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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TOOL SUPPLY 24/7
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA 
DOSTAWY NARZĘDZI

CERATIZIT to grupa przedsiębiorstw 
specjalizujących się w zaawansowanych 
technologiach obróbki materiałów twardych.
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Bierzemy na siebie cały  
proces zakupu i magazynowania

Tradycyjny proces nabycia narzędzi jest czasochłonny i kosztowny,  
dłuższe zatrzymanie pracy maszyny opóźnia zlecenie.

Nowa dyspozycja

Przy dokładnej analizie procesu zakupu narzędzi staje się  
jasne, że w tym obszarze niezbędne są liczne zasoby.  
W celu jego uproszczenia i zagwarantowania efektywności,  
Team Cutting Tools Grupy CERATIZIT oferuje kompleksowe 
i innowacyjne rozwiązania w zakresie obróbki skrawaniem, 
dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb. 

Naszym celem jest udostępnienie Państwu właściwego narzędzia  
we właściwym czasie – jest to niezbędne dla Państwa sukcesu.

Zakup narzędzi z TOOL SUPPLY 24/7

 ▲ Doradztwo techniczne
 ▲ Określenie zapotrzebowania
 ▲ Magazyn Konsygnacyjny
 ▲ Pobranie  24/7
 ▲ Automatyczne uzupełnienie
 ▲ Przejrzyste rozliczenie narzędzi
 ▲ Optymalizacja kosztów
 ▲ Statystyki i raporty

Automatyczne 
zgłoszenie 
zapotrzebowania

Automatyczne 
uzupełnienie  
przez CERATIZIT

Wydanie Produkcja

ProdukcjaPobranie 24/7

Założenie 
artykułu
w przypadku przyjęcia 
nowego narzędzia lub 
zmianach

Dynamiczne 
zarządzanie stanem 
magazynowym
Dostosowanie ilości sztuk 
do zapotrzebowania

Przyjęcie narzędzi 
Przyjęcie paczki 
Sprawdzenie faktury 
Zapłata

Zakup
Zamówienie

Zgłoszenie 
zapotrzebowania
Czy narzędzie jest na stanie? 
Przyjęcie zapotrzebowania? 
Zgłoszenie zapotrzebowania?

Narzędziownia
Rejestracja narzędzia 
Magazynowanie  
narzędzia
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Państwo określają produkty 
i uprawnienia dostępu

Przejrzystość

Najwyższa dostępność!

w ustaleniu zapotrzebowania, wyborze systemu i montażu.
Wspieramy Państwa

 ▲ automatyczne zgłoszenie 
zapotrzebowania

 ▲ dynamiczne zarządzanie stanem 
magazynowym

 ▲ niezwłoczne powiadomienie o 
dostawie

 ▲ regularne uzupełnianie szafy przez 
naszego pracownika

 ▲ brak niedoborów
 ▲ codzienna aktualizacja danych

 ▲ spersonalizowane pobrania
 ▲ celowy przydział uprawnień
 ▲ zróżnicowane raporty
 ▲ miejsca powstawania kosztów
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Kompletna obróbka narzędziami 
od jednego dostawcy

Większa pewność i redukcja 
kosztów

Serwis premium na dłużej
 ▲ założenie i przyporządkowanie artykułu przez 

CERATIZIT
 ▲ brak dodatkowych kosztów naprawy, 

serwisowania i rozszerzeń
 ▲ natychmiastowa aktualizacja najnowszych 

produktów
 ▲ regularna optymalizacja asortymentu
 ▲ magazyn Konsygnacyjny
 ▲ inwentaryzacja CERATIZIT
 ▲ brak okresu trwania umowy

 ▲ brak konieczności posiadania personelu 
odpowiedzialnego za gospodarkę narzędziową

 ▲ automatyczny proces zamówienia, dyspozycja
 ▲ bez przyjęcia na magazyn, porto, opakowania 

itp.
 ▲ silny partner z długoletnim know-how
 ▲ mniej zakłóceń procesu produkcji 

spowodowanych brakiem narzędzi
 ▲ miesięczne rozliczenie/ przedłużony termin 

zapłaty
 ▲ interfejs B2B

 ▲ osoba kontaktowa pozostająca do dyspozycji w 
razie pytań i problemów

 ▲ szkolenia dla pracowników podczas wdrażania 
nowych narzędzi

 ▲ stały i przyjazny system zamawiania
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Automaty mogą pomieścić do 840 różnych produktów. Optymalny system przechowywania dostosowuje się do 
wielkości produktu oraz gwarantuje maksymalną wydajność i wykorzystanie miejsca.  
 
Codzienna dyspozycja narzędzi oraz usługa napełniania przez CERATIZIT zapewniają, że Państwa narzędzia są 
gotowe do użycia wtedy, gdy są potrzebne. Zapłata następuje dopiero po pobraniu.

TOOL-O-MAT 840

Wybierz swój ulubiony design 
Tool-O-Mat 840 spośród pięciu 
najlepszych.

Toczenie, HCR 1135

DRAGONSKIN -  
kolejna generacja powłok

System do frezowania  
kątowego 491

Frezowanie, AluLine

Wiercenie, WTX – UNI

Niezwykłe rozwiązanie przechowywania narzędzi 

Indywidualne możliwości 
designu
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TOOL-O-MAT 80
Nowoczesny klasyk

Na jednej jednostce sterującej do czterech automatów

Ten nowoczesny system pobierania narzędzi wyświetla do 80 różnych produktów widocznych na przednim  
panelu. Umożliwia to użytkownikom szybki wybór narzędzia za pomocą ekranu dotykowego bez czasochłonnego 
wyszukiwania w katalogu. Elastyczna konfiguracja szuflad umożliwia przechowywanie nawet ciężkich  
produktów, które z chwilą wyboru podnośnik bezpiecznie transportuje do pojemnika wyjściowego. Do jednostki  
sterującej można podłączyć maksymalnie cztery automaty. To nie tylko oszczędność miejsca, ale także, jeżeli  
zaistnieje taka potrzeba, możliwość zwiększenia pojemności magazynowej. 
 
Tak jak i w naszych innych systemach wydawania narzędzi, tak i w TOOL-O-MAT 80 mogą być Państwo 
zawsze pewni, że nigdy nie zabraknie Wam niezbędnych  narzędzi. Oczywiście również dla tego systemu 
obowiązuje zasada: zapłata za towar dopiero po jego pobraniu.



POŁĄCZENI I KOMPETENTNI 
W OBRÓBCE SKRAWANIEM

Produkty marki CERATIZIT to narzędzia na płytki wymienne, charakteryzujące się wysoką jakością wynikającą 
z wieloletniego doświadczenia.

SPECJALISTA W ZAKRESIE NARZĘDZI  
NA PŁYTKI WYMIENNE DO TOCZENIA,  

FREZOWANIA I PRZECINANIA

WNT to różnorodność produktu: narzędzia obracane z pełnego węglika i stali szybkotnącej, oprawki 
narzędziowe oraz wydajne narzędzia do mocowania detalu to znaki rozpoznawcze tej marki.

EKSPERT W DZIEDZINIE NARZĘDZI  
OBROTOWYCH, OPRAWEK NARZĘDZIOWYCH  

I NARZĘDZI MOCUJĄCYCH 

KLENK – narzędzia pełnowęglikowe do wiercenia opracowane specjalnie dla przemysłu lotniczego i 
kosmicznego. Wysoce wyspecjalizowane produkty przeznaczone do obróbki materiałów konstrukcji lekkich.

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM DLA 
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO

Wysoko-precyzyjne wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie i wytaczanie: wydajne rozwiązania narzędziowe do 
obróbki otworów jak również narzędzia mechatroniczne oznaczone nazwą KOMET.

ZNAK JAKOŚCI DLA WYDAJNEGO WIERCENIA

CERATIZIT Polska Sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 2 \ 30-443 Kraków
Tel.: +48 12 2528570
info.polska@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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