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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TOOL SUPPLY 24/7
EGYÉNI MEGOLDÁSOK  
SZERSZÁMBESZERZÉSHEZ

A CERATIZIT szerszámkészítésre és 
keményanyagú technológiákra szakosodott, 
csúcstechnológiás műszaki vállalatcsoport.
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A teljes beszerzési  
és raktározási folyamatot  
átvállaljuk Öntől!

A szerszámbeszerzés hagyományos útja költséges és időigényes;  
a hosszabb gépleállások hátráltatják a folyamatokat.

Új intézkedés

A szerszámok beszerzési folyamatának alaposabb  
vizsgálatakor egyértelművé válik, hogy sok forrásra van  
szükség ezen a területen. A komplex folyamatok  
egyszerűsítése és a hatékonyabb szerszámbeszerzés  
érdekében a CERATIZIT csoport az Ön igényeire  
szabott, teljes körű, innovatív megoldásokat kínál a  
forgácsolás területén.

A célunk az, hogy Önnek mindig rendelkezésére álljon 
a megfelelő szerszám a megfelelő időben – mivel ez 
kulcsfontosságú az Ön sikeréhez.

Szerszámbeszerzés a TOOL SUPPLY 24/7-tel

 ▲ Műszaki tanácsadás
 ▲ Igények felmérése
 ▲ Konszignációs készlet
 ▲ Árukiadás a nap 24 órájában
 ▲ Automatikus feltöltés
 ▲ Áttekinthető elszámolás
 ▲ Költségoptimalizálás
 ▲ Statisztikák és értékelések

Automatikus 
árukivételi 
értesítés

Az automatikus 
feltöltést a 
CERATIZIT végzi

Kiadás Gyártás

GyártásÁrukiadás a 
nap 24 órájában

Termékbeszerzés
Új termékeknél és 
módosításoknál

Dinamikus 
készletgazdálkodás
Mennyiség igényhez 
igazítása

Áru beérkezése
Csomag átvétele 
Számla ellenőrzése 
Fizetés

Vásárlás
Rendelés

Árukivételi értesítés
Rendelkezésre áll a szerszám? 
Igények felmérése 
Igények leadása

Szerszámraktár
Szerszám  
nyilvántartása 
Szerszám tárolása
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Ön határozza meg a termékeket és 
a hozzáférési jogosultságokat.

Átláthatóság

Maximális rendelkezésre állás

az igények felmérésében, a rendszer kiválasztásában és a telepítésben.
Segítjük Önt

 ▲ Automatikus árukivételi értesítés
 ▲ Dinamikus készletgazdálkodás
 ▲ Vészszállítás közvetlenül az 

ügyfélhez
 ▲ Folyamatos feltöltés a szolgáltató 

munkatársaitól
 ▲ Nincs készlethiány
 ▲ Napi adatletöltés

 ▲ Személyre szabott árukivétel
 ▲ Személyre szabható jogosultságok
 ▲ Különféle értékelési lehetőségek
 ▲ Költséghelyek nyilvántartása
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Teljes körű forgácsolás egy 
beszállítóval

Nagyobb biztonság és 
költségcsökkentés

Hosszú távú prémium 
szolgáltatás

 ▲ A termékek beszerzését és allokációját  
a CERATIZIT végzi

 ▲ Nincsenek javítási, szolgáltatási és bővítési 
többletköltségek

 ▲ Azonnali frissítés a legújabb termékekre
 ▲ Rendszeres készletoptimalizálás
 ▲ Konszignációs készlet
 ▲ Nincs szerződéses időtartam
 ▲ A leltározást a CERATIZIT végzi

 ▲ Nem szükséges külön személyzet a 
készletkezeléshez

 ▲ Automatikus rendelés és ütemezés
 ▲ Nincs árubeérkezés, postai költség,  

csomagolás stb.
 ▲ Erős partner, több évtizedes tapasztalattal
 ▲ Csökken a folyamati zavarok lehetősége
 ▲ Havi elszámolás / hosszabb fizetési határidő
 ▲ B2B kapcsolódás

 ▲ Egy kapcsolattartó minden alkalmazási kérdés 
megválaszolására

 ▲ Az Önnél dolgozó munkatársak célirányos 
továbbképzése új szerszámokhoz

 ▲ Integrált, felhasználóbarát rendelési rendszer
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Akár 840 különböző termék tartható az automatában. A rugalmas tárolóedények mérete a termékhez igazodik, 
így maximális hatékonyságot és kihasználtságot biztosít.

A napi készletellenőrzés és a CERATIZIT feltöltő szolgáltatása biztosítja, hogy mindig rendelkezésre álljanak a 
megfelelő szerszámok.

TOOL-O-MAT 840

Válassza ki a kedvencét a  
Tool-O-Mat 840 öt legkedveltebb 
kialakítása közül!

Esztergálás, HCR 1135

DRAGONSKIN –  
Bevonatolási technológia

Sarokmarás, 491 rendszer Marás, AluLine

Fúrás, WTX-UNI

Egyedülálló helykihasználás

Személyre szabott design
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TOOL-O-MAT 80
A modern klasszikus

Akár négy automata egy vezérlőegységen

Ez a modern szerszámkiadó rendszer akár 80 különböző terméket képes jól átláthatóan kínálni. Ez lehetővé 
teszi a szerszám gyors kiválasztását az érintőképernyőn, a katalógusban történő időigényes keresgélés nélkül. 
A rugalmasan konfigurálható fiókokban nehéz termékek is tárolhatóak, mivel az automata biztonságos módon, 
lifttel szállítja az árut a kiadónyíláshoz. Akár négy automata is csatlakoztatható egy vezérlőegységhez.  
Ez nem csak rendkívül helytakarékos, hanem szükség esetén a tárolókapacitás növelését is lehetővé teszi. 

A többi szerszámkiadó rendszerünkhöz hasonlóan a TOOL-O-MAT 80 is biztosítja, hogy soha ne  
fogyjon ki a sürgősen szükségessé váló szerszámokból. Átvállaljuk Öntől a feltöltést és gondoskodunk  
róla, hogy szabványos szerszáma mindig készleten legyen. Természetesen erre a rendszerre is érvényes:  
csak kivétel után fizet a termékekért.



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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