
Seu caminho para a lâmina correta
Formulário PDF

Reposição

Você está procurando peças de 
reposição para a lâmina que está 
usando agora ou quer aposentar? 
Envie-nos o questionário - online 
ou por fax - e eventualmente uma 
amostra pelo correio.

Tarefa de corte

Você procura uma lâmina para 
a sua tarefa específica de corte 
ou de seu cliente. Se possível, 
acrescente ao questionário uma 
amostra do material a ser cortado. 

Projeto

Você deseja desenvolver uma 
lâmina e eventualmente 
iniciar uma produção em série. 
Questionário e esboço ou 
protótipo - não precisamos mais 
do que isto.

Informações gerais Favor preencher todos os campos.

E-mail: CEP: Município:

Telefone: UF:

Material a cortar/ descrição do processo de corte
Por favor, se possível envie-nos pelo correio adicionalmente uma 
amostra do material a ser cortado.

Propriedades críticas da lâmina
Afiação, tolerâncias, material, dureza, etc.

Em qual máquina a lâmina é utilizada?
Por exemplo, modelo da máquina e fabricante

LÂMINAS ESPECIAIS  |  PELÍCULA  |  FIBRAS QUÍMICAS E DE VIDRO  |  MEDICINA  |  ALIMENTOS  |  ARTESANATO /DIY  |  AUTOMÓVEIS  |  TEARES DUPLOS

LUTZ GmbH & Co. KG | Piepersberg 20 | 42653 Solingen | Alemanha
Tel.: +49  2 12 59 66-0 | Fax: +49 2 12 59 66-229 | E-mail: info@lutz-blades.com | www.lutz-blades.com

Endereço:Empresa:

  SEU CAMINHO PARA A LÂMINA CORRETA  |  MAR-0144 Rev. 005

Data:Nome, Sobrenome:

Você tem interesse concreto pelas lâminas da LUTZ BLADES?
Favor informar o número do artigo. (por exemplo 2051.0500)

Propriedades críticas da lâmina

Qual é a sua necessidade anual/volume de pedidos?
Necessidade mensal/anual em unidades

Quantidade mensal anual

Comentários/Observações
Se você tiver outras perguntas, nós teremos satisfação em ajudar. LUTZ GmbH & Co. KG

Piepersberg 20
42653 Solingen
Alemanha

Amostra e/ou fotocópia da lâmina que você usa no momento
Envie-nos pelo correio uma amostra da lâmina, ou então uma fotocópia, 
para o endereço abaixo
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