GEEN TIJD OM
TE WACHTEN?

Wij leveren VHM-speciaalgereedschappen
binnen 3 weken.

Seriegrootte
vanaf 3 stuks

Diameterbereik
vanaf 3,0 t/m 32,0 mm

Totale lengte
tot 360,0 mm

Met of zonder inwendige
koelmiddeltoevoer

CERATIZIT is een groep van hightech bedrijven
gespecialiseerd in gereedschappen voor de
verspaningstechniek en hardmetaal toepassingen.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Wij ontwikkelen voor u

de optimale bewerkingsoplossing
voor uw productie
op het gebied
VERENIGD.
COMPETENT.
van boren,VERSPANEN.
frezen en ruimen
Als full-service leverancier in de verspaning beheersen
wij het hardmetaal productieproces van poeder tot
compleet verspanend product.
SPECIALIST VOOR
Vanwege de gegarandeerde aanvoer van grondstoffen
WISSELPLAATGEREEDSCHAPPEN
is het mogelijk, direct te reageren op klantspecifieke
Op onze homepage
VOOR DRAAIEN, FREZEN EN STEKEN
eisen en een ongelooflijk snelle bestel- en leverservice
cuttingtools.ceratizit.com
aan te bieden voor hoogwaardige
VHM-speciaalgeCERATIZIT staat voor hoogwaardige wisselplaatgereedschappen. De producten worden gekenmerkt
vindt u formulieren voor het definiëren van uw
reedschappen.
door hun hoge kwaliteit en bezitten het DNA van jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van
speciaalgereedschappen.
hardmetaalgereedschappen.
Een levertijd van drie weken na binnenkomst van
opdracht en technische vrijgave is gegarandeerd,
Stuur alstublieft het ingevulde formulier naar
zodat u als klant van ons op aan kunt en veilig
verkoop@ceratizit.com
kunt plannen.
of
neem
contact op met
uw technisch adviseur.
HET
KWALITEITSLABEL
VOOR

Simpelweg invullen:

EFFICIENTE BOORBEWERKINGEN

Hier profiteertHoognauwkeurig
u van: boren, ruimen, verzinken en kotteren is werk voor experts: efficiënte gereedschapoplossingen

voor het bewerken van boringen alsmede mechatronische gereedschappen dragen daarom de merknaam KOMET.

▲▲ Kostenbesparing door gereduceerde
magazijnvoorraad

▲▲ Aanbieding binnen 48 uur inclusief tekening
▲▲ Levertijd van max. 3 weken na binnenkomst van
opdracht en technische vrijgave

EXPERTS VOOR ROTERENDE GEREEDSCHAPPEN,
GEREEDSCHAPOPNAMES EN SPANOPLOSSINGEN

▲▲ Ondersteuning door onze experts in binnen- en
buitendienst WNT staat synoniem voor een grote variatie van producten: roterende gereedschappen uit volhardmetaal en
HSS, gereedschapopnames en efficiënte oplossingen voor het opspannen van werkstukken zijn bij dit merk
ondergebracht.

Samen creëren we de
beste oplossing!

VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN
VOOR DE LUCHT- EN RUIMTEVAART

CERATIZIT Nederland B.V.
Vijfhuizenberg 54 \ 4708 AL Roosendaal
Tel.: +31 165 523440 \ verkoop@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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06/2020
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01000

Speciaal voor de lucht- en ruimtevaart ontwikkelde boorgereedschappen uit volhardmetaal, dragen de
productnaam KLENK. De hoogwaardige producten zijn specifiek bestemd voor de bewerking van lichtgewicht
materialen.

