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KDO JSME?

PROČ BO-IMPORT?

E-SHOP

Více než 20 let zkušeností

Praxe v realizaci velkých zakázek

Široká nabídka sortimentu

Odborné poradenství

Realizace toolboxů a konsignačních skladů

Zázemí firmy s prodejnou

Moderní e-shop

Firma BO-IMPORT s.r.o. je více než 20 let důležitým mezičlánkem mezi výrobcem a konečným 
spotřebitelem ve strojírenství. Jsme spolehlivým partnerem v oblasti nástrojů, nářadí, brusiva, 
měřidel a dílenského vybavení. Pomáháme našim zákazníkům vybrat vždy to nejlepší řešení
s ohledem na jejich potřeby a priority. Šetříme tak firmám čas, peníze a především starosti.

Jdeme s dobou na všech frontách a proto jsme vytvořili moderní e-shop postavený na základě 
požadavků našich zákazníků, který se dlouhodobě těší vynikajícímu hodnocení na portálu Heureka. 

WWW.BO-IMPORT.CZ
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VERGNANO (Fratelli Vergnano S.r.l.) je jedním z předních světových výrobců špičkových závitní-
ků s více než 70 lety zkušeností v oboru nástrojů pro závitování. Tato rodinná firma disponuje 
rozlehlým výrobním areálem, ze kterého zásobuje důležité odběratele z automobilového i letec-
kého průmyslu. Výrobce Vergnano si zakládá na jediném výrobním závodě v italském Chieri, kde 
dokáže ručit za špičkovou kvalitu produkce.

Řada A - Závitníky pro obecné aplikace
Renomovaná řada Vergnano A nabízí řešení při závitování téměř všech typů generických aplikací. Jsou k dispozici pře-
devším strojní řezací závitníky, tvářecí závitníky, ale i závitníky ruční. Řada A je ucelenou řadou závitníků pro běžné typy 
závitů a tolerancí. Závitníky jsou vyrobeny z rychlořezné oceli a jsou opatřeny PVD povlakem nejvyšší kvality.

Řada P - Vysoce výkonné závitníky
Řada P obsahuje vysoce výkonné (high-performance) závitníky pro nejvyšší nároky z hlediska produktivity. Pro zvýšení 
odolnosti vůči opotřebení jsou všechny závitníky řady P vyráběny z rychlořezné oceli práškovou metalurgií a jsou
k dispozici s pokročilými povlaky PVD. Tyto závitníky lze použít pro širokou škálu aplikací, včetně těžko-obrobitelných 
materiálů. Řada P nabízí řezací závitníky a tvářecí závitníky.

Řada S - Synchro závitníky
Závitníky řady S jdou naproti trendu používání moderních CNC strojů se synchronními vřeteny. Byly speciálně navrženy 
pro synchronní/tuhé závitování a vysokorychlostní obrábění. Rychlořezná ocel je vyrobena práškovou metalurgií
a pokročilé PVD povlaky skýtají vynikající výkonnostní charakteristiky v široké škále aplikací.
Závitníky řady S je nutno používat pouze v kombinaci se synchronními/tuhými závitovými nástavci.

Řada H – Tvrdokovové závitníky
Závitníky řady H jsou vyráběny z nejkvalitnějšího ultra-jemnozrnného karbidu. Ve specifických aplikacích závitování, 
jako jsou tepelně zpracované oceli, šedá litina a litý hliník, nabízí monolitní tvrdokov extrémně vysokou produktivitu
jak z hlediska životnosti nástroje, tak i řezných rychlostí. Podobně jako v mnoha aplikacích tvářecích závitníků,
jako je například ocel s nízkou/střední odolností, nerezová ocel a tvářené hliníkové slitiny, je použití tvrdokovových 
závitníků vysoce konkurenceschopné ve srovnání s rychlořeznou ocelí.

79 LET VE SVĚTĚ ZÁVITOVÁNÍ

Naskenujte
pro online

Vergnano katalog

A
P
S
H

BO-IMPORT je exkluzivním distributorem pro ČR
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Společnost SAU S.p.A. byla založena v roce 1982 v Polinagu v Itálii. V oboru strojírenství již pů-
sobí 40 let. Flexibilita výroby, kvalita, dostupnost produktů, rychlý servis a stále se rozšiřující 
sortiment nástrojů činí ze SAU spolehlivou a uznávanou výrobní společnost, čímž se řadí mezi 
lídry v oboru nástrojů pro obrábění.

Výrobce disponuje širokým portfoliem destičkových i monolitních nástrojů v prvotřídní kvalitě.

Naskenujte
pro online

SAU katalogBO-IMPORT je oficiálním distributorem pro ČR

SOUSTRUŽENÍ / FRÉZOVÁNÍ / VRTÁNÍ / ZÁVITOVÁNÍ
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1962 
Společnost RIME byla založena v roce 1962 v Itálii Massimilianem Ettorim, který díky svým osobním zkušenostem
ze zahraničí ve firmách specializovaných na výrobu řezných nástrojů začíná vyrábět speciální řezné nástroje pro armádní sektor. 
  
1970 
V 70. letech začíná RIME vyrábět stopkové frézy z HSS a HSS-Co.
  
1980 
Během 80. let vznikl první vlastní katalog fréz a výstružníků z HSS, HSS-Co5, HSS-Co8 a fréz ze syntetické oceli (ASP). 
  
1988 
V těchto letech RIME staví novou a současnou továrnu s nejvyšším světovým know-how v CNC obrábění a nejlepšími
robotickými centry, která umožňují výrobu řezných nástrojů podle nejmodernějších a nejsofistikovanějších technologických aplikací. 
  
1990 
V 90. letech začíná výroba tvrdokovových fréz s TiN, TiCN, TiAlN, Supreme a Prodige povlaky.
 
Dnes 
V současné době je společnost postavena na 100% kontrole kvality prostřednictvím vlastního specializovaného a zkušeného
personálu. Společnost dnes vede Andrea Ettori, syn Massimiliana, který navázal na tradici svého otce a dále inovuje výrobu
pomocí technologických řešení.

Naskenujte
pro online

RIME katalogBO-IMPORT je exkluzivním distributorem pro ČR

Ekonomické řešení
a skvělý poměr kvality a ceny

Pro frézování vysokopevnostních
ocelí až do 1600 N/mm², litiny
a nerezové oceli.

UMAXline
Pro frézování vysoce legovaných ocelí,
nerezové oceli, titanu a slitin niklu
(Inconel, Duplex, Titan)

UMAXevolution
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Od roku 1989 KINTEK Group vyrábí vysoce kvalitní upínače nástrojů pro obráběcí stroje. Společ-
nost neustále zajišťuje zlepšování služeb a věnuje se inovacím svých produktů. Výsledkem je 
stabilní růst na národních i mezinárodních trzích.

Naskenujte
pro online

KINTEK katalog
BO-IMPORT je oficiálním distributorem pro ČR

20 % produkce představuje
výroba speciálů podle požadavků zákazníka

VÝROBA SPECIÁLŮ
450+ distributorů po celém světě

40+ zemí, kam KINTEK dodává své nástroje

VE SVĚTĚ

30 LETÁ TRADICE VÝROBY UPÍNACÍCH NÁSTROJŮ

VDI držáky DIN 69880
HSK držáky DIN 69893
ISO držáky
Speciální nástroje
Držáky pro CNC soustruhy
HSK frézovací upínače
Upínače vyvážené na G2,5 / 25000 ot./min
Capto upínače
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BO-IMPORT je exkluzivním distributorem pro ČR

Italská společnost ALGRA S.p.A. si za více než čtyřicet let činnosti vydobyla významné postavení
ve světě obrábění a ve výrobě poháněných držáků nástrojů. K jedné z největších předností 
patří online konfigurátor, díky kterému dokážete rychle a pohodlně vybrat příslušný poháněný 
nástroj do konkrétního CNC soustruhu. 

Alberto Pesenti je zakladatel, současný prezident a generální ředitel společnosti. Algra se 
zrodila v roce 1974, kdy zakladatel začal podnikat v garáži pod svým domem poté, co si koupil 
svůj první soustruh. V roce 1975 vstoupil do firmy jako partner i jeho bratr Graziano. „ALGRA“ ve 
skutečnosti pochází z iniciál obou jmen. Dnes je firma na špičkové technologické úrovni.

ONLINE KONFIGURÁTOR

vyberte výrobce soustruhu
vyberte označení soustruhu
specifikujte typ poháněného
nástroje

Jak to funguje:

WWW.TC.ALGRA.IT

ŠIROKÝ SORTIMENT PRVOTŘÍDNÍ KVALITA
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1937 
Robert Matthey zakládá v Paříži společnost MAGAFOR. Pochází ze švýcarské rodiny z Vallorbe, ve které je výroba nástrojů tradicí.
Pod jeho vedením se MAGAFOR stává evropským specialistou na středicí vrtáky a zároveň vyvíjí vlastní řadu řezných nástrojů. 
  
1950-1970 
Do společnosti postupně vstupuje osm potomků zakladatele. Přeměňují ji na prvotřídní průmyslovou firmu.
MAGAFOR je nyní světovým lídrem ve výrobě středicích vrtáků. 
  
2000 
Třetí generace rodiny Matthey je již od mala seznamována s know-how. Zanedlouho přicházejí do společnosti i dva mladí 
Mattheyovi již ze čtvrté generace. Jejich poslání: přizpůsobit se a zaměřit se na výkon a inovace. 
  
2010 
Druhé výrobní centrum v Bussy-Saint-Georges (východní Paříž) začíná nabírat na obrátkách. Jedná se o prvotřídní technologickou 
továrnu zaměřenou na sériovou výrobu vysoce kvalitních řezných nástrojů. V roce 2020 se kapacita výroby zdvojnásobila. 
  
Dnes 
V dnešní době je MAGAFOR uznáván jako lídr ve výrobě přesných řezných nástrojů. Každým rokem MAGAFOR investuje až 15 % 
ročního obratu do inovací a až 6 % do školení svých zaměstnanců. S více než 250 řadami a 8 000 rozměry nástrojů nabízí MAGA-
FOR řešení přizpůsobené Vašemu obrábění.

Naskenujte
pro online

Magafor katalogBO-IMPORT je exkluzivním distributorem pro ČR

ZáhlubníkyStředicí
vrtáky

Oboustranné
navrtáváky

Mikro
vrtáky

Výstružníky

Nejširší sortiment středicích
vrtáků na světě
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Since 1957

Naskenujte
pro online

Llambrich katalogBO-IMPORT je exkluzivním distributorem pro ČR

Společnost Llambrich® pochází z Barcelony ve Španělsku a již od roku 1957 navrhuje, konstruuje
a vyrábí vrtačková sklíčidla pro průmyslové a lékařské použití ve špičkové kvalitě.

Llambrich je od roku 1983 průkopníkem a inovátorem přesného rychloupínacího sklíčidla, které 
zaručuje nejnižší házivost. Všechna vysoce přesná sklíčidla jsou dodávána s certifikátem o kon-
trole, který zaručuje maximální házivost 0,02 mm, 0,03 mm, 0,04 mm nebo 0,05 mm.
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Společnost 7-Leaders Corp byla založena v roce 1990 a specializuje se především na výrobu mo-
nolitních tvrdokovových fréz. Produkty a služby poskytuje ve vysoké kvalitě spolu s ochrannou 
známkou „7Leaders“ po celém světě.

Naskenujte
pro online

7L a OSL katalogBO-IMPORT je oficiálním distributorem pro ČR

7 LEADERS
• Široký sortiment (frézy, vrtáky, výstružníky,
   závitové frézy) pro všechny obráběné materiály
• Vysoce výkonné nástroje
• Vysoce přesné nástroje

OSL
• Nejpoužívanější nástroje za super příznivé 
ceny díky masové produkci
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PTG je rodinný podnik se sídlem v německém Hagenu, založený v roce 1994. Během let se 
etabloval jako spolehlivý výrobce řezných nástrojů, především HSS vrtáků. 

Výroba probíhá ve 12 výrobních závodech po celém světě podle ekologických a kvalitativních 
specifikací. Nástroje navíc procházejí kontrolou kvality ve vlastní zkušební laboratoři v Hage-
nu. Tato opatření zajišťují stálou, vysoce přesnou průmyslovou kvalitu, což dokazuje extrémně 
nízká míra reklamací <0,1 %. 

Zákazníci jsou zásobováni po celém světě a již několikrát ocenili PTG za kvalitu a spolehlivost 
dodávek, inovace a služby. Z nejmodernějšího centrálního skladu je denně expedováno ne-
spočet balíků. Na celkové skladovací ploše 2 400 metrů čtverečních je uloženo 14 000 různých 
druhů položek.

Naskenujte
pro online

PTG katalog

HSS vrtáky PROFILINE ®
• špičková kvalita pro profesionální uživatele
• naprosto precizní rozměrová přesnost
• trvalé kontroly kvality dle specifikací PTG Profiline®
• neustálý inovativní vývoj produktů

HSS vrtáky RATIOLINE
• nástroje pro uživatele s ohledem na cenu
• procesně optimalizovaná výroba
• široký sortiment
• nákladově efektivní kvalitní nástroje

BO-IMPORT je oficiálním distributorem pro ČR
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Naskenujte pro
produkty Knipex 

na e-shopuBO-IMPORT je oficiálním distributorem pro ČR

Specialisté na kleště s tradicí přes 135 let.

Co považuje KNIPEX za svou hlavní myšlenku? Soustředit se. Pouze jako specialisté mohou totiž 
svým zákazníkům nabídnout nejvyšší kvalitu a přežít v globální konkurenci. Za více než 135 let 
nashromáždili rozsáhlý sortiment produktů a výrobní know-how, které doslova dýchá z kaž-
dých kleští. To, co funguje dnes, nestačí pro budoucnost. Proto výrobce ve všech svých odděle-
ních pracuje na inovaci a není to je fráze.

Na kvalitě záleží především

Rozhodujícím faktorem pro funkci kleští je jejich přesnost. Bez přesnosti nelze spolehlivě stří-
hat, uchopovat, utahovat ani provádět další operace. Přísné tolerance umožňují splnit přísné 
požadavky na kvalitu. Těchto požadavků dosahují prostřednictvím přesných měření a kontrol-
ních testů, a to po jednotlivých výrobních krocích i na konci celého procesu. Testuje se pomocí 
nejmodernější měřicích technologií ale provádí i praktické ruční testování. KNIPEX používá pou-
ze vybrané slitiny oceli, válcované podle přesných specifikací.
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TVRDOKOVOVÉ
VRTÁKY

TECHNICKÉ FRÉZY

LAMELOVÉ KOTOUČE
Vrtáky BO-TOOLS jsou definicí výkonu za férovou 
cenu. Všechny naše nástroje jsou kontrolovány 
moderními certifikovanými zařízeními a výsledky 
jsou dokumentovány. Tímto způsobem můžeme
zaručit nejvyšší možný standard kvality.

Tvrdokovové technické frézy BO-TOOLS
jsou ideální volbou pro univerzální obrábění většiny materiálů.

Frézy máme dostupné ve 13 tvarech a 6 rozměrech.

Lameláky BO-TOOLS jsou vyrobené ze špičkového ma-
teriálu, ze kterého vyrábí také přední světoví výrobci. 

Dostupné jsou ve 
3 provedeních 

a velikostech 
115, 125 a 150 cm.

PDF katalog 
technických

fréz

Online
konfigurátor
vrtáků PDF 

katalog 
brusiva
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AKČNÍ KATALOG 
Výběr nejlepších nástrojů za akční ceny

www.bo-import.cz/akcni-nabidky



www.bo-import.cz

BO-IMPORT s.r.o.
Olomoucká 2371/189, 785 01, Šternberk, 
Česká republika

IČ: 25900340, DIČ: CZ25900340

Tel: +420 585 316 462

E-mail: info@bo-import.cz


