DEZVOLTARE DE PROIECT

Conceptele inteligente de soluții pentru
procese eficiente de prelucrare
CERATIZIT este un grup de inginerie de înaltă
tehnologie, specializat în scule aşchietoare şi
soluţii din materiale dure.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Proiecte în cele
mai bune mâini

De la consultanţă până la finalizarea cu succes,
punem în practică obiectivele proiectelor dvs.,
în funcţie de aplicaţiile specifice

Dezvoltarea proceselor
optime de producţie
Creşteţi productivitatea cu ajutorul conceptelor noastre
de scule inovatoare, beneficiind de experienţa noastră
extrem de îndelungată şi de serviciile de consultanţă
personală pe care le oferim
Pentru a putea prelucra în mod rentabil şi la o calitate ridicată piese din ce în ce mai complexe, este necesară
adaptarea tuturor parametrilor de proces în funcţie de sarcina respectivă. Cine are controlul asupra acestor
provocări reuşeşte să rămână competitiv pe piaţa globală.
Adesea, în cadrul operaţiunilor zilnice, nu sunt întotdeauna disponibile capacităţile necesare pentru analizarea
proceselor de fabricaţie şi pentru eficientizarea lor prin optimizările corespunzătoare. De asemenea,
de cele mai multe ori, lipseşte şi timpul pentru a adapta noile materiale şi geometrii de scule sau
tehnologii de proces în funcţie de sarcinile de aşchiere individuale.
Tocmai aici intervenim noi cu serviciile noastre de dezvoltare de proiect. Suntem unul
dintre liderii producţiei de scule şi impunem ritmul pieţei cu inovaţiile noastre în
aşchiere, ceea ce ne permite să elaborăm pentru dvs. concepte optime de
scule, care se sprijină pe cei mai importanţi factori ai succesului, cum
ar fi eficienţa, timpul şi calitatea.
De ce suntem partenerul dvs. de sistem ideal? Avem
ani de experienţă în dezvoltarea unor soluţii de
scule inovatoare, putem apela un knowhow tehnic de mare profunzime şi oferim un
service de înaltă clasă. În plus, cu mărcile
noastre de produse de vârf, Cutting Solutions
by CERATIZIT, WNT, KOMET şi Klenk,
suntem un furnizor de soluţii complete în
domeniul aşchierii şi oferim una dintre cele mai
cuprinzătoare game de scule de aşchiere şi
servicii.
Dacă nu doriţi să pierdeţi conexiunea cu
competiţia internaţională, ci, din contră, să
impuneţi ritmul acesteia, atunci contactaţi-ne
acum.

Vă vom implementa
proiectul cu succes!

Consultanţă
de proiect

Pregătirea
proiectului
& ofertă

Implementarea
proiectului

Deservire
continuă

Avem constant obiectivele
dvs. în vizor

Prestaţiile noastre

Echipa noastră de proiect
interdisciplinară

Prestaţiile noastre

Echipa noastră de experţi

Prestaţiile noastre

Vă rămânem la dispoziţie

Prestaţiile noastre

şi vă oferim servicii de consultanţă la
nivel de multiple branşe în toate domeniile de aplicaţie. Profitaţi de anii noştri
de experienţă şi de conceptele noastre
de soluţii inovatoare.

creează cu sculele high-end CERATIZIT
un concept de prelucrare ideal, care este
adaptat precis şi individual în funcţie de
cerinţele şi obiectivele dvs.

implementează – în strânsă colaborare cu dvs. şi împreună cu tehnicianul dvs. de aplicaţii personal
din cadrul CERATIZIT – conceptul
ofertat în maşina dvs. Prin intermediul acestui serviciu de suport local
asigurăm un proces de fabricaţie
stabil şi rentabil pentru produsul dvs.

şi după implementarea cu succes a
proiectului. Tehnicianul dvs. personal de
aplicaţii monitorizează procesele dvs.
de fabricaţie, identifică alte potenţiale de
optimizare şi vă sprijină constant în faţa
provocărilor cu care vă confruntaţi.

▲▲ Servicii de consultanţă pentru toate aplicaţiile
şi branşele
▲▲ Consultanţă orientată asupra necesităţilor,
pentru optimizarea proceselor
▲▲ Manager de proiect personal

▲▲ Elaborarea conceptelor de scule şi de
prelucrare
▲▲ Luarea în considerare a intervalelor de ciclu
▲▲ Teste de aşchiere în propriile Centre Tehnice
▲▲ Prognoza necesarului de scule şi a costului
sculelor per componentă
▲▲ Ofertă comercială

Planificare detaliată a procesului de prelucrare
Construcţia sculelor
Monitorizarea coliziunii
Asamblarea sculelor
Suport asigurat de un tehnician de aplicaţii
personal la rodarea sculelor şi
programarea CNC
▲▲ Documentaţia sculelor
▲▲ Rapoarte de proiect regulate
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲

▲▲ Suport constant în procesul de
fabricaţie
▲▲ Suport în producţia de serie
şioptimizarea proceselor

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
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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.

