TOOL SUPPLY 24/7

SOLUŢII INDIVIDUALE PENTRU
APROVIZIONAREA CU SCULE
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Noi ne ocupăm de
întregul proces de aprovizionare
şi depozitare!
Cu privire la procesul de aprovizionare cu scule, la o analiză
mai atentă devine clar că sunt necesare numeroase resurse în
acest domeniu. Pentru a simplifica aceste procese şi în definitiv
pentru a garanta o aprovizionare mai eficientă cu scule, echipa
Cutting Tools din grupul CERATIZIT oferă, în calitate de furnizor
complet în domeniul prelucrării prin aşchiere, soluţii inovatoare,
individuale, adaptate necesităţilor dvs.

▲▲ Consultanţă tehnică
▲▲ Determinarea necesităţilor
▲▲ Depozit de consignaţie
▲▲ Distribuire 24/7
▲▲ Umplere automată
▲▲ Facturare clară

Standardul nostru în această privinţă este ca dvs. să aveţi
întotdeauna la dispoziţie scula potrivită la momentul
potrivit – lucru indispensabil pentru succesul dvs.

▲▲ Optimizarea costurilor
▲▲ Statistici şi evaluări

Calea tradiţională de aprovizionare cu scule ia mult timp şi este costisitoare,
iar timpii mai lungi de întrerupere a funcţionării prelungesc procesele.
Notificarea
de ridicare

Sculă disponibilă?
Necesar preluare?
Declanşare necesar?

Achiziţii
Comanda

Intrare mărfuri
Primirea coletului
Verificarea facturii
Plata

Alocare nouă

Depozit de scule
Înregistrarea sculei
Depozitarea sculei

Distribuire

Producţie

Aprovizionare cu scule cu TOOL SUPPLY 24/7
Creare articole
La reluare
şi modificări

Notificare
automată de
ridicare

Gestiune
dinamică a
stocurilor

Adaptarea cantităţilor
la necesităţi

Umplere
automată de
către CERATIZIT

Distribuire 24/7

Producţie
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Dvs. hotărâţi produsele
şi drepturile de acces.
Vă sprijinim la

determinarea necesarului, alegerea sistemului şi la instalare.

Transparenţă

▲▲ Prin ridicare personalizată
▲▲ Atribuire ţintită a drepturilor
▲▲ Diverse evaluări
▲▲ Înregistrarea capitolelor de costuri

Disponibilitate maximă
▲▲ Notificare automată de ridicare
▲▲ Gestiune dinamică a stocurilor
▲▲ Livrare alarmă direct la client
▲▲ Umplere continuă de către angajaţii
de service
▲▲ Fără întreruperi de stoc
▲▲ Acces zilnic la date
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Aşchiere completă de la un
singur furnizor

▲▲ O persoană de contact pentru toate întrebările
despre utilizare care apar în practică
▲▲ Instruirea ţintită a angajaţilor dvs. pentru
utilizarea noilor scule
▲▲ Sistem de plasare a comenzii uşor de utilizat în
mod constant

Service Premium pe termen lung
▲▲ Crearea articolelor şi alocarea lor se face de
către CERATIZIT
▲▲ Fără costuri suplimentare pentru reparaţii,
service şi extinderi
▲▲ Upgrade imediat pe cele mai noi produse
▲▲ Optimizare periodică a gamei de produse
▲▲ Depozit de consignaţie
▲▲ Fără durată de valabilitate a contractului
▲▲ Inventar efectuat de CERATIZIT

Mai multă siguranţă şi reducerea
costurilor
▲▲ Nu este necesar personal pentru managementul
stocului
▲▲ Operaţie automată de plasare a comenzilor,
alocare automată
▲▲ Intrarea mărfurilor, taxele poştale, ambalarea etc.
nu mai sunt necesare
▲▲ Partener puternic cu decenii de experienţă
▲▲ Posibilităţi mai mici de apariţie a defecţiunilor în
derulare
▲▲ Decontare lunară / termen de plată prelungit
▲▲ Interfaţă B2B
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TOOL-O-MAT 840
O minune unică în materie de spaţiu
În acest automat îşi găsesc locul până la 840 de produse diferite. Locurile flexibile din depozit se adaptează
la dimensiunea produsului şi garantează o eficienţă maximă şi folosire la maximum a capacităţilor.
Alocarea zilnică a sculelor dvs. şi serviciul de umplere efectuat de CERATIZIT garantează că sculele
dvs. sunt gata atunci când aveţi nevoie de ele. Plata se face abia la ridicare.

Posibilitate design
individual
Alegeţi-vă favoritele din cele
5 modele de top ale noastre
pentru TOOL-O-MAT 840:

Sistem de frezat colţuri 491
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Perforare, WTX – UNI

Strunjire, HCR 1135

Frezare, AluLine

DRAGONSKIN –
tehnologie de vopsire

TOOL-O-MAT 80
Clasicul modern
Acest sistem modern de distribuire a sculelor oferă câmp vizual liber asupra a până la 80 de produse diferite.
Acest lucru permite o selectare rapidă a sculei prin ecranul tactil, fără să mai fie nevoie de căutarea îndelungată
în catalog. Sertarele flexibil configurabile permit chiar depozitarea produselor grele, pe care, la ridicare, un lift le
transportă în siguranţă la compartimentul de distribuire. Până la patru automate se pot racorda la o unitate de
comandă. Sistemul nu numai că economiseşte extrem de mult spaţiu, ci şi permite, atunci când este necesar,
creşterea capacităţii de depozitare.
Ca şi la celelalte sisteme ale noastre de distribuire a sculelor, şi la TOOL-O-MAT 80 aveţi întotdeauna siguranţa că
nu vă scapă niciodată scula de care aveţi nevoie în mod urgent. Noi preluăm pentru dvs. umplerea şi garantăm
că scula dvs. standard este întotdeauna în stoc. Bineînţeles că şi pentru acest sistem se aplică regula:
Plătiţi marfa abia după ridicare.

Până la patru automate racordate la o unitate de comandă
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UNIȚI. COMPETENȚI.
PRELUCRĂM PRIN AŞCHIERE
SPECIALISTUL SCULELOR CU PLĂCUŢE
AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE,
FREZARE ŞI CANELARE
Marca de produse CERATIZIT reprezintă scule cu plăcuţe amovibile de înaltă calitate. Produsele se disting cu o
calitate superioară și conțin ADN-ul multor ani de experiență în dezvoltarea și fabricarea sculelor din carbură.

ETICHETA DE CALITATE
PENTRU GĂRUIREA EFICIENTĂ
Prelucrare de găurire, alezare, adâncire şi strunjire interioară de înaltă precizie, este o chestiune de experți:
soluții eficiente de scule pentru găurire precum şi unelte mecatronice, poartă denumirea comercială KOMET.

EXPERŢI PENTRU SCULE ROTATIVE,
PORTSCULE ŞI SOLUŢII DE PRINDERE
WNT este sinonim cu diversitatea produselor: scule rotative din carbură solidă și HSS, portscule și soluții
eficiente pentru prinderea pieselor de prelucrat, sunt atribuite acestui mărci.

SCULE DE AŞCHIERE PENTRU
INDUSTRIA AEROSPAŢIALĂ

CERATIZIT România S.R.L.
Sector 1, Str. Biharia, Nr. 26 \ 013981 București
Tel. 0800 672 384
comanda.ro@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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Sculele de găurire din carbură solidă special dezvoltate pentru industria aerospațială poartă numele de produs
KLENK. Produsele foarte specializate sunt dedicate pentru prelcurarea materialelor de construcţii uşoare.

