
CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TOOL SUPPLY 24/7
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO  
NÁKUP NÁSTROJŮ

CERATIZIT je vyspělá engineeringová 
skupina specializující se na nástrojové 
technologie a tvrdé materiály.
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Přebíráme za 
Vás veškeré logistické 
náklady!

Tradiční průběh nákupu nástrojů je vysoce nákladný i časově náročný. 
Delší výpadky strojního zařízení pak tyto procesy zpomalují.

nová dispozice

Při bližším nahlédnutí pod pokličku procesu nákupu nástrojů je 
evidentní, že tato oblast je poměrně náročnou činností. Aby se tyto 
komplexní postupy zjednodušily a následně se zajistil efektivní nákup 
nástrojů, Team Cutting Tools skupiny CERATIZIT, coby poskytovatel 
komplexních služeb v oblasti třískového obrábění, nabízí inovativní 
řešení šitá na míru individuálním potřebám konkrétních zákazníků. 
Cíl naší společnosti spočívá v tom, abyste měli ve správný čas ten 
správný nástroj, což je zásadní pro Vaši podnikatelskou činnost

Nákup nástrojů pomocí systému TOOL SUPPLY 24/7

 ▲ Technické poradenství
 ▲ Zjišťování potřeb
 ▲ Konsignační sklad
 ▲ Výdej 24/7
 ▲ Automatické plnění
 ▲ Transparentní vyúčtování
 ▲ Optimalizace nákladů
 ▲ Statistiky a vyhodnocení

Automatické 
nahlášení 
odběru

Automatické 
doplňování 
zajišťuje 
CERATIZIT

Výdej Výroba

VýrobaVýdej 24/7Naskladnění
V případě nového 
doplnění a změn

Dynamické 
řízení zásob
Přizpůsobení množství 
konkrétním potřebám

Příjem zboží
Přijmout balík 
Kontrola faktury 
Uhrazení

Nákup
Objednávání

Oznámení o odběru
Je nástroj k dispozici? 
Musí se doplnit? 
Zajistit doplnění?

Sklad nástrojů
Zaevidování nástroje 
Zaskladnění nástroje
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Výběr produktů a oprávnění k 
přístupu určujete Vy.

Transparentnost

Maximální dostupnost

zjišťování potřebného typu a množství produktů, výběru systému a instalaci.
My jsme Vám k dispozici při

 ▲ Automatické nahlášení odběru
 ▲ Dynamické řízení zásob
 ▲ urgentní dodávka přímo k 

zákazníkovi
 ▲ kontinuální plnění zajišťují pracovníci 

z oddělení služeb zákazníkům
 ▲ nehrozí nedostatek zboží
 ▲ denní stahování dat

 ▲ díky personifikovanému odběru
 ▲ cíleně udělovaná oprávnění
 ▲ různá vyhodnocení
 ▲ evidence nákladových středisek
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Komplexní služby pro třískové 
obrábění od jednoho dodavatele

Vyšší spolehlivost a nižší 
náklady

Kontinuální, prvotřídní servis
 ▲ naskladnění a přiřazování produktů 

zajišťuje CERATIZIT
 ▲ žádné další dodatečné náklady za opravu, 

služby a rozšíření
 ▲ okamžitá aktualizace pro evidenci nejnovějších 

produktů
 ▲ pravidelná optimalizace sortimentu
 ▲ Konsignační sklad
 ▲ žádné fixní termíny pro platnost smlouvy
 ▲ inventuru provádí CERATIZIT

 ▲ pro řízení zásob není nutný žádný personál
 ▲ automatické objednávání, dispozice
 ▲ odpadá příjem zboží, poštovné, balné atd.
 ▲ silný partner s dlouholetými zkušenostmi
 ▲ nízké riziko poruch v celém procesu
 ▲ měsíční vyúčtování / prodloužený termín 

splatnosti
 ▲ rozhraní B2B 

 ▲ jedna kontaktní osoba pro veškeré otázky 
ohledně nasazení nástrojů

 ▲ cílené školení Vašich pracovníků pro práci s 
novými nástroji

 ▲ průběžný, uživatelsky přívětivý systém 
objednávání
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V tomto automatu najde místo až 840 různých produktů. Velikosti skladovacích míst jsou přizpůsobené rozměrům 
jednotlivých produktů a zaručují maximální efektivitu a využití. 
Denní dispozice Vašimi nástroji a servis doplňování ze strany společnosti CERATIZIT zajistí, že jsou Vaše 
nástroje připravené, kdykoliv jsou zapotřebí. Pokyn k platbě je vydán až v okamžiku odběru.

TOOL-O-MAT 840

Z naší nabídky pěti 
špičkových designů automatu 
TOOL-O-MAT 840 si vyberte 
preferované provedení:

Soustružení, HCR1135

DRAGONSKIN - 
technologie povlakování

Frézovací systém 491 Frézování, AluLine

Vrtání, WTX-UNI

Jedinečné prostorové řešení

Možnost individuálního 
designového ztvárnění
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TOOL-O-MAT 80
Moderní klasika

Až čtyři automaty na jedné řídicí jednotce

Tento moderní systém pro výdej nástrojů nabízí nerušený pohled až na 80 různých produktů. Pomocí dotykového 
displeje si můžete rychle zvolit příslušný nástroj. Neztrácíte tak čas náročným vyhledáváním v katalogu. 
Flexibilně konfigurovatelné zásuvky dokonce umožňují skladování těžkých produktů, které se při odběru 
spolehlivě přesouvají do výdejního boxu pomocí výtahu. K jedné řídicí jednotce lze připojit až čtyři automaty.  
Tím se docílí nejenom mimořádné úspory místa, nýbrž lze v případě potřeby zvýšit i skladovací kapacitu. 
Stejně jako u našich dalších systémů pro výdej nástrojů máte i v případě systému TOOL-O-MAT 80 vždy jistotu, 
že Vám nikdy nebude chybět nástroj, který budete nutně potřebovat. Přebíráme za Vás doplňování produktů a 
postaráme se o to, abyste měli vždy k dispozici svůj standardní nástroj. Přirozeně, že i pro tento systém 
platí pravidlo: Pokyn k platbě je vydán až v okamžiku odběru.



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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