Quality Special Taps, Dies & Gages
Shipped Fast!

North American Tool

Speciální nástroje pro řezání závitů
Registrace ISO 9001:2000

Kvalitní speciální závitníky,
raznice a šablony
rychle k dodání!
Společnost North American Tool Corporation od roku 1986 uspokojuje
rostoucí poptávku po spolehlivých speciálních závitnících, raznicích a
šablonách prvotřídní kvality a pohotově je dodává na trh průmyslových
obráběcích nástrojů.
Naše společnost byla vybudována na základě tří cílů a myšlenek „Zpět
k základům“:
¾ vynikající služby zákazníkům,
¾ prvotřídní nástroje,
¾ rychlé dodání.

“World-class tooling through team-driven commitment.” ™

PARTNERSTVÍ PRO ÚSPĚCH
Ceníme si našich dobrých vztahů s průmyslovými distributory a
snažíme se přizpůsobit naši činnost jejich potřebám. Našim cílem je
pokračovat v rozvoji silného partnerství s našimi distributory, které je
založeno na vzájemném uznání, důvěře a každodenní komunikaci.
RYCHLÉ DODÁVKY ŠETŘÍ PROSTOJE
Vyrábíme úplnou řadu speciálních závitníků, raznic a šablon, které lze
ve většině případů zaslat téhož dne. Dále vyrábíme pevné závitníky ze
slinutého karbidu, vnitřní závitníky ze slinutého karbidu, kombinované
vrtáky a závitníky, tvarovací závitníky, rýhovací frézy, PM závitníky,
závitníky pro olejové otvory a speciální nástroje – podle přesných
požadavků zákazníka. K dispozici je rovněž naše doplňková řada
přesných závitníků a kalibrovacích kroužků.
Obraťte se na nás, pokud se chcete zeptat na ceny a dodací lhůty.
Společnost North American Tool Corporation je připravena reagovat na
měnící se potřeby globálního průmyslu zpracování kovů a úkoly
průmyslových distributorů prostřednictvím svých myšlenek, které jsou
základním kamenem naší činnosti. Děkujeme vám za zájem o naše
služby a výrobky. Opravdu nám záleží na tom, abychom vám pomohli
ve vaší činnosti, a vážíme si toho, když vám dobře posloužíme.
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