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Pozn.: Uvedené slevy nelze kombinovat. Promo se vztahuje na standardní položky (Stock code 1 a 6).

PROMO2021

Platnost 6. 4.–30. 9. 2021

LOGIQ-4-Feed
4 mm

10 ks libovolných destiček na lůžko *
* FFX4 XNMU 04…

Odpovídající stopkovou frézu FFX4 ED…-04 
do průměru 42 mm za 1 Kč.

Odpovídající čelní nástrčnou frézu FFX4 FD…-04 
do průměru 52 mm za 1 Kč. Promo č. T2141

Promo č. T2141

LOGIQ-4-Feed
8 mm

10 ks libovolných destiček na lůžko *
* FFX4 XNMU 08…

Odpovídající čelní nástrčnou frézu FFX4 FD…-08 
do průměru 125 mm za 1 Kč. Promo č. T2142

Tang-F-Grip
2–5 mm

10 ks libovolných destiček TAG + 
odpovídající upínací blok*

20 ks libovolných destiček TAG + 
odpovídající upínací blok*

20 ks libovolných destiček TAG

* upínací blok TGTBG-JHP

Odpovídající planžetu TGAQ… za 1 Kč.
(Neplatí pro planžety JHP)

Odpovídající planžetu TGAQ…-JHP za 1 Kč.

Odpovídající planžetu TGAQ… za 1 Kč.
(Neplatí pro planžety JHP)

Promo č. T2144

Promo č. T2145

Promo č. T2146

Do-F-Grip
2–5 mm

10 ks libovolných destiček DGN + 
odpovídající upínací blok*

20 ks libovolných destiček DGN + 
odpovídající upínací blok*

20 ks libovolných destiček DGN

* upínací blok TGTBG-JHP

Odpovídající planžetu DGAQ… za 1 Kč.
(Neplatí pro planžety JHP)

Odpovídající planžetu DGAQ…-JHP za 1 Kč.

Odpovídající planžetu DGAQ… za 1 Kč.
(Neplatí pro planžety JHP)

Promo č. T2147

Promo č. T2148

Promo č. T2149

NeoDo 890
8 mm

10 ks libovolných destiček na lůžko *
* S890 SZMU 08…

Odpovídající čelní nástrčnou frézu S890 FSZ…-R08 
do průměru 125 mm za 1 Kč. Promo č. T2140

LOGIQ-F-Grip
2–4 mm

20 ks libovolných destiček TAG + 
odpovídající upínací blok*

* upínací blok TGTBY-JHP

Odpovídající planžetu TGAQ… za 1 Kč. Promo č. T2150

Tang Grip
Osa Y
2–4 mm

20 ks libovolných destiček TAG Odpovídající planžetu TAGPAD-Y… za 1 Kč. Promo č. T2151

NeoFeed
12 mm

10 ks libovolných destiček na lůžko *
* FFQ8 SZMU 12…

Odpovídající čelní nástrčnou frézu FFQ8 D…-12 
do průměru 100 mm za 1 Kč. Promo č. T2143
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Pozn.: Uvedené slevy nelze kombinovat. Promo se vztahuje na standardní položky (Stock code 1 a 6).
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Promo č. T2160

Soustružnické destičky
Flash Turn + 
CNMG 12 a WNMG 08
CVD/PVD povlak

50 ks libovolných destiček 
FlashTURN

Dodatkovou slevu 20 % k vašemu rabatu 

Závitovací destičky
Threading Lay-Down
11/16 mm

10 ks libovolných destiček Dodatkovou slevu 25 % k vašemu rabatu

Promo č. T2159

LOGIQ-3-Cham
12–25,9 mm

4 ks libovolných vrtacích hlavic 
LOGIQ-3-Cham H3P

Odpovídající vrtací těleso D3N…* za 1 Kč.
* Platí pro tělesa do délky 8 × D

Promo č. T2152

Sumo-Cham
4–32,9 mm

6 ks vrtacích hlavic Sumo Cham  
ICP / HCP / FCP / ICM / ICK / QCP

+ odpovídající vrtací těleso

Dodatkovou slevu 20 % k vašemu rabatu na hlavice vč. tělesa*

* Platí pro tělesa do délky 8 × D Promo č. T2153

Monolitní karbidové 
závitovací frézy
MTEC, MTEC…

Dodatkovou slevu 20 % k vašemu rabatu

Dodatkovou slevu 25 % k vašemu rabatu

Dodatkovou slevu 30 % k vašemu rabatu

Promo č. T2154

Promo č. T2155

Promo č. T2156

2–3 ks libovolných monolitních 
karbidových závitovacích fréz

4–7 ks libovolných monolitních 
karbidových závitovacích fréz

8+ ks libovolných monolitních 
karbidových závitovacích fréz

LOGIQ-4-Turn
9 mm

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnější nožový 
držák PCLXR/L*

Odpovídající vnější nožový držák PCLXR/L za 1 Kč*

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnitřní nožový 
držák A-PCLXR/L*

* Neplatí pro držáky JHP Promo č. T2157

20 ks libovolných destiček CXMG 09…

30 ks libovolných destiček CXMG 09…

30 ks libovolných destiček CXMG 09…

CXMG-F3P CXMG-M3P
CXMG-F3M CXMG-M3M

LOGIQ-4-Turn
12 mm

Dodatkovou slevu 50 % k vašemu rabatu na odpovídající vnější nožový 
držák PCLXR/L*

Odpovídající vnější nožový držák PCLXR/L za 1 Kč*

* Neplatí pro držáky JHP Promo č. T2158

20 ks libovolných destiček CXMG 12…

30 ks libovolných destiček CXMG 12…

CXMG-F3P CXMG-M3P
CXMG-F3M CXMG-M3M

ISCAREX, s.r.o.
tel. 603 578 140, email iscarex@iscarex.cz, www.iscarex.cz

2

http://www.iscar.cz/index.aspx/countryid/6
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4297&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4297&mapp=DR&app=0&pageType=4&rel=T
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4297&mapp=DR&app=0&pageType=4&rel=T
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4297&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2672&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=3593&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=3156&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2671&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2920&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4119&mapp=DR&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2672&mapp=DR&app=0&pageType=4&rel=T
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4242&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M&fr=1&rel=T&rcat=3366847&item2=&ssOrder=&loc=&IC=&Pos=
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=I
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4231&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4232&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4233&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4236&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4231&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4232&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4233&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4236&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&GFSTYP=M
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=4249&mapp=IS&app=0&pageType=4&rel=I
mailto:iscar%40iscar.cz?subject=Dotaz_PROMO



