
1 DE FEVEREIRO A 31 
DE MARÇO DE 2021

OFERTAS 
ESPECIAIS PARA 

TP25 : O GRAU PARA 
TORNEAMENTO DE AÇOS QUANDO 
SE PRETENDE VERSATILIDADE

Descubra o novo grau 
TP25, preparado para aço. 
Tambem pode se utilizado 
em aços inoxidaveis e 
ferro fundido. Esta qualidade 
adapta-se especificamente ás  
suas necessidades. Versátil e com 
velocidades de corte moderadas, 
é uma alternativa para cortes 
mistos e interrompidos. TORNEAMENTO

No caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, 
contacte a nossa equipa comercial ou o departamento de 
ferramentas de corte, através do telefone +351 256 580 568 ou do 
email fcorte@ramada.pt.

Descubra o novo grau
TP25, preparado para aço.
Também pode ser utilizado 
em aços inoxiáveis e ferro
fundido. Esta qualidade 
adapta-se especificamente às 
suas necessidades. Versátil e 
com velocidades de corte 
moderadas, é uma alternativa 
para cortes mistos e 
interrompidos.
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em aços inoxidáveis e ferro
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adapta-se especificamente às 
suas necessidades. Versátil e 
com velocidades de corte 
moderadas, é uma alternativa 
para cortes mistos e 
interrompidos.



ELEIÇÃO BÁSICA PARA
CADA APLICAÇÃO

DE 1 DE FEVEREIRO
A 31 DE MARÇO DE 2021:

45% DE DESCONTO*
NA QUALIDADE TP25

40% DE DESCONTO* EM
PASTILHAS DE TORNEAMENTO 
ISO E MDT

30% DE DESCONTO* EM
PASTILHAS DE TORNEAMENTO
NÃO   "  ISO  "

40% DE DESCONTO* EM 

FERRAMENTAS DE 
TORNEAMENTO ISO, MDT 

*Descontos recomendados durante 
todo o periodo da campanha. Ofertas 
válidas para toda a gama standard de 
porta ferramentas e pastilhas

Encontre todas as nossas ferramentas no 
nosso site www.secotools.com.

Porta ferramentas JETI com canais de refrigeração internos

Para as suas operações de torneamento ISO, selecione o conjunto
de grau e geometria mais adequado segundo o seu material e aplicação:

* Novas qualidades para as suas operações em aços inoxidáveis 

AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA SECO PARA O TORNEAMENTO NÃO «ISO»

MDT

Versatilidade e rigidez garantidas graças às ranhuras 
nos porta ferramentas e em toda a gama de pastilhas.

ROSCAGEM

Gestão otimizada da ferramenta com o nosso grau 
versátil CP500 e o grau para otimização TTP2050 para 
aço, aço inoxidável, ferro fundido e super ligas.

RANHURADO

Faça poupanças com a gama de porta ferramentas JETI 
e as pastilhas X4 com 4 arestas de corte.

SANGRAMENTO
Gama de lâminas de sangramento 150.10 e o novo grau 
TGS2050 para peças do segmento aeronáutico e medicinal. 
(super ligas).

PASTILHAS NEGATIVAS            PASTILHAS POSITIVAS

 APOSTE NA VERSATILIDADE COM O NOVO GRAU TP25!

PORTA FERRAMENTAS COM REFRIGERAÇÃO INTERNA

Equipe-se com um adaptador único e compatível 
com todos os porta ferramentas SECO com 
refrigeração interna com a solução JETI, 
disponível para todas as aplicações ISO, MDT, 
ROSCAGEM, RANHURADO E SANGRAMENTO.

Qualidade para aço, versátil tambem em aços inoxidáveis e fundição

E NÃO      " ISO"

Acabamento Semi-Acabamento Desbaste Acabamento Semi-Acabamento Desbaste
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SUPORTES E PORTA  

de torneamento.

No caso de dúvidas ou 
necessidade de informações 
adicionais, contacte a nossa 
equipa comercial ou o 
departamento de ferramentas 
de corte, através do telefone 
+351 256 580 568 ou do email 
fcorte@ramada.pt.


