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THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO.
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� 19.145.1300

HSS SET SPIRAALBOREN 1-13 MM

� DIN 338, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping
� oplopend met 0,5 mm
� hoge nauwkeurigheid
� betere spaanafvoer
� goede centrering
� niet meer voorboren
� voor staal 1000 N/mm² en gietijzer
� gevuld met boren uit artikelgroep 11.450

AKTIEPRIJS:

€ 59,00
€ 114,70€ 114,70

� 19.145.1000

AKTIEPRIJS:

€ 33,00
€ 62,65€ 62,65

HSS SET SPIRAALBOREN 1-10 MM

� DIN 338, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping
� oplopend met 0,5 mm
� hoge nauwkeurigheid
� betere spaanafvoer
� goede centrering
� niet meer voorboren
� voor staal 1000 N/mm² en gietijzer
� gevuld met boren uit artikelgroep 11.450



www.phantom.eu

� THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO

� 29.260.2000

� 19.150.1300

� 19.150.1000

�  90.110.0250

SET MET TAPPEN EN BOREN
� UNI HSS-E machinetappen (22.200/22.201) M3-4-5-6-8-10-12
� HSS-E spiraalboren (11.500) in bijbehorende voorboordiameters 
 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm
� universeel inzetbaar
� betrouwbaarheid (proces en schroefdraad)
� de beste UNI tap onder de A-merken

ACTIEPRIJS:

€ 89,00
€ 172,40

HSS-E SET SPIRAALBOREN 1-13 MMHSS-E SET SPIRAALBOREN 1-13 MM
met kruisaanslijping vanaf 2 mmmet kruisaanslijping vanaf 2 mm
� oplopend met 0,5 mm oplopend met 0,5 mm
� DIN 338, HSS-Cobalt uitvoering DIN 338, HSS-Cobalt uitvoering
� hoge nauwkeurigheidhoge nauwkeurigheid
� goede centrering
� breed inzetbaar
� slijtvast
� langere standtijd
� voor staal 1000 N/mm² en roestvaststaalvoor staal 1000 N/mm² en roestvaststaal
� gevuld met boren uit artikelgroep 11.500 gevuld met boren uit artikelgroep 11.500

ACTIEPRIJS:

€ 90,00
€ 178,95

HSS-E SET SPIRAALBOREN 1-10 MM
met kruisaanslijping vanaf 2 mm
� oplopend met 0,5 mm
� DIN 338, HSS-Cobalt uitvoering
� hoge nauwkeurigheid
� goede centrering
� breed inzetbaar
� slijtvast
� langere standtijd
� voor staal 1000 N/mm² en roestvaststaal
� gevuld met boren uit artikelgroep 11.500

ACTIEPRIJS:

€ 45,00
€  86,30

UNIVERSAL SNIJOLIE EPUNIVERSAL SNIJOLIE EP
� chloor- en silicoonvrije universele snijolie op mineraaloliebasis chloor- en silicoonvrije universele snijolie op mineraaloliebasis
 voor verspanende bewerking van vrijwel alle metalenvoor verspanende bewerking van vrijwel alle metalen
� fl acon 250 ml

ACTIEPRIJS:

€ 8,95
€ 15,21

BEST OF THE TEST!



PROMOTOOLZ

� 69.216.2001

� 69.212.2001

� 69.111.1200

� 69.111.0900

HSS-COBALT SET KERNBOREN, GENITREERD,
SNIJDIEPTE 50 MM
� korte uitvoering, met 2-vlaks Weldon-opname diam. 
 19 mm en extra gat voor snelwisselopname
� Ø 14-16-18-20-22-26 +  uitwerpstift 62.300.0050
� genitreerde uitvoering heeft een harder snijkantoppervlak, oorspronkelijke 
 taaiheid van HSS-Cobalt kwaliteit blijft gegarandeerd
� gevuld met kernboren uit artikelgroep 62.162

HSS-CO 8% BI-METAAL SET GATZAGEN 61.105HSS-CO 8% BI-METAAL SET GATZAGEN 61.105
MET VARIABELE TANDSTEEK EN EEN MET VARIABELE TANDSTEEK EN EEN 
POSITIEVE SPAANHOEK
� Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm
� houders 2 + 5
� centreerboor 6,35x90
� veer
� gevuld met gatzagen uit artikelgroep 61.105

ACTIEPRIJS:

€ 85,00
€ 142,00

ACTIEPRIJS:

€ 149,00
€ 304,0,0

HSS-CO 8% BI-METAAL SET GATZAGEN 61.105
MET VARIABELE TANDSTEEK EN EEN 
POSITIEVE SPAANHOEK

� Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm
� houders 2 + 5
� centreerboor 6,35x90
� veer
� gevuld met gatzagen uit artikelgroep 61.105

HSS-COBALT SET KERNBOREN, GENITREERD, HSS-COBALT SET KERNBOREN, GENITREERD, 
SNIJDIEPTE 25 MM
� korte uitvoering, met 2-vlaks Weldon-opname diam. 19 mm  korte uitvoering, met 2-vlaks Weldon-opname diam. 19 mm 
 en extra gat voor snelwisselopname
� Ø 12-14-16-18-20-22 mm + uitwerpstift 62.300.0025 Ø 12-14-16-18-20-22 mm + uitwerpstift 62.300.0025
� genitreerde uitvoering heeft een harder snijkantoppervlak,  genitreerde uitvoering heeft een harder snijkantoppervlak, 
 oorspronkelijke taaiheid van HSS-Cobalt kwaliteit blijft gegarandeerd oorspronkelijke taaiheid van HSS-Cobalt kwaliteit blijft gegarandeerd
� gevuld met kernboren uit artikelgroep 62.122

ACTIEPRIJS:

€ 99,00
€ 202,80

ACTIEPRIJS:

€ 99,00
€ 164,00
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� THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO

UW DEALER:

VANDAAG BESTELD, DEZELFDE DAG VERSTUURD!

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 metaalbewerking. Ons gehele assortiment vindt u op 
onze website: www.phantom.eu.

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

SET HSS GETRAPTE PLAATBOREN, 
GESPIRALISEERD, GENITREERD
� 1 (M4-M12). 2 (M4-M20), 3 (M6-M30)
� gevuld met getrapte plaatboren uit artikelgroep 44.130
� cilindrische schacht
� schacht met drie platte kanten voorkomt doorslippen in de boorkop
� spiraalgroeven voor een betere intreding in het materiaal
� te gebruiken voor plaatstaal en dunne materialen
� genitreerde uitvoering heeft een harder snijkantoppervlak, oorspronkelijke  
 taaiheid van HSS kwaliteit blijft gegarandeerd

HSS-E SET VERZINKFREZENHSS-E SET VERZINKFREZEN
� Ø  6,3-10,4-16,5-20,5-25 mm  Ø  6,3-10,4-16,5-20,5-25 mm 
� met drie snijkanten, 90°
� DIN 335C, cilindrische schacht DIN 335C, cilindrische schacht
� gevuld met verzinkfrezen uit artikelgroep 42.540 gevuld met verzinkfrezen uit artikelgroep 42.540

HM SET STIFTFREZEN, TANDVORM 6-UNI
MODEL B, C, D, F EN G
� Ø 10 mm
� schacht Ø 6 mm
� meest universele vertanding met een hoge

materiaalafname op staal < 60 HRc, INOX, 
gietijzer, Nikkel- en Titaanlegeringen

ACTIEPRIJS:

€ 69,00
€ 116,15

� 49.413.1000

� 49.150.0106

� 49.254.0631 

6 - UNI

ACTIEPRIJS:

€ 82,50
€ 136,90

ACTIEPRIJS:

€ 62,50
€ 107,70

ACTIEPRIJS:

€ 69,00
€ 116,15


