EKSPERCI
W WIERCENIU.
// Partner profesjonalistów.

Perfekcyjne efekty pracy
Każdy surowiec posiada specyficzne wymogi dotyczące geometrii cięcia
oraz obróbki cieplnej używanego do tego narzędzia. Firma ALPEN ma w
swojej ofercie wiertła do każdego typu materiału jak i każdej pracy: wiertła do metalu, drewna, betonu, cegły, szkła czy też ceramiki.

Odpowiednie wiertło:
Doskonałe właściwości
tnące w połączeniu z
dużą wydajnością przez
długi okres eksploatacji.

Odpowiednie wiertło dla Ciebie
ALPEN produkuje ponad 35
milionów wierteł rocznie. Do ich
produkcji przetwarza ponad 100
ton stali miesięcznie.

// O firmie

EKSPERCI W WIERCENIU
DLA PROFESJONALISTÓW.
W zależności od Twoich potrzeb, dostarczymy Tobie idealne rozwiązanie.
Oferujemy szybkie, efektywne i bardziej precyzyjne wiertła niż
kiedykolwiek wcześniej.
// Jesteśmy jedynym europejskim
producentem profesjonalnych narzędzi
wiercących oferującym kompletny program wierteł m.in.: wierteł do metalu,
drewna oraz muru. Produkujemy ponad
35 milionów profesjonalnych narzędzi do
wiercenia w trzech zakładach produkcyjnych na terenie Austrii.
Prawie wszystkie nasze wiertła produkowane są w naszych fabrykach w Austrii.
Zapewnia to kontrolę podczas całego
procesu produkcji, a nowoczesna technologia produkcji gwarantuje wysoką jakość.
Obecnie ponad 300 osób pracuje nad
osiągnięciem jednego celu: narzędziem,
które daje doskonałe rezultaty pracy.
kompleksowe
» Zapewniamy
usługi w siedzibie firmy.«

Ponad 50-letnie doświadczenie uczyniło
nas ekspertami wierteł. Nasze doświadczenie, intensywne badania, rozwój,
znakomita wydajność i niezawodność
uzyskały znak najwyższego, oficjalnego
poparcia. Dzięki osiągnięciom w dziedzinie
cięcia metalu od 1978 roku firma ALPEN ma
prawo do umieszczenia herbu Austrii na
swoich produktach.
Nasz asortyment obejmuje ponad 4.000
pozycji. Każde wiertło zostało stworzone
z myślą o profesjonalnych użytkownikach
jako najlepsze narzędzie do pracy ręcznej.

Wiertła do szkła
Wiercenie bez ześlizgiwania się.
Brak ryzyka pęknięcia materiału.

Wiertła do drewna
Ostre krawędzie tnące.
Niezwykle mocne.

Wiertła do dachówek
Do wiercenia w bardzo
twardych dachówkach.

Wiertła do betonu, muru i
kamienia naturalnego.
Stabilność i trwałość.
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CEGŁY
Wiertła HSS do metalu
Wysoka odporność na
pękanie w połączeniu z
optymalną wydajnością
skrawania.
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Wiertła do cegły
kratówki.
Bezpieczne.
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PŁYTKI CERAMICZNE

Wiertła do płytek
ceramicznych i porcelany
Wiercenie bez ześlizgiwania się.
Brak ryzyka pęknięcia materiału.

Wiertła HSS
Cobalt do stali
nierdzewnej
Odpowiednie do
ciężkich prac i twardych materiałów.

Wiertła do granitu
Do wiercenia
udarowego.

// Produkty

NASZA WSZECHSTRONNOŚĆ,
TWOJA KORZYŚĆ.
Nasze wiertła wyróżniają się szybkim czasem wiercenia i długą
żywotnością nawet w najtrudniejszych warunkach.
// Zajmujemy się produkcją specjalnych i standardowych wierteł do szerokiej gamy zastosowań. Naszym celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku z większą szybkością i wygodą oraz
mniejszym kosztem.
Używamy tylko najwyższej jakości stali i specjalnego procesu obróbki termicznej, sterowanej komputerowo. Produkujemy wiertła,
które spełnią twoje oczekiwania.
Regularne kontrole jakości w trakcie procesu produkcyjnego
dają pewność, że wiertła sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach. Potwierdzają to liczne certyfikaty i fakt, iż
współczynnik reklamacji jest bliski zera. Wysoka jakość naszych
produktów jest również potwierdzona przez niezależne organy.
Co więcej, każda lokalizacja produkcji posiada certyfikat EN-ISO
9001. Nasze wiertła do muru mają certyfikat PGM (Certyfikat
dokładności) czyli znak jakości, który gwarantuje bezpieczeństwo
mocowania. Cieszy nas przede wszystkim to, że jesteśmy niezawodnym partnerem dla każdego profesjonalnego użytkownika.

wiertła do
» Specjalne
specjalnych zastosowań.«

Innowacja //

WYPRZEDZAMY
TWOJE POTRZEBY.
Cokolwiek przyszłość przyniesie, rozwiążemy Twoje problemy
i postaramy się dostarczyć najlepsze rozwiązanie.
// Odpowiednie narzędzia do Twoich
potrzeb. Nasz dział badań i rozwoju cały
czas pracuje nad tym aby udoskonalić
produkty tak aby były jeszcze bardziej
wydajne i konkurencyjne.
W naszej ofercie znajdziesz nie tylko
standardowe rozwiązania, ale również
szeroki wybór wierteł do zadań specjalnych. Co roku opracowujemy i opatentowujemy nowe i innowacyjne pomysły,
które pomogą Ci pracować wydajniej.

Keramo-extreme

(porcelana/płytki gresowe)
Idealne rozwiązanie do
najtwardszych płytek.
Nie wymagają chłodzenia.

Profi Multicut

(uniwersalne zastosowania)
Występują w różnych długościach z różnym chwytem
(cylindryczne, sześciokątne
i SDS-plus).

Forte Cobalt

(HSS Cobalt do metalu)
Do głębokiego wiercenia w
stali o wysokiej wytrzymałości oraz stali nierdzewnej.
Bardzo szybki postęp
wiercenia dzięki unikalnej
geometrii.

HSS bardzo długie
DIN 1869

(extra-long)
Dokładne wiercenie
głębokiego otworu.

Laboratorium
ALPEN posiada centrum, gdzie
wiertła i innowacyjne rozwiązania
testowane są w rzeczywistych
warunkach pracy.

Z Austrii na cały świat!
Wiertła przechowywane są na
regałach o całkowitej długości 5,6
km, w pojemnikach na ponad 600
paletach. Każdego dnia wysyłamy
130.000 narzędzi na cały świat.

// Logistyka & Obsługa

OBSŁUGA, NA KTÓREJ
MOŻESZ POLEGAĆ.
Bez względu na to gdzie jesteś, będziemy tam dla ciebie.

// Z twojego punktu widzenia, ważne jest
abyś otrzymał swoje narzędzia dokładnie
wtedy kiedy ich potrzebujesz. Z naszego
punktu widzenia, najważniejsze jest aby
zapewnić tobie szybką, kompetentną oraz
miłą obsługę.
Nasze procesy logistyczne gwarantują
natychmiastową dostawę narzędzi, aby
zapewnić najlepszą możliwą dostępność.

ALPEN
Urstein Nord 67
5412 Puch / Salzburg
Austria

Ponad 4.000 naszych produktów są
zawsze dostępne na magazynie oraz
są dostarczane codziennie do ponad
70 krajów na całym świecie.
Możemy wprowadzić różne rozwiązania
IT do twojego systemu ERP abyś złożył
zamówienie jeszcze łatwiej i szybciej.

// Oznaczenia produktów

Etykieta & Przewodnik
po kolorach
Dla szybkiej orientacji

Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Przejrzysta prezentacja

Oznaczenie jakości
Każdy produkt posiada
oznaczenie jakości maksymalnie do 5 gwiazdek

Przewodnik po kolorach &
Nazwa produktu
Dla wyraźnego oznaczenia
i prostej nawigacji

Opakowanie produktu
Przezroczyste opakowanie umożliwia dobrą
widoczność produktu

Opis produktu
Detale produktu

Opis materiału
Informacje dotyczące
użycia produktu w
skrócie

Etui z tworzywa sztucznego

// Oznaczenia produktów

INFORMACJE
W SKRÓCIE.
Opakowanie produktu z opisem.

// Robimy wszystko aby system prezentacji i identyfikacji produktów były
zrozumiałe i przejrzyste dla klienta. Nasze
opakowania wyróżniają się atrakcyjnym
wzornictwem, wysoką funkcjonalnością, a
także spełniają normy ochrony środowiska.

Kasety
Nasza oferta obejmuje również szeroki
wybór zestawów i kaset.

Trwale nieusuwalne etykiety. Opakowania
z tworzywa sztucznego zabezpieczone
są przed kradzieżą. System nawigacji
według kolorów, klasy jakości oraz ilustracje informacyjne dostarczają jasnych i
zrozumiałych informacji.

Metalowe kasety

Zawieszki z
tworzywa sztucznego

Opakowanie z
tworzywa sztucznego

Kasety z tworzywa
sztucznego

Zestawy mieszane

Doskonały wybór.

Firma ALPEN dostosowuje
ofertę do potrzeb klienta tak
aby klient był zadowolony z
efektów swojej pracy.

// Wsparcie sprzedaży

DOSKONAŁA OFERTA.
Aby wspierać sprzedaż oferujemy kompleksowy system
ekspozytorów i regałów sklepowych (POS).

Regał ekspozycyjny
stawiany na podłodze.

Jedno i dwustronny

Ekspozytor z tektury.

Rozwiązanie oszczędzające
miejsce

Ekspozytor z tworzywa,
w kształcie wiertła.

Efektowne wzornictwo

Wieszak ekspozycyjny.

Do mocowania na nogach
regałów magazynowych.

Regał ekspozycyjny na ścianę.

Pełna oferta produktów w jednym miejscu

Metalowe gabloty.

Do pojedynczych wierteł.

9 002741 185030

Polski
Numer artykułu.: 0099900104100

Dystrybutor:

AUSTRIA
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67 | A-5412 Puch / Salzburg
Tel: +43 (0) 662 449 01-0
Fax: +43 (0) 662 449 01-110
Fax Export: +43 (0) 662 449 01-130
verkauf@a-mk.com
export@a-mk.com

GERMANY
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Hansaallee 201 | D-40549 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 53 75 50-0
Fax: +49 (0) 211 59 35 73
verkauf@a-mk.com

ITALIA
ALPEN-MAYKESTAG s.r.l.
Via Volontari Del Sangue 54 | I-20093 Cologno Monzese (MI)
Tel: +39 (02) 48 84 30 38
Fax: +39 (02) 45 70 14 19
info@a-mk.it

ČESKÁ REPUBLIKA
ALPEN-MAYKESTAG s.r.o.
U Koruny 414 | CZ-50002 Hradec Králové
Tel. +420 495 58 23 22
Fax +420 495 58 23 25
info@a-mk.cz

MAGYARORSZÁG
ALPEN-MAYKESTAG Kft.
Gyár utca 5 | H-8500 Pápa
Tel. +36 (0) 89 51 15 15
Fax +36 (0) 89 51 15 16
info@a-mk.hu

www.alpen-drills.com

