NU AVEŢI TIMP
SĂ AŞTEPTAŢI?

Noi livrăm scule speciale din carbură solidă
în mai puţin de 3 săptămâni.

Cantitate de
pornire
de la 3 bucăţi

Domeniul de diametre
de la 3,0 până la 32,0 mm

Lungimea totală
până la 360,0 mm

cu sau fără
răcire internă

CERATIZIT este un grup de inginerie de înaltă
tehnologie, specializat în scule aşchietoare şi
soluţii din materiale dure.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Noi dezvoltăm pentru
Dumneavoastă

soluţia optimă de prelucrare
UNIȚI.
pentru fabricare
în COMPETENȚI.
domeniul
găuririi, frezării
şi alezării
PRELUCRĂM
PRIN AŞCHIERE
Ca furnizor de servicii complete în aşchiere, stăpânim
procesul de fabricație a carburilor de la pulbere până
la produsul de prelucrare finalizat și construim întregul
lanț valoric.
SPECIALISTUL SCULELOR CU PLĂCUŢE
AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE,
Datorită furnizării sigure de materii prime, este posibil
Pe pagina noastră principală
FREZARE ŞI CANELARE
să reacționeze imediat la cerințele specifice clienților
cuttingtools.ceratizit.com
și să ofere un serviciu
incredibil de rapid de comandă
Marca de produse CERATIZIT reprezintă scule cu plăcuţe amovibile de înaltă calitate. Produsele se disting cu o
veți găsi formulare pentru a vă defini
și de livrare pentru scule
specialeșide
înaltă
calitate
din
calitate superioară
conțin
ADN-ul
multor ani
de experiență în dezvoltarea și fabricarea sculelor din carbură.
sculele speciale.
carbură solidă.
Un timp de livrare de trei săptămâni de la primirea
Trimiteţi-ne formularul completat
comenzii și aprobarea tehnică este garantat ca o
comanda.ro@ceratizit.com
promisiune obligatorie a performanţei, astfel încât
sau contactaţi
ETICHETApersoana
DE CALITATE
dvs., ca client, să puteți planifica în siguranță în caz
PENTRU
GĂRUIREA
Dumneavoastră
deEFICIENTĂ
contact extern.
de nevoie.

Completare uşoară:

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.

Beneficiile Dumneavoastră:

▲▲ Economii de costuri prin depozitare redusă
▲▲ Ofertă în termen de 48 de ore
inclusiv desenul
▲▲ Timp de livrare de max. 3 săptămâni după primirea
comenzii și aprobarea tehnică

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.
▲▲ Sprijin din partea
experţilor
noştri de
serviciu
extern şi intern

Împreună vom găsi cea
mai bună soluţie!
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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.

