NIE MA CZASU
NA CZEKANIE!

Dostarczamy narzędzia specjalne z węglika
spiekanego w ciągu trzech tygodni.

Wielkość partii
od 3 sztuk

Zakres średnic
od 3,0 do 32,0 mm

Długość całkowita
do 360,0 mm

Z wewnętrznym
chłodzeniem lub bez

CERATIZIT to grupa zaawansowanych
technologicznie przedsiębiorstw, specjalizujących
się w narzędziach do obróbki skrawaniem oraz
rozwiązaniach z zakresu materiałów twardych.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Projektujemy dla Państwa

optymalne rozwiązanie w zakresie
wiercenia,POŁĄCZENI
frezowania i rozwiercania
I KOMPETENTNI

W OBRÓBCE SKRAWANIEM

Jako dostawca kompletnego asortymentu w obszarze
obróbki skrawaniem kontrolujemy proces produkcji węglika
spiekanego od proszku do gotowego produktu przez cały
łańcuch tworzenia wartości dodanej.
SPECJALISTA W ZAKRESIE NARZĘDZI
NA PŁYTKI WYMIENNE DO TOCZENIA,
Dzięki zabezpieczonemu zaopatrzeniu w surowiec
FREZOWANIA I PRZECINANIA
mamy możliwość natychmiastowego zareagowania na
Na
naszej stronie internetowej
specyficzne wymagania
klienta i zaoferowania niezwykle
Produkty marki CERATIZIT to narzędzia na płytki wymienne, charakteryzujące się wysoką jakością wynikającą z
szybkiego procesu obsługi
zamówienia
wieloletniego
doświadczenia.i dostawy wysokiej
cuttingtools.ceratizit.com
jakości narzędzi specjalnych VHM.
znajdą Państwo formularze, pozwalające na
Czas dostawy, wynoszący trzy tygodnie od daty wpływu
określenie zamawianych narzędzi specjalnych.
zamówienia oraz zatwierdzenia szczegółów technicznych,
stanowi nasze wiążące zobowiązane, dzięki czemu
Wypełniony formularz proszę przesłać na adres
mogą Państwo bezpiecznie planować swoją produkcję, ZNAK JAKOŚCI DLA WYDAJNEGO WIERCENIA
info-pl@ceratizit.com
szczególnie w przypadku wąskich gardeł.
lub proszę zwrócić się do
opiekuna
Wysoko-precyzyjne wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie i wytaczanie:swojego
wydajne rozwiązania
narzędziowe do
obróbki otworów jak również narzędzia mechatroniczne oznaczone nazwą
KOMET.
w terenie.

Wystarczy tylko
wypełnić:

Korzyści dla Państwa:

▲▲ Oszczędność kosztów dzięki redukcji stanów
magazynowych
▲▲ Sporządzenie oferty wraz z rysunkiem w ciągu
48 godzin

EKSPERT W DZIEDZINIE NARZĘDZI
OBROTOWYCH, OPRAWEK NARZĘDZIOWYCH
I NARZĘDZI MOCUJĄCYCH

▲▲ Czas dostawy maks. 3 tygodnie od daty wpływu
WNT to różnorodność produktu: narzędzia obracane z pełnego węglika i stali szybkotnącej, oprawki
zamówienia i zatwierdzenia
technicznych
narzędziowe orazszczegółów
wydajne narzędzia
do mocowania detalu to znaki rozpoznawcze tej marki.
▲▲ Wsparcie naszych ekspertów w terenie i na miejscu

Wspólnie stworzymy
najlepsze rozwiązanie!

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM DLA
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO
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KLENK – narzędzia pełnowęglikowe do wiercenia opracowane specjalnie dla przemysłu lotniczego i
kosmicznego. Wysoce wyspecjalizowane produkty przeznaczone do obróbki materiałów konstrukcji lekkich.

