
NOGA® Promo Set

V O O R J A A R S E D I T I E • 2 0 1 8
NOGA TOOLS

EVENTUS® HSS Trappenboorset

EVENTUS® Tappen en snijplatensetUW LEVERANCIER IS:

• MAART•

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt of tot de volgende actiefolder!
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

TSCHORN® 3D-TASTER

• 88.1720.0091

Een 3-delige HSS trappenboorset in een kunststof (Rose Plastics) cassette. 
De trappenboren zijn voorzien van een rechte spaangroef, 2 snijkanten 
en een kruisaanslijping. Op de cilindrische schacht zijn 3 meeneemvlakjes 
geslepen.

Inhoud van deze set:
3 HSS trappenboren in de afmetingen 4-12mm/4-20 mm en 6-30 mm.

• 88.1742.0008

De slankste analoge 3D-taster ter wereld! SlimPlus!
De precisie en veelzijdige inzetmogelijkheden maken het snel en  eenvoudig bepalen van werkstuk 

 nulpunten en lengtematen mogelijk. In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke afl ezing op de meetklok. 

De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging 

bij  “crashes”! Spatwaterdicht en standaard met de robuuste tasterpunt met HM meetkogel.

• 88.1702.0038

Deze set is voorzien van een handgreep met een directe 
opname voor de roterende mesjes en de meest gangbare 
“lichtere” N-1 mesjes (Ø 2,6 mm). 

Inhoud van deze set:
• De ergonomische NOGA handgreep NG 2000.
• 10 stuks mesjes N-1 (Ø 2,6 mm) in HSS uitvoering.

88.1702.0038   NG 8000   Van € 19,29 voor € 12,-

Van 19,29

       Voor 

 12,-

• 88.1720.0075

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

Van 109,-

      Voor 

 69,-

Van 119,17

      Voor 

 75,-

De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging 

bij  “crashes”! Spatwaterdicht en standaard met de robuuste tasterpunt met HM meetkogel.

199,-
Voor

Van deze 3D-taster 
is een vernieuwde versie 

ontwikkeld (V-2). 
Deze zal op de METAV 2018 

gepresenteerd worden! 
Wij hebben beslag gelegd 

op een gedeelte 
van de huidige voorraad 

welke we voor een 
UITVERKOOP ACTIE 
mogen gebruiken. 

Vandaar deze 
eenmalige actieprijs! 

En natuurlijk zolang de 
voorraad strekt!

Van 295,99
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PTG® HSS (Co) BorencassettesEVENTUS® Sets machinetappen + voorboren

STARK® Vapo-line afkortzagen

GARRYSON® HM StiftfrezenNOGA® MiniCool

• 88.1720.0026
• 88.1720.0027

EXACT® HSS-Co Advanced Line verzinkfrezen

• 88.1789.0001
• 88.1789.0002

17,-
Vanaf 

Deze nieuwe serie verzinkfrezen hebben een ongelijke verdeling van de 3 snijkanten! 
Een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en een gereduceerde krachtopbouw waardoor 
een rustig verspaningsbeeld en een perfecte afwerking ontstaat. 
Standaard (vanaf schacht 8,3mm) voorzien van de gepatenteerde RotaStop® schacht 
 welke het doorslippen voorkomt. Tot 50% hogere standtijd, tot 25% sneller verzinken en 
een optimale afwerking! In HSS, HSS-TiN, HSS TiAlN en HSS-Co uitvoering.                   

REVOLUTIONAIR VERZINKEN!!

Ter introductie uit de HSS-Co serie:

88.1720.0092  Ø   8,3 mm  Van  € 23,49  voor  € 17,-
88.1720.0093  Ø 10,4 mm  Van  € 24,66  voor  € 18,-
88.1720.0094  Ø 12,4 mm  Van  € 29,68  voor  € 21,-
88.1720.0095  Ø 16,5 mm  Van  € 33,99  voor  € 24,-
88.1720.0096  Ø 20,5 mm  Van  € 41,54  voor  € 29,-
88.1720.0097 Ø 25,0 mm  Van  € 46,75  voor  € 33,-

HSS(-Co) machinetappen DIN 371/376 van M3 t/m M12 (doorlopend) 
en bijbehorende HSS (-Co) voorboren DIN 338 met kruisaanslijping.

• HSS tappen + HSS boren  88.1720.0026   
 Van € 69,81 voor € 49,-
• HSS-Co tappen + HSS-Co boren  88.1720.0027 
 Van € 86,66 voor € 59,-

* Geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®

• 88.1771.0013/88.1771.0014

Ondanks alle ontwikkelingen op coatingsgebied, blijft het oude 
 vertrouwde HSS DMo5 stoomontlaten blad nog steeds de 
meest gebruikte afkortzaag. Ook in ons STARK programma 
blijft dit blad met zijn hoge prijs/kwaliteitverhouding een runner! 
In deze actie bieden we u de 2 meest gangbare maten aan 
voor een zeer speciale prijs. 

•  88.1771.0013    250 x 2,0 x 32  (T5)     160 tanden 
Van € 73,60      voor € 49,-

•  88.1771.0014     315 x 2,5 x 40  (T6)     160 tanden 
Van € 131,15    voor € 87,-

Eventueel andere tandsteek 
in overleg mogelijk!

Dit fl exibele, zelf aanzuigende systeem, 
sproeit een mengsel van lucht en vloeistof 
d.m.v. het “Venturi” principe. Een MiniCool 
bestaat uit een contoleventiel, sproei-eenheid, 
lucht- en vloeistofl eiding en een krachtige 
Popeye aan/uit magneet.
Het maakt de gebruiker mogelijk om de 
hoeveelheid lucht alsmede de hoeveelheid 
vloeistof te bepalen. Hierdoor is de instelling 
van een juiste dosering relatief eenvoudig.

• 88.1702.0039

•  De GGB Kit 36 is een 5-delige HM stiftfrezenset. 
De stiftfrezen in de vormen B-C-D-F en L hebben een 
kopdiameter van 9,5 mm en een schacht van 6 mm. 
Ze zijn allen voorzien van een universele TV6 uni 
vertanding. 

•  De GGB Kit 4 is een 10-delige HM stiftfrezenset. 
De mini-stiftfrezen met de vormen A-B-M-C-L-H-E-G-D 
en F hebben een kopdiameter van 3 mm en ook 
een schacht van 3 mm. Allen zijn voorzien van een  
universele TV6 uni vertanding.

88.1789.0001 GGB Kit 36 Van  € 111,94 voor  €  75,-
88.1789.0002 GGB Kit 4 Van  €   97,62 voor  €  65,-

Van 140,91

De meest gangbare borencassettes in een kunststof (Rose Plastics®) cassette. 
DIN 338 geslepen spiraalboren in zowel een HSS-, als in een HSS-Co uitvoering. 
Beide uitvoeringen zijn voorzien van een kruisaanslijping.

HSS 19-delig 88.1760.0019 € 17,50
HSS 25-delig 88.1760.0020 € 32,50

HSS-Co 19-delig 88.1760.0021 € 38,50
HSS-Co 25-delig 88.1760.0022 € 78,50

19-delig van 1-10 mm (0,5 oplopend) 
25-delig van 1-13 mm (0,5 oplopend)

• 88.1760.0019
• 88.1760.0020

     Vanaf 

49,-

     Vanaf 

49,-

     Voor 

109,-

     Vanaf 

17,50

®

      Vanaf 

65,-

 L18-20.009 Noga Tools Actiefolder Voorjaar 2018.indd   2 14/02/2018   14:31



PTG® HSS (Co) BorencassettesEVENTUS® Sets machinetappen + voorboren

STARK® Vapo-line afkortzagen

GARRYSON® HM StiftfrezenNOGA® MiniCool

• 88.1720.0026
• 88.1720.0027

EXACT® HSS-Co Advanced Line verzinkfrezen

• 88.1789.0001
• 88.1789.0002

17,-
Vanaf 

Deze nieuwe serie verzinkfrezen hebben een ongelijke verdeling van de 3 snijkanten! 
Een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en een gereduceerde krachtopbouw waardoor 
een rustig verspaningsbeeld en een perfecte afwerking ontstaat. 
Standaard (vanaf schacht 8,3mm) voorzien van de gepatenteerde RotaStop® schacht 
 welke het doorslippen voorkomt. Tot 50% hogere standtijd, tot 25% sneller verzinken en 
een optimale afwerking! In HSS, HSS-TiN, HSS TiAlN en HSS-Co uitvoering.                   

REVOLUTIONAIR VERZINKEN!!

Ter introductie uit de HSS-Co serie:

88.1720.0092  Ø   8,3 mm  Van  € 23,49  voor  € 17,-
88.1720.0093  Ø 10,4 mm  Van  € 24,66  voor  € 18,-
88.1720.0094  Ø 12,4 mm  Van  € 29,68  voor  € 21,-
88.1720.0095  Ø 16,5 mm  Van  € 33,99  voor  € 24,-
88.1720.0096  Ø 20,5 mm  Van  € 41,54  voor  € 29,-
88.1720.0097 Ø 25,0 mm  Van  € 46,75  voor  € 33,-

HSS(-Co) machinetappen DIN 371/376 van M3 t/m M12 (doorlopend) 
en bijbehorende HSS (-Co) voorboren DIN 338 met kruisaanslijping.

• HSS tappen + HSS boren  88.1720.0026   
 Van € 69,81 voor € 49,-
• HSS-Co tappen + HSS-Co boren  88.1720.0027 
 Van € 86,66 voor € 59,-

* Geleverd in een kunststof kwaliteitscassette van Rose Plastics®

• 88.1771.0013/88.1771.0014

Ondanks alle ontwikkelingen op coatingsgebied, blijft het oude 
 vertrouwde HSS DMo5 stoomontlaten blad nog steeds de 
meest gebruikte afkortzaag. Ook in ons STARK programma 
blijft dit blad met zijn hoge prijs/kwaliteitverhouding een runner! 
In deze actie bieden we u de 2 meest gangbare maten aan 
voor een zeer speciale prijs. 

•  88.1771.0013    250 x 2,0 x 32  (T5)     160 tanden 
Van € 73,60      voor € 49,-

•  88.1771.0014     315 x 2,5 x 40  (T6)     160 tanden 
Van € 131,15    voor € 87,-

Eventueel andere tandsteek 
in overleg mogelijk!

Dit fl exibele, zelf aanzuigende systeem, 
sproeit een mengsel van lucht en vloeistof 
d.m.v. het “Venturi” principe. Een MiniCool 
bestaat uit een contoleventiel, sproei-eenheid, 
lucht- en vloeistofl eiding en een krachtige 
Popeye aan/uit magneet.
Het maakt de gebruiker mogelijk om de 
hoeveelheid lucht alsmede de hoeveelheid 
vloeistof te bepalen. Hierdoor is de instelling 
van een juiste dosering relatief eenvoudig.

• 88.1702.0039

•  De GGB Kit 36 is een 5-delige HM stiftfrezenset. 
De stiftfrezen in de vormen B-C-D-F en L hebben een 
kopdiameter van 9,5 mm en een schacht van 6 mm. 
Ze zijn allen voorzien van een universele TV6 uni 
vertanding. 

•  De GGB Kit 4 is een 10-delige HM stiftfrezenset. 
De mini-stiftfrezen met de vormen A-B-M-C-L-H-E-G-D 
en F hebben een kopdiameter van 3 mm en ook 
een schacht van 3 mm. Allen zijn voorzien van een  
universele TV6 uni vertanding.

88.1789.0001 GGB Kit 36 Van  € 111,94 voor  €  75,-
88.1789.0002 GGB Kit 4 Van  €   97,62 voor  €  65,-

Van 140,91

De meest gangbare borencassettes in een kunststof (Rose Plastics®) cassette. 
DIN 338 geslepen spiraalboren in zowel een HSS-, als in een HSS-Co uitvoering. 
Beide uitvoeringen zijn voorzien van een kruisaanslijping.

HSS 19-delig 88.1760.0019 € 17,50
HSS 25-delig 88.1760.0020 € 32,50

HSS-Co 19-delig 88.1760.0021 € 38,50
HSS-Co 25-delig 88.1760.0022 € 78,50

19-delig van 1-10 mm (0,5 oplopend) 
25-delig van 1-13 mm (0,5 oplopend)

• 88.1760.0019
• 88.1760.0020

     Vanaf 

49,-

     Vanaf 

49,-

     Voor 

109,-

     Vanaf 

17,50

®

      Vanaf 

65,-

 L18-20.009 Noga Tools Actiefolder Voorjaar 2018.indd   2 14/02/2018   14:31



NOGA® Promo Set

V O O R J A A R S E D I T I E • 2 0 1 8
NOGA TOOLS

EVENTUS® HSS Trappenboorset

EVENTUS® Tappen en snijplatensetUW LEVERANCIER IS:

• MAART•

Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt of tot de volgende actiefolder!
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

TSCHORN® 3D-TASTER

• 88.1720.0091

Een 3-delige HSS trappenboorset in een kunststof (Rose Plastics) cassette. 
De trappenboren zijn voorzien van een rechte spaangroef, 2 snijkanten 
en een kruisaanslijping. Op de cilindrische schacht zijn 3 meeneemvlakjes 
geslepen.

Inhoud van deze set:
3 HSS trappenboren in de afmetingen 4-12mm/4-20 mm en 6-30 mm.

• 88.1742.0008

De slankste analoge 3D-taster ter wereld! SlimPlus!
De precisie en veelzijdige inzetmogelijkheden maken het snel en  eenvoudig bepalen van werkstuk 

 nulpunten en lengtematen mogelijk. In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke afl ezing op de meetklok. 

De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging 

bij  “crashes”! Spatwaterdicht en standaard met de robuuste tasterpunt met HM meetkogel.

• 88.1702.0038

Deze set is voorzien van een handgreep met een directe 
opname voor de roterende mesjes en de meest gangbare 
“lichtere” N-1 mesjes (Ø 2,6 mm). 

Inhoud van deze set:
• De ergonomische NOGA handgreep NG 2000.
• 10 stuks mesjes N-1 (Ø 2,6 mm) in HSS uitvoering.

88.1702.0038   NG 8000   Van € 19,29 voor € 12,-

Van 19,29

       Voor 

 12,-

• 88.1720.0075

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

Van 109,-

      Voor 

 69,-

Van 119,17

      Voor 

 75,-

De mechanische eindaanslagen, in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen beschadiging 

bij  “crashes”! Spatwaterdicht en standaard met de robuuste tasterpunt met HM meetkogel.

199,-
Voor

Van deze 3D-taster 
is een vernieuwde versie 

ontwikkeld (V-2). 
Deze zal op de METAV 2018 

gepresenteerd worden! 
Wij hebben beslag gelegd 

op een gedeelte 
van de huidige voorraad 

welke we voor een 
UITVERKOOP ACTIE 
mogen gebruiken. 

Vandaar deze 
eenmalige actieprijs! 

En natuurlijk zolang de 
voorraad strekt!

Van 295,99
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