
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 

 

Scula potrivită la momentul potrivit 
 

Gama Walter Perform Line Turning oferă eficienţă economică, durabilitate ridicată şi o gamă vastă de 

geometrii. Indiferent dacă este vorba despre prima utilizare sau despre numere mici şi medii de piese: 

plăcuţele amovibile au o aplicabilitate multiplă, sunt extrem de rezistente la uzură şi impresionează 

prin manevrabilitatea uşoară şi sistemul de recunoaştere a uzurii. Cu alte cuvinte: Acestea sunt ideale 

pentru prelucrarea unei varietăţi mari de materiale, asigurând o calitate superioară a produselor şi 

eficienţă economică! 

Avantajele dumneavoastră 
 

• Scula potrivită pentru orice utilizare: o ofertă 

rentabilă cu o tehnologie consacrată 

• Plăcuţe amovibile universale, extrem de fiabile şi 

rezistente la uzură 

• Manevrare uşoară, alegere uşoară a geometriei şi 

recunoaştere simplă a uzurii 

• Utilizare flexibilă într-o varietate mare de 

materiale şi aplicaţii, indiferent de numărul de 

piese 

• Calitate înaltă »made by Walter«, cu un raport 

preţ/putere imbatabil 

 
 

 

 

 

 

 

1. Proces de acoperire CVD cu rezistenţă 

ridicată la uzură şi domeniu larg de utilizare 

2. Acoperire indicator de culoare deschisă 

pentru recunoaşterea uşoară a uzurii 

3. Geometrii pentru un domeniu mare de 

utilizare 

 

Soluţia dumneavoastră rentabilă 

Perform Line Turning 



 

 

 

 

Gama Walter Perform Line Turning 

 

Avantajele dumneavoastră faţă de concurenţă 
 

Reacţionaţi cu precizie la provocările cu care dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră vă confruntaţi în prezent. Cu 

Perform Line Turning de la Walter, vă creşteţi posibilităţile de dezvoltare şi vă extindeţi afacerea. Iar clienţii 

dumneavoastră îşi pot consolida relaţiile cu dumneavoastră în calitate de furnizor de încredere Walter. 

  

Perform Line Turning este o ofertă de produse de calitate consacrată disponibilă la un preţ accesibil. Plăcuţele 

amovibile concepute special pentru a satisface cerinţele esenţiale: rentabilitatea, calitatea şi utilizarea flexibilă. Uşor 

de manevrat şi disponibile pentru livrare chiar din ziua următoare. 
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