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■	 NOGA® COBALT SET S 
  De Noga Cobalt Promo set in de variant voor de  

S-mesjes. Dit is een samengestelde set met de  
ergonomische NOGA handgreep NG 1000.  
Deze handgreep is geschikt voor de S-mesjes met  
diameter Ø 3,2 mm. Tevens beschikt de set over  
20 stuks S-100 mesjes. Deze HSS-Co mesjes zijn  
zeer geschikt voor het bewerken van RVS.

■	 NOGAMT® HM STIFTFREZENSETS 
  Sets HM stiftfrezen uit de nieuwe NogaMT lijn. Deze zijn leverbaar in  

een 5- en 10-delige set en bestaan uit stiftfrezen met een Uni (TV6) 
 vertanding. Deze kruisvertanding is voornamelijk geschikt voor het 
 bewerken van staal, RVS, gietijzer, nikkel en titaan. De sets bevatten  
de meest populaire uitvoeringen: de A – B – C – F – G vorm,  
met een kopdiameter van Ø 10 mm.

  De 10-delige set bevat ook nog eens deze vormen met een  
kopdiameter van Ø 6 mm.

VOOR

88.1702.0033

Van 
48,86

24,50
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VOOR

88.1702.0071

Van 
125,45

90,-

VOOR

88.1702.0072

Van 
93,70

59,-
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BOREN
■	 HSS-CO DRILLBOY ACTIESET 
  Dit is een speciaal samengestelde werkbank display met 

hoge kwaliteit Profi spiraalboren. Deze HSS-Co DIN 338 
spiraalboren beschikken vanaf 2 mm over een kruisaan-
slijping, een tophoek van 130° en een cilindrische schacht. 

  Deze 55-delige actiedisplay bestaat uit: 
  •HSS-Co Profi DIN 338 geslepen boren 
  •Boren Ø 1,0 t/m 13,0 x 0,5 mm oplopend 
  • Inclusief de voorboormaten:  

Ø 3,3/4,2/6,8/10,2 mm 
  • Spiraalboren:  

3 stuks Ø 1,0 t/m 4,0 mm  
2 stuks Ø 4,2 t/m 8,0 mm  
1 stuk Ø 8,5 t/m 13,0 mm 

  •Speciale DrillBoy werkbankcassette

■	 SDS-PLUS HAMERBOREN QUADRO BITE 
  SDS-plus hamerboren in een 7-delige set. Deze boren 

 beschikken over 4 snijkanten, een hardmetalen tip en  
een PGM certificering. 

 
 De set beschikt over de volgende maten: 
  •Ø 5/6/8 x 110 mm 
  •Ø 6/8/10/12 x 160 mm 

  Set wordt geleverd in een kunststof kwaliteitscassette  
van Rose Plastics®.

■	 	HSS BORENSET ‘GOLD-LINE’ 70-DELIG 
  DIN 338 borenset in een 2-kleurige “Gold-Finish” uitvoering. 

Deze type N-UNI spiraalboren is een 70-delige set verpakt 
in blauwe kunststof koffer. De boren beschikken over een 
tophoek van 130°, een cilindrische schacht en vanaf 3 mm 
een kruisaanslijping. 

 Deze 70-delige set bevat: 
  •5 stuks/Ø 1,0 - 5,0 (0,5 mm oplopend) 
  •3 stuks/Ø 5,5 - 7,5 (0,5 mm oplopend) 
  •2 stuks/Ø 8,0 - 10,0 (0,5 mm oplopend

VOOR

88.1760.0056

Van 
248,-

139,-

VOOR

88.1760.0054

Van 
136,-

93,-

VOOR

88.1760.0061

Van 
56,-

38,-
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■	 COMBISETS TAPPEN M4-M10/ 
 VOORBOREN/VERZINKERS 
  Een samengestelde combiset met machinetappen 

M4 t/m M10, spiraalboren in de bijbehorende 
 voorboormaten, en om de set helemaal compleet  
te  maken de verzinkers Ø 10,4 en Ø 16,5 mm.  
Deze set is leverbaar in een HSS en HSS-Co uitvoering. 
Beide sets beschikken over DIN 371 machinetappen 
geschikt voor doorlopende gaten, DIN 338 spiraal-
boren met kruisaanslijping en 90° verzinkers met 
3-snijkanten. 

  88.1720.0125  
 HSS tappen, boren, verzinkers 
 Van € 75,- voor € 49,-  
 88.1720.0126  
 HSS-Co tappen, boren, verzinkers 
 Van € 99,- voor € 68,-

■	 SET BI-METAAL GATZAGEN 
  Een 12-delige bimetaal gatzagen set in een stevige 

 kunststof koffer. Deze gatzagen zijn voorzien van een 
 variabele vertanding met een positieve spaanhoek en  
een tandsteek 4/6. Zaagdiepte is 38 mm.  
De binnenzijde van de deksel is voorzien van een  
duidelijke gebruiks aanwijzing. 

 Inhoud van de set: 
  • Gatzagen Ø 19 – 22 – 25 – 29 – 35 –  

38 – 44 – 51 – 57 en 64 mm 
  • Houders grootte 3 (voor 14-30 mm) en  

grootte 5 (voor 32-152 mm)

■	 EVENTUS® TAPPEN EN SNIJPLATENSET 
  Een complete 32-delige set voor het snijden van     

uit- en inwendige schroefdraad van M3 t/m M12.  
In een stalen cassette. 

 Inhoud van deze set: 
  •HSS handtappen (3-delig) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 
  •Wringijzers nr. 1,5 
  •Snijplaten (25x9) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 
  •Snijplaathouder (25x9) 
  •Schroevendraaier 
  •Schroefdraadmeter

VOOR

88.1720.0075

Van 
130,73

75,-

VOOR

88.1720.0059

Van 
84,14

55,-

88.1720.0125

49,-
VANAF



UW LEVERANCIER IS:

Deze actie is geldig t/m 28-10-2022, zolang de voorraad strekt!
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.
Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Segment 20 • 6921 RH Duiven
T 026-3194636 • F 026-3194637
E info@nogatools.nl • W www.nogatools.nl

METEN
EN SPANNEN

■	 	TSCHORN® NULPUNTINSTELLING ECO 
  NIEUW in het Tschorn programma is de ECO nulpuntinstelling.  

Geschikt voor het bepalen van de positie van werkstukoppervlakken  
of gereedschapslengtes in de Z-richting. Referentieafmeting is  
50 mm wat tevens de hoogte van deze nulpunstinstelling is.  
De nulteller wordt op het werkstuk geplaatst. De spindel moet  
voorzichtig op de tracer worden bewogen totdat de meetklok  
“0” aangeeft. Deze nulpuntsinstelling is voorzien van een magneet  
aan de onderzijde.

VOOR

88.1742.0031

Van 
159,-

135,-


