
NINCS IDEJE 
VÁRNI?
3 héten belül kiszállítjuk 
egyedi szerszámát.

Átmérőtartomány:
3,0 – 32,0 mm

Teljes hosszúság:
akár 360,0 mm

Tételnagyság:
3 darabtól

Belső hűtőfolyadék-
ellátással vagy anélkül

Tooling the Future
www.ceratizit.com

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



Együtt kidolgozzuk a 
legjobb megoldást!

Kifejlesztjük Önnek 

Teljes körű beszállítóként mi irányítjuk a keményfém-
gyártás folyamatát a nyersanyagtól a kész forgácsoló-
szerszámokig, a teljes értékláncot leképezve. 
A biztosított nyersanyag-ellátásnak köszönhetően 
azonnal tudunk reagálni az ügyfélspecifikus igényekre 
és rendkívül gyors megrendelési és szállítási szolgál-
tatást tudunk kínálni kiváló minőségű, egyedi tömör 
keményfém szerszámokra. 
A megrendelés beérkezésétől és műszaki jóváhagyá-
sától számított háromhetes szállítási időt kötelező 
érvényű szolgáltatási ígéretként garantáljuk, így  
ügyfelünkként Ön még szűk keresztmetszetek esetén 
is biztonsággal tervezhet. 

Az alábbi előnyöket élvezheti:

az optimális megmunkálási megoldást  
a gyártásához fúrás, marás és  
dörzsárazás területén

 ▲ Költségmegtakarítás a kisebb raktárkészletnek 
köszönhetően

 ▲ Árajánlat elkészítése 48 órán belül, rajzzal együtt
 ▲ Maximum 3 hetes szállítási idő a megrendelés 

beérkezésétől és műszaki jóváhagyásától számítva
 ▲ Szakértő támogatás ügyfélszolgálati 

munkatársainktól és területi képviselőinktől

Egyszerűn töltse ki!
Látogasson el honlapunkra:  
 
ahol megtalálja az egyedi szerszámok  
rendeléséhez szüksége űrlapokat. 

Küldje vissza a kitöltött űrlapot az alábbi címre:  
 
vagy forduljon területi képviselőnkhöz!

cuttingtools.ceratizit.com

info-hu@ceratizit.com
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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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http://cuttingtools.ceratizit.com

