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Csere

Használatban lévő vagy jelenleg 
értékesített pengéhez keres 
helyettesítő terméket? Faxolja 
el hozzánk a kérdőívet, és ha 
lehetséges, küldjön egy mintát 
postai úton.

Vágási feladat

Saját vagy ügyfele vágási 
feladatához keres pengét? Ha 
lehetséges, csatoljon a kérdőívhez 
egy mintát a vágandó anyagból.

Tervezés

Pengét kíván fejleszteni, illetve 
sorozatgyártásra előkészíteni? 
Töltse ki a kérdőívet, és mellékelje 
a vázlatokat vagy a prototípust. 
Másra nincs is szükségünk!

Általános adatok Kérjük, minden mezőt töltsön ki.

E-Mail: Ir.szám: Helység:

Telefon: Ország:

Vágandó munkadarab / vágási eljárás leírása
Kérjük, lehetőség szerint küldjenek mintadarabot a vágni kívánt 
anyagból postai úton.

Penge kritikus tulajdonságai
Élesség, tűrések, anyag, keménység stb.

Milyen gépben fogják használni a pengét?
pl. gyártó és géptípus megadása
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Konkrét LUTZ BLADES pengék iránt érdeklődik?
Kérjük, adja meg a cikkszámot (pl. 2051.0500).

A mostani penge előnyei és hátrányai

Mekkora az éves igény / rendelési mennyiség?
Várható igény havonta, évente, darabszámban

Darab havonta évente

Megjegyzések
További kérdések esetén készséggel segítünk.

LUTZ GmbH & Co. KG
Piepersberg 20
42653 Solingen
Németország

Minta és / vagy fénykép a jelenleg használt pengéről
Kérjük, küldjön egy mintadarabot postai úton a fent leírt címre, egy faxon 
(fax: +49 212 5966-229) küldött fénymásolatot a pengéről, vagy egy képfájlt 
az info@lutz-blades.com email-címünkre.
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