TOOL SUPPLY 24/7

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN
VOOR GEREEDSCHAPINKOOP
CERATIZIT is een groep van hightech bedrijven
CERATIZIT ist eine
Hightech-Engineeringgespecialiseerd
in gereedschappen
voor de
Gruppe, spezialisiert
auf Werkzeugund
moderne
verspaningstechniek
en hardmetaal
Hartstofftechnologien.
toepassingen.

Tooling the Future
www.ceratizit.com
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Het complete bestelen opslagproces nemen
wij van u over!
Rondom het proces van gereedschap bestellen, wordt bij nadere
beschouwing duidelijk dat in dit proces talrijke hulpbronnen nodig zijn.
Om de complexe aflopen te vereenvoudigen en uiteindelijk een
effectievere gereedschapinkoop te garanderen, biedt het
Team Cutting Tools van CERATIZIT group als compleetaanbieder
in de verspaning innovatieve, individueel op uw wensen aangepaste
oplossingen.
Onze opdracht is hier dat u altijd het juiste gereedschap op het juiste
moment ter beschikking heeft – dit is beslist noodzakelijk voor uw
succes.

De traditionele weg van gereeedschappen bestellen is tijden kostenintensief. Langere stilstandtijden vertragen de processen.

Behoefte

gereedschap aanwezig?
opnemen behoefte
gereedschap bestellen

Inkoop

bestelling

Goederen
ontvangst

pakket aannemen
rekening controleren
betaling

▲▲ Technisch advies
▲▲ Bepaling verbruik
▲▲ Consignatievoorraad
▲▲ Uitgifte 24/7
▲▲ Automatische aanvulling
▲▲ Overzichtelijke afrekening
▲▲ Kostenoptimalisatie
▲▲ Statistieken en overzichten

nieuwe bestelling

Gereedschap
magazijn

Uitgifte

Productie

Uitgifte 24/7

Productie

gereedschap registreren
gereedschap opbergen

Gereedschap inkoop met Tool Supply 24/7
Artikelen
aanleggen

bij nieuwe artikelen
of veranderingen

Automatische
melding van de
behoefte

Dynamisch
voorraadbeheer
aanpassen van de
hoeveelheid aan de
behoefte

Automatisch
aanvullen door
CERATIZIT
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U bepaalt de gereedschappen en
de toegangsrechten
Wij ondersteunen u bij het

vaststellen van de behoefte, systeemkeuze en installatie.

Transparantie

▲▲ door gepersonaliseerde uitgifte
▲▲ gerichte toegangsrechten
▲▲ verschillende overzichten
▲▲ aanleggen van kostenplaatsen

Optimale beschikbaarheid
▲▲ automatische melding van de
behoefte
▲▲ dynamisch voorraadbeheer
▲▲ alarmleveringen direct naar de klant
▲▲ gecontinueerde aanvulling door
service medewerkers
▲▲ geen verkeerde bestanden
▲▲ dagelijks bestandsoverzicht
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Complete verspaning van één
leverancier
▲▲ één contactpersoon voor alle vragen over de
praktijktoepassingen
▲▲ gerichte scholing van uw medewerkers bij
nieuwe gereedschappen
▲▲ permanent gebruiksvriendelijk bestelsysteem

Permanente premiumservice
▲▲ aanleggen en toewijzen van artikelen door
CERATIZIT

▲▲ geen extra kosten voor reparatie, service en
uitbreidingen
▲▲ directe upgrade naar de nieuwste producten
▲▲ regelmatige optimalisering van het assortiment
▲▲ consignatievoorraad
▲▲ geen contracttermijnen
▲▲ inventarisatie door CERATIZIT

Meer zekerheid en
kostenreducering

▲▲ geen personeel voor voorraadbeheer nodig
▲▲ automatisch bestelproces/bestelling
▲▲ wegvallen van aanname goederen, vrachtkosten,
verpakking, etc.
▲▲ sterke partner met tientallen jaren know-how
▲▲ minder storingsmogelijkheden in het proces
▲▲ maandelijkse afrekening / verlengde
betalingstermijn
▲▲ B2B koppeling
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TOOL-O-MAT 840
Het unieke ruimtewonder
In deze automaat vinden tot 840 verschillende producten een plaats. De flexibele locaties passen zich aan de
grootte van de producten aan en garanderen een maximale efficiëntie en benutting.
De dagelijkse bestelling van uw gereedschappen en de navulservice van CERATIZIT verzekeren u dat uw
gereedschappen voorhanden zijn wanneer u deze nodig heeft. Berekening vindt pas plaats na uitname.

Individuele design
mogelijkheden
Kies uw favoriet uit onze vijf
top-designs voor de
Tool-O-Mat 840

Hoekfreessysteem 491
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Boren, WTX – UNI

Draaien, HCR 1135

Frezen, AluLine

DRAGONSKIN Coatingtechnologie

TOOL-O-MAT 80
De moderne klassieker
Dit moderne gereedschap uitgiftesysteem biedt vrij zicht op ca. 80 verschillende producten.
Dit maakt een snelle keuze van de gereedschappen door middel van een touchscreen mogelijk,
zonder langdurig zoeken in de catalogus. De flexibel te configureren indeling maakt zelfs het
opslaan van zware producten mogelijk. Deze worden bij uitgifte door een lift veilig naar het
uitnamevak getransporteerd. Er kunnen maximaal vier automaten op de stuureenheid worden
aangesloten. Dat is niet alleen zeer plaatsbesparend, maar maakt het ook mogelijk om, indien
nodig, de magazijncapaciteit te vergroten.
Evenals bij onze andere gereedschap uitgiftesystemen heeft u ook bij TOOL-O-MAT 80 altijd de
zekerheid dat uw gereedschap wat u dringend nodig heeft nooit op raakt. Wij nemen het aanvullen
van u over en zorgen ervoor dat uw standaardgereedschap altijd voorradig is. Natuurlijk geldt ook
voor dit systeem: U betaalt de gereedschappen pas na uitgifte.

Er kunnen maximaal vier automaten op de
stuureenheid worden aangesloten.

7

VERENIGD. COMPETENT.
VERSPANEN.
SPECIALIST VOOR
WISSELPLAATGEREEDSCHAPPEN
VOOR DRAAIEN, FREZEN EN STEKEN
CERATIZIT staat voor hoogwaardige wisselplaatgereedschappen. De producten worden gekenmerkt
door hun hoge kwaliteit en bezitten het DNA van jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van
hardmetaalgereedschappen.

HET KWALITEITSLABEL VOOR
EFFICIENTE BOORBEWERKINGEN
Hoognauwkeurig boren, ruimen, verzinken en kotteren is werk voor experts: efficiënte gereedschapoplossingen
voor het bewerken van boringen alsmede mechatronische gereedschappen dragen daarom de merknaam KOMET.

EXPERTS VOOR ROTERENDE GEREEDSCHAPPEN,
GEREEDSCHAPOPNAMES EN SPANOPLOSSINGEN
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.

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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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.

