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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

A CERATIZIT forgácsolószerszámokra és  
keményanyagú megoldásokra szakosodott,  
csúcstechnológiás műszaki vállalatcsoport.

A forgácsolószerszámok 
legszélesebb  
online választéka  
várja – rendeljen  
most gyorsan és  
egyszerűen!

A TEAM CUTTING TOOLS  
ONLINE ÁRUHÁZA



Egyszerű szerszám- és termékkeresés

Gyors rendelés

Az intuitív szűrési lehetőségeket kínáló, pontos termékkereső segítségével gyorsan és megbízhatóan 
megtalálja a szükséges termékeket, így időt takaríthat meg a rendelésnél.

Miután megtalálta a megfelelő szerszámokat, néhány kattintással elküldheti a rendelését, amelyet 
haladéktalanul kiszállítunk Önnek.

 Egyszerű termékkeresés cikkszám vagy terméknév alapján 
 Optimális szűrési lehetőségek a gyors szerszámkeresés érdekében 
 Hozzáillő tartozékok javaslata közvetlenül a termékoldalon 
 Mindig elérheti a legfrissebb termékadatokat

 Költség- és időmegtakarítás a rendelés során az online folyamatoknak köszönhetően 
 Gyors és egyszerű termékbehelyezés a kosárba 
 Nagyfokú rendelkezésre állás, amelyet a kosárban is ellenőrizhet 
 Rendelés a nap 24 órájában 
 Gyors szállítás, nyomon követéssel



Találja meg a keresett szerszámot gyorsan és pontosan a CERATIZIT, WNT, KOMET és KLENK márka 
több mint 65.000 terméke között, és rendeljen kényelmesen! A cuttingtools.ceratizit.com weboldalon a 
forgácsolási ágazat egyik legnagyobb termékválasztékát érheti el, és az áruház számos új funkciójának 
és lehetőségének köszönhetően még gyorsabban és még egyszerűbben rendelhet. 

Széles választék – kényelmes használat – gyors  
rendelés!

http://cuttingtools.ceratizit.com


Exkluzív online kedvezmények 

Személyre szabott ügyfélfiók

Online áruházunkban információkat talál különleges ajánlatokról és exkluzív online kedvezményekről, 
illetve gyorsan és egyszerűen meg tudja tekinteni az egyedi ügyfélkedvezményét tartalmazó árakat.

Ügyfélfiókjában könnyen áttekintheti a kondíciókat, szerződéseket, rendelési előzményeket és 
egyedi ügyfélkedvezményeit. Igényeinek megfelelő rendelési jogosultságokat és jóváhagyási 
folyamatokat állíthat be az egyedi felhasználói fiókokhoz.

 Egyedi ügyfélkedvezményeket tartalmazó árak lekérdezése 
 Több fiók beállítása, személyre szabott rendelési jogosultságokkal 
 Jóváhagyási folyamatok beállítása a rendelésekhez 
 Bevásárlólisták létrehozása 
 Rendelések és számlák megtekintése és kinyomtatása

 Online rendeléssel időt és pénzt takaríthat meg



cuttingtools.ceratizit.com

Csatlakozás az árugazdálkodási rendszerhez
Új online áruházunk OCI vagy EDI csatlakozással is tud kapcsolódni az Ön árugazdálkodási (ERP) 
rendszeréhez, így még hatékonyabb és folyamatbiztosabb rendelést tesz lehetővé.

További információk: cutting.tools/hu/e-procurement

Első osztályú szolgáltatás és tanácsadás
Ingyenesen elérhető forgácsolási adatok és szerszámmodellek 
minden elterjedt formátumban. 
Letöltési oldalunk áttekintést ad az űrlapokról, brosúrákról és 
katalógusokról.

 CAD-adatok és forgácsolási adatok ingyenes letöltése 
 Űrlapok, brosúrák és katalógusok letöltése

 Minden lényeges adat elérhető az Ön ERP-rendszerében 
 A belső beszerzési folyamatok optimalizálása 
 Átviteli hibák elkerülése a közvetlen adattovábbításnak köszönhetően

Regisztráljon most: 

Kérdése van vagy segítségre van szüksége?
Szívesen segítünk személyes tanácsadással!

Hétfőtől péntekig 8:00 és 19:00 között

Gyakran feltett kérdések és információk az online áruház  
használatáról: cuttingtools.ceratizit.com/hu/hu/faq.html

Telefonszám: 06 80 555 556

E-mail: info-hu@ceratizit.com

http://cutting.tools/hu/e-procurement
http://cuttingtools.ceratizit.com/hu/hu/faq.html


EGYESÜLT,  
HOZZÁÉRTŐ FORGÁCSOLÁS

A CERATIZIT termékmárka kiváló minőségű váltólapkás szerszámokat kínál. Termékei magas minőséget 
képviselnek és a keményfém szerszámok gyártásában szerzett sokéves tapasztalatot hordoznak magukban.

AZ ESZTERGÁLÁSHOZ, MARÁSHOZ ÉS 
BESZÚRÁSHOZ HASZNÁLT VÁLTÓLAPKÁS 

SZERSZÁMOK SPECIALISTÁJA

A WNT a széles termékválaszték szinonimája: keményfém és gyorsacél (HSS) forgó szerszámok, 
szerszámbefogók és hatékony munkadarab-befogási megoldások egyaránt megtalálhatóak a márka 
kínálatában.

A FORGÓ SZERSZÁMOK, A SZERSZÁMBEFOGÓK  
ÉS A MUNKADARAB-BEFOGÁSI  

MEGOLDÁSOK SZAKÉRTŐJE

A KLENK márkanevet kifejezetten a repüléstechnikai ipar számára kifejlesztett tömör keményfém 
fúrószerszámok viselik. Ezek az erősen specializált termékek könnyű anyagok megmunkálására szolgálnak.

FORGÁCSOLÓSZERSZÁMOK A 
REPÜLÉSTECHNIKAI ÁGAZAT SZÁMÁRA

A nagy pontosságú fúrás, dörzsárazás, süllyesztés és kiesztergálás szakértőt igényel. A KOMET márkanév 
hatékony szerszámmegoldásokat jelent fúráshoz és mechatronikai alkalmazásokhoz.

A MINŐSÉGI MÁRKA A HATÉKONY FÚRÁSHOZ

CERATIZIT Magyarország Kft.
Madarász Viktor u. 47-49. \ 1138 Budapest
Tel. +36 1 437 0800
info-hu@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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