odpovídající čelní nástrčnou frézu FFX4 FD…-08 
do průměru 125 mm za 1 Kč. Promo č. T2301

Tang-F-Grip
2–5 mm

20 ks libovolných destiček TAG N/R/L +  
odpovídající planžeta TGAQ/TGAQ…-JHP

20 ks libovolných destiček TAG N/R/L

10 ks libovolných destiček TAG N/R/L

Odpovídající upínací blok TGTBQ… za 1 Kč.

Odpovídající planžetu TGAQ…-JHP za 1 Kč.

Odpovídající planžetu TGAQ… za 1 Kč.
(Neplatí pro planžety JHP)

Promo č. T2302

Promo č. T2303

Promo č. T2304

Do-F-Grip
2–5 mm

20 ks libovolných destiček DGN/R/L +  
odpovídající planžeta DGAQ/DGAQ…-JHP

20 ks libovolných destiček DGN/R/L

10 ks libovolných destiček DGN/R/L

Odpovídající upínací blok TGTBQ… za 1 Kč.

Odpovídající planžetu DGAQ…-JHP za 1 Kč.

Odpovídající planžetu DGAQ… za 1 Kč.
(Neplatí pro planžety JHP)

Promo č. T2305

Promo č. T2306

Promo č. T2307

Promo č. T2316

LOGIQ-8-Tang
13 mm

10 ks libovolných destiček
T890 LNHT 13… na lůžko  
z většího průměru dvou těles

2 kusy těchto odpovídajících těles:
• stopková fréza T890HT ELN-R13 (Ø 32 a 40 mm)
• čelní nástrčná fréza T890HT FLN…-R13 (Ø 40–125 mm)
za 1 Kč/ks.

LOGIQ-4-Feed
4 mm

10 ks libovolných destiček na lůžko
FFX4 XNMU 04…

Odpovídající frézu FFX4 FD/ED…-04 do průměru 52 mm 
za 1 Kč (včetně systému Multi-Master a Flexfit). Promo č. T2300

Příklad:
Destičky - 60 ks destiček T890 LNHT 1306PNTR  IC810 (kat. číslo 3314971)
Těleso 1 - T890HT FLN D063-06-22-R13 (kat. číslo 3107137) → za Kč 1,– (větší průměr ze dvou těles - Ø 63 mm; 6 zubů)
Těleso 2 - T890HT FLN D050-05-22-R13 (kat. číslo 3107136) → za Kč 1,– (Ø 50 mm; 5 zubů)
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Pozn.: Uvedené slevy nelze kombinovat. Destičky pro odpovídající těleso/planžetu/upínací blok/držák lze kombinovat podle 
rádiusu, utvařeče a karbidu. Promo se vztahuje na standardní položky.

PROMO2022

Platnost 3. 10.–31. 12. 2022

LOGIQ-4-Turn
9 mm

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnější nožový 
držák PCLXR/L*

Odpovídající vnější nožový držák PCLXR/L* za 1 Kč

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnitřní nožový 
držák A-PCLXR/L*

* Neplatí pro držáky JHP Promo č. T2309

20 ks libovolných destiček CXMG 09…

30 ks libovolných destiček CXMG 09…

30 ks libovolných destiček CXMG 09…

CXMG-F3P CXMG-M3P
CXMG-F3M CXMG-M3M

LOGIQ-4-Turn
12 mm

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnější nožový 
držák PCLXR/L*

Odpovídající vnější nožový držák PCLXR/L* za 1 Kč

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnitřní nožový 
držák A-PCLXR/L*

* Neplatí pro držáky JHP Promo č. T2310

20 ks libovolných destiček CXMG 12…

30 ks libovolných destiček CXMG 12…

30 ks libovolných destiček CXMG 12…

CXMG-F3P CXMG-M3P
CXMG-F3M CXMG-M3M

Promo č. T2160

Soustružnické destičky
Flash Turn + 
CNMG 12 a WNMG 08
CVD/PVD povlak

50 ks libovolných destiček 
Pozn.: lze kombinovat i rozměry 
a pouze celá balení destiček

Dodatkovou slevu 20 % k vašemu rabatu 

Závitovací destičky 5 ks libovolných destiček Dodatkovou slevu 25 % k vašemu rabatu

Promo č. L2159

LOGIQ-3-Cham
12–25,9 mm

4 ks libovolných vrtacích hlavic  
LOGIQ-3-Cham H3P/F3P 
Pozn.: pro odpovídající těleso lze  
kombinovat i rozměry hlavic a pouze 
celá balení

Odpovídající vrtací těleso D3N…* za 1 Kč.
* Platí pro tělesa do délky 8 × D

Promo č. T2308
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