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Välkommen till nyhetsbrev 202103 från MG Verktyg AB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haimer resan
2020 fick vi ställa in vårt besök till Haimer fabriken där
vi skulle bjuda våra kunder som hade köpt nya Haimer
maskiner på en rolig resa.

Kundenkät - miljö

I år fick vi revansch för den missade resan och åkte ner
till Igenhausen med våra kunder samt Glenn Hysén där
vi fick en utmärkt uppvisning av innovativa
ultraprecisionsverktyg från Haimer.

Vi fick se på en ishockeymatch med Augsburger Panthers.
Där det blev vinst med 6 - 4 mot Straubing Tigers.
Vi besökte Allianz Arena fotbollsstadium i München och
fick en tour med ölprovning på Riegele bryggeriet.
Dessutom besökte vi sagoslottet Neuschwanstein utanför
Füssen i bayerska alperna.
Vi hann även med ett besök på DMG fabriken i Pfronten
som hade öppet hus samma vecka.
En jättetrevlig resa som vi hoppas att fler av er kommer att
följa med på nästa gång. Håll uppsikt efter nästa kampanj
med resa som extra sötningsmedel. 😉

Vi på MG Verktyg AB jobbar
ständigt för att förbättra vårt
miljöarbete och skydda
miljön genom att
uppfylla de bindande krav
som berör vår verksamhet
och tillämpa en helhetssyn
på bolagets totala
miljöpåverkan.
Vi är intresserad av att höra
vad ni tycker om miljöfrågan
och hur ni hanterar detta i
era verksamheter.
Klick på bilden ovan för att
ladda ner enkäten och sedan
maila den till oss på
info@mg-verktyg.se.

MG Verktyg anställer Mikael Tell
MG Verktyg AB är stolta att kunna berätta att vi har
anställt Mikael Tell som säljare för att ge ytterligare
säljstöd i Mälardalen och stärka vår förmåga att möta våra
kunders behov.
Mikael har haft många år i branschen och även styrt sitt
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hans kunskap och erfarenhet kommer att göra MG
starkare. Med de ökade resurserna kommer vi att bli mer
kapabla att tillhandahålla högkvalitativ kundservice i alla
aspekter.
För ytterligare information eller svar på eventuella frågor
kan ni kontakta oss på 031-54 11 11.

Fokus på...SECO

Seco är en av världens
största leverantör av verktyg
och lösningar för fräsning,
svarvning, hålbearbetning
inkluderar borrning,
brotschning och
uppborrning och hållande
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EMO - spännande lanseringar
MG Verktyg besökte EMO i Milano och vill passa på att
lyfta fram några nyheter från Dümmel. Ett nytt interface
för Minimill lanseras vilket hanterar större vridmoment;
detta nya interface kommer komma på de nya klingorna
med Ø50mm.
Programmet utökas även med en ny mindre storlek på
utbytbara klingor Ø6,7.
Mer info om dessa nya klingor och säljstart för dessa
kommer inom kort.
Detta och mycket mer hittar ni i den nya katalogen för
2022 här.

verktyg.
SECO tillverkar ett brett
sortiment av fräsverktyg och
frässkär som passar i de
flesta material, plus ett
sortiment av svarvskär
bestående av mer än 4000
standardskär och mer än
2000 skärhållare.
Med lösningar såsom
MyPages och SECO Suggest
gör SECO allt lättare för sina
kunder och gör att man
minskar tiden för
processoptimering,
verktygsletande och mera.

KAMPANJER
Mitutoyo Månadens Fynd
En vecka kvar på passbitssats 516-339-60!
Passbitssats, Metrisk, JCSS-certifikat, ISO
112 bitar, grad 1, keramisk
Kampanjpris: 36 565,00 SEK
(Listpris: 52 073,00 SEK)
Kampanjen gäller tills den 31:e oktober 2021.
Under november månad är det en digital mikrometer 0-20
IP65 som är Månadens Fynd så hålla koll på hemsidan
eller våra sociala medier kanaler för mer info.
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Mitutoyo Holtest
En vecka kvar att spara upp till
28% när ni inskaffar nya trepunkts
hålmätningsverktyg.
Läs mer om kampanjen här.
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Walter Perform Line kampanj
Kampanj på Walters Perform Line
fram tills slutet av november 2021.
Hör av er för att diskutera alla
möjligheter.

