
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ  
PRO VAŠE OBRÁBĚNÍ  
V NOVÝCH DIMENZÍCH
Speciální nástroje pro vrtání do plna a vyvrtávání 
za 3 týdny! 

Nástroje pro vrtání do plna / vyvrtávání: 
Ø 14 až 54 mm 
Vyvrtávací stupně do Ø 65 mm

až 5 stupňů 
do 4xD

Rozhraní:
CYL / ABS / 
HSK-A / PSC

Vyměnitelné břitové destičky: 
SO.. / TO.. / WO.. / ISO

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Skupina CERATIZIT se specializuje na 
strojírenská řešení s vysokou technologickou 
kvalitou pro výrobu řezných nástrojů a 
produktů z velmi tvrdých materiálů. 

SJEDNOTILI JSME 
ZKUŠENOSTI PRO OBRÁBĚNÍ

Značka CERATIZIT je jméno pro špičkové nástroje s břitovými destičkami. Tyto nástroje se vyznačují vysokou 
kvalitou a nesou DNA dlouholetých zkušeností z vývoje a výroby tvrdokovových nástrojů.

KOMPETENČNÍ ZNAČKA V OBLASTI VÝVOJE A 
VÝROBY PRŮMYSLOVÝCH ŘEŠENÍ

WNT je synonymem pro široký sortiment: rotační nástroje z tvrdokovu i HSS, upínače nástrojů a efektivní řešení 
pro upínání obrobků jsou proto přiřazeny pod tuto značku.

VYSOCE KVALITNÍ SLUŽBY 
A ŠIROKÉ PORTFOLIO

Specifické nástroje z tvrdokovu vyvinuté pro vrtání v leteckém a kosmickém průmyslu nesou značku KLENK. 
Tyto vysoce specializované produkty jsou předurčeny pro obrábění lehkých materiálů.

PRÉMIOVÉ NÁSTROJE NA TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ 
PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU

Velmi přesné vrtání, vystružování, zahlubování a vyvrtávání je věcí expertů: efektivní řešení pro obrábění otvorů, 
stejně jako mechatronické nástroje nesou proto značku KOMET.

INOVATIVNÍ PRŮKOPNÍK V TECHNOLOGII 
VRTÁNÍ JIŽ CELÉ STOLETÍ

CERATIZIT Česká republika s.r.o.
Sokolovská 250 \ 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 522 411
info.cesko@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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SEMISTANDARDNÍ  
NÁSTROJE PRO VRTÁNÍ  
DO PLNA A VYVRTÁVÁNÍ

Na základě našich inovativních aktivit zaměřených na aktuální potřeby trhu i v rámci naší výrobní strategie jsme 
rozšířili náš úspěšný produktový program semistandardních nástrojů pro vrtání do plna o další rozměrové varianty 
a do této kategorie nástrojů jsme zakomponovali i nástroje určené čistě pro vyvrtávání. V tomto rámci můžeme 
během 4 dnů nabídnout i další typy vyměnitelných břitových destiček a upínací rozhraní PSC včetně schvalovacího 
výkresu. Kontaktujte svého obchodně technického zástupce!

Maximální kvalita a minimální čas obrábění!

Vhodná vyměnitelná břitová 
destička pro každý druh obrábění
Díky široké škále velikostí vyměnitelných břitových destiček SOGX / SOEX, TOHX / 
TOHT, WOEX a ISO lze dosáhnout jemného odstupňování. 

Kombinované 
obrábění

 ▲ zkracuje procesní časy 
díky vysokým výkonovým parametrům

 ▲ zvyšuje kvalitu vyvrtaného otvoru ve 
všech stupních díky optimální přes-
nosti při najíždění do polohy

 ▲ zkracuje čas pro výměnu nástrojů díky 
kombinovanému obrábění

Vrtání / frézování / zahlubování

Konvenční obrábění

Mnoho otvorů, vysoká 
přesnost opakování
Díky kombinovanému obrábění lze dosáhnout úspory 
převyšující 50 %!



Buďte úspěšní!

V případě komplexnějších požadavků na 
realizaci obrábění Vám rádi předložíme 
individuální nabídku! 
Postačí, když našemu obchodnímu zástupci 
zašlete nákres obrobku. 

Vyzkoušejte nás!

KROK Č. 1: NABÍDKA
Během 4 pracovních dnů od přijetí Vaší poptávky 
Vám předložíme příslušnou nabídku.

KROK Č. 2: KONSTRUKCE
Společně s touto nabídkou obdržíte schvalovací 
výkres pro Váš nástroj.

KROK Č. 3: SCHVÁLENÍ
Prostřednictvím své objednávky schválíte náš 
výkres.

KROK Č. 4: VÝROBA
Bezprostředně po přijetí Vaší objednávky včetně 
schváleného výkresu se nástroj zadává do výroby.

KROK Č. 5: EXPEDICE
Během 3 týdnů od obdržení objednávky bude Váš 
nový nástroj u Vás.
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Vrtání do plna

Enormní rozmanitost operací  
při vrtání do plna a navrtávání

∅ stupně: 17,5 – 65 mm, 
Úhel stupně: 90° – 15°
VBD pro stupňové vrtání: WOEX / SOEX / SOGX / 
TOHX / TOHT
Vyměnitelné břitové destičky ISO

∅ vrtání do plna: 14 – 44 mm
VBD pro vrtání do plna: WOEX

Ø vrtání do plna: 14 – 54 mm 
VBD pro vrtání do plna: 
SOEX / SOGX / WOEX

Základní těleso s až 5 stupni. Rovná drážka pro odvádění třísek nebo drážka do spirály.
L/D až do 4xD

Základní těleso s drážkou pro odvádění třísek do spirály
L/D až ve 2⨯D, 3⨯D, 4⨯D
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Enormní rozmanitost operací  
při vrtání do plna a navrtávání

Vyvrtávání

Základní těleso s až 5 stupni. Rovná drážka pro odvádění třísek nebo drážka do spirály.
L/D až do 4xD

∅ stupně: 17,5 – 65 mm, 
Úhel stupně: 90° – 15°
VBD pro stupňové vrtání: WOEX / SOEX / SOGX / 
TOHX / TOHT
Vyměnitelné břitové destičky ISO

∅ vyvrtávání: 14 – 65 mm
VBD pro vyvrtávání:
SOEX / SOGX / WOEX / TOHX / 
TOHT
Vyměnitelné břitové destičky ISO

∅ vyvrtávání: 14 – 44 mm
VBD pro vyvrtávání: WOEX

Základní těleso s drážkou pro odvádění třísek do spirály.
L/D až ve 2⨯D, 3⨯D, 4⨯D
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