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Secure our drills at a special 
price now!

1st April - 30th June 2021

actievoorwaarden: vraag uw vertegenwoordiger

1 april - 30 juni 2021

tot
60%

korting!

www.hhtools.nl | Deze promotie geldt van 1 april - 30 juni 2021. Zolang de voorraad strekt.



40TH ANNIVERSARY PROMOTION

Solid carbide drills with top performance parameters.
SDP / SDM SumiDrill Power Series

Buy minimum 5 drills (3D/5D/7D) from Ø 3-16mm and get 60% 
discount. Get a 40 years polo shirt* with every 20th drill!

Replaceable head drills for high rigidity and low costs.
SMD MultiDrill Series

Buy 5 drill heads of DMEL / DMTL type from Ø 12-30,5mm with 
your standard discount and get the holder with 70% discount. 

Versatile indexable insert drills for maximum cost efficiency.
WDX SumiDrill Series 

Buy 20 inserts with your standard discount and get a 2D/3D/4D 
holder up to Ø 55mm with 75% discount. 

SUMITOMO ELECTRIC Hartmetall GmbH
Konrad-Zuse-Str. 9, 47877 Willich, Germany
 +49 2154 4992 0   +49 2154 4992 161  @ info@sumitomotool.com

When ordering use the reference: ‘40th Anniversary Promotion’

*Delivery after promotion. Only while stocks last.

SDP / SDM SumiDrill Power Series
Volhardmetalen boren met een uitstekende parameter prestatie.

Koop minimaal 5 boren (3D / 5D / 7D) van Ø 3-16 mm 
en krijg 50% korting. 

SMD MultiDrill Series
Boor met vervangbare kop voor hoge rigiditeit en lage kosten.

Koop 5 boorkoppen van het type DMEL / DMTL van Ø 12-30,5 mm 
en ontvang de houder met 55% korting.

WDX SumiDrill Series
Veelzijdige wisselplaatboren voor maximale kostenreductie.

Koop 20 inserts en ontvang een 2D / 3D / 4D houder tot Ø 55 mm 
met 60% korting.
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Plaats een order en

 maak kans op een 

Sumitomo 40 jaar 

polo shirt!

60%
korting
op de 

houder!

55%
korting
op de 

houder!

50%
korting!

JAAR
1981-2021


