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Yedek

Mevcut kullandığınız veya satışa 
sunduğunuz bıçak ağızları yerine 
yenisini mi arıyorsunuz? Soru 
formunu faksla ve mümkünse bir 
örneğini postayla bize yollayınız.

Kesim işi

Müşterinizin veya kendinizin 
özel kesim işine bir bıçak ağzı 
bakıyorsunuz. Soru formuna, 
kesilecek maddenin mümkünse bir 
örneğini ekleyiniz.

Tasarı

Bir bıçak ağzı geliştirmek, daha 
doğrusu seri üretim seviyesine 
getirmek istiyorsunuz. Soru formu 
ve kroki veya prototip - daha 
fazlasına gerek duymuyoruz.

Genel bilgiler Lütfen tüm alanları doldurunuz.

E-Posta: Posta kodu: Yerleşim:

Telefon: Ülke:

Kesim maddesi/ Kesim işleminin tarifi
Lütfen bize kesilecek maddenin mümkünse bir örneğini postayla 
yollayınız.

Bıçak ağzının kritik özellikleri
Keskinlik, toleranslar, malzeme, sertlik, vs.

Bıçak ağzı nasıl bir makina da kullanılmaktadır?
Örn. Makina modeli ve Üreticisi

KESİM İŞİNİZ  |  FOLYO  |  SENTETİK ELYAF  |  CAM ELYAF  |  TIBBİ MALZEME  |  GIDA MADDELERİ  |  ZANAAT / DIY  |  OTOMOBİL  |  DOKUMACILIK

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

Cadde/ sok.:Şirket:
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Tarih:Adınız, Soyadınız:

İlgilendiğiniz somut LUTZ BLADES bıçak ağızları var mı?
Lütfen ürün numarasını giriniz. (örneğin 2051.0500)

Mevcut bıçak ağzınızın artı ve eksileri

Yıllık ihtiyacınız/ sipariş miktarınız ne kadar?
Aylık, yıllık tahmini ihtiyac miktarınız

Adet Aylık Yıllık

Yorumlar/ Görüşler
Daha başka sorularınız varsa memnuniyetle yardımcı oluruz.

LUTZ GmbH & Co. KG
Piepersberg 20
42653 Solingen
Almanya

Mevcut kullandığınız bıçak ağzının örneği veya fotokopisi
Örneği postayla yukarıda belirtilen adrese, bıçak ağzının bir fotokopisini 
faksla (Faks: +49 212 5966-229) veya bir resim dosyası olarak info@lutz-
blades.com adresine yollayınız.
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