
INDIVIDUELE  
BEWERKINGSOPLOSSING  
IN NIEUWE DIMENSIES
Speciaalgereedschappen voor vol- en opboren  
in 3 weken! 

Vol-/opboorgereedschappen: 
Ø 14 - 54 mm 
Opboortrappen tot Ø 65 mm

tot 5-trappen 
tot 4xD

koppeling:
CYL / ABS / 
HSK-A / PSC

Wisselplaten: 
SO.. / TO.. / WO.. / ISO-WSPs

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT is een groep van hightech bedrijven 
gespecialiseerd in gereedschappen voor de 
verspaningstechniek en hardmetaal toepassingen. 

VERENIGD. COMPETENT. 
VERSPANEN.

CERATIZIT staat voor hoogwaardige wisselplaatgereedschappen. De producten worden gekenmerkt 
door hun hoge kwaliteit en bezitten het DNA van jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van 
hardmetaalgereedschappen.

SPECIALIST VOOR 
WISSELPLAATGEREEDSCHAPPEN 

VOOR DRAAIEN, FREZEN EN STEKEN

WNT staat synoniem voor een grote variatie van producten: roterende gereedschappen uit volhardmetaal en 
HSS, gereedschapopnames en efficiënte oplossingen voor het opspannen van werkstukken zijn bij dit merk 
ondergebracht.

EXPERTS VOOR ROTERENDE GEREEDSCHAPPEN, 
GEREEDSCHAPOPNAMES EN SPANOPLOSSINGEN

Speciaal voor de lucht- en ruimtevaart ontwikkelde boorgereedschappen uit volhardmetaal, dragen de 
productnaam KLENK. De hoogwaardige producten zijn specifiek bestemd voor de bewerking van lichtgewicht 
materialen.

VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN 
VOOR DE LUCHT- EN RUIMTEVAART

Hoognauwkeurig boren, ruimen, verzinken en kotteren is werk voor experts: efficiënte gereedschapoplossingen 
voor het bewerken van boringen alsmede mechatronische gereedschappen dragen daarom de merknaam KOMET.

HET KWALITEITSLABEL VOOR 
EFFICIENTE BOORBEWERKINGEN

CERATIZIT Nederland B.V.
Vijfhuizenberg 54 \ 4708 AL Roosendaal
Tel.: +31 165 523440 \ verkoop@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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SEMI-STANDAARD  
VOL- EN OPBOREN

Vanwege onze innovatieve focus op marktbehoeften en de fabricagestrategie, hebben we ons succesvolle 
semi-standaard volboorprogramma in afmetingen uitgebreid en echte opboorgereedschappen opgenomen in 
deze gereedschapscategorie. Ook meer typen wisselplaten en de PSC-aansluiting kunnen in dit kader binnen 
4 dagen met tekening ter goedkeuring worden aangeboden. Spreek met uw technisch adviseur!

Hoogste kwaliteit in zeer korte tijd!

Voor elke bewerking 
de juiste wisselplaat
Door de grote verscheidenheid aan SOGX / SOEX, TOHX / TOHT, WOEX 
en ISO-wisselplaten kunnen fijne trappen gerealiseerd worden. 

Gecombineerde 
bewerking

 ▲ Verkort procestijden 
door hoge snijparameters

 ▲ Verhoogt de kwaliteit van de boring 
aan alle trappen 
door optimale positienauwkeurigheid

 ▲ Reduceert het aantal gereedschap-
wissels 
door gecombineerde bewerkingen

Boren / frezen / verzinken

Conventionele bewerking

Vele boringen, hoge  
repeteernauwkeurigheid
Door de gecombineerde bewerking zijn besparin-
gen van meer dan 50 % mogelijk!



Verzeker uzelf van succes!

Voor meer complexe bewerkingen maken wij 
graag een speciale aanbieding! 
Stuur simpelweg een werkstuktekening aan uw 
technisch adviseur. 

Daag ons uit!

STAP 1: AANBIEDING
Binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag 
sturen wij u onze aanbieding

STAP 2: CONSTRUCTIE
Bij deze aanbieding ontvangt u de tekening van uw 
gereedschap voor akkoord.

STAP 3: VRIJGAVE
Door middel van uw bestelling gaat u akkoord met 
de tekening.

STAP 4: PRODUKTIE
Direct na ontvangst van uw opdracht gaat uw 
gereedschap in productie.

STAP 5: UITLEVERING
Binnen 3 weken na ontvangst van uw opdracht is 
uw gereedschap bij u binnen.
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Volboren

Gecombineerde 
bewerking

Enorme verscheidenheid aan  
vol- en opboorbewerkingen

Trap-∅: 17,5 – 65 mm, 
Traphoek: 90° – 15°
trap-WSP: WOEX / SOEX / SOGX / TOHX / TOHT
ISO-wisselplaten

Boor-∅: 14 – 44 mm
Boor-WSP: WOEX

Boor-∅: 14 – 54 mm 
Boor-WSP: 
SOEX / SOGX / WOEX

Basis met maximaal 5 trappen. Recht of met gespiraliseerde spaankamer.
L/D tot 4xD mogelijk

Basis met verdraaide gespiraliseerde spaankamer.
L/D in 2⨯D, 3⨯D, 4⨯D mogelijk
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Opboren

Basis met maximaal 5 trappen. Recht of met gespiraliseerde spaankamer.
L/D tot 4xD mogelijk

Trap-∅: 17,5 – 65 mm, 
Traphoek: 90° – 15°
trap-WSP: WOEX / SOEX / SOGX / TOHX / TOHT
ISO-wisselplaten

Opboor-Ø: 14 – 65 mm
Opboor-WSP:
SOEX / SOGX / WOEX / 
TOHX / TOHT
ISO-wisselplaten

Opboor-∅: 14 – 44 mm
Opboor-WSP: WOEX

Basis met verdraaide gespiraliseerde spaankamer.
L/D in 2⨯D, 3⨯D, 4⨯D mogelijk
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