
INDIVIDUALNA REŠITEV  
ZA OBDELAVO V NOVIH  
DIMENZIJAH
Posebna orodja za večstopenjsko vrtanje v polno 
in večstopenjsko grezenje v treh tednih!

Stopenjski sveder/grezilo:
Ø 14 do 54 mm
Stopnje vrtanja do Ø 65 mm

Do 5 stopenj
Do 4xD

Vpetje:
Cilindrično / ABS /
HSK-A / PSC

Obračalne ploščice:
SO.../ TO.../ WO.../ ISO obračalne ploščice

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT je skupina visokotehnoloških podjetij, 
specializiranih za rezalna orodja in rešitve iz trdnih 
materialov.

ZDRUŽENO. KOMPETENTNO. 
OBDELANO.

Blagovna znamka CERATIZIT je sinonim za kakovostna orodja z obračalnimi ploščicami. Izdelki odražajo visoko 
kakovost in so plod dolgoletnih izkušenj v razvoju in proizvodnji orodij iz karbidne trdine. Vse to imajo zapisano 
v DNK.

SPECIALIST ZA ORODJA Z 
OBRAČALNIMI PLOŠČICAMI ZA 

REZKANJE, STRUŽENJE IN ZAREZOVANJE

WNT je sinonim za raznolikost izdelkov. Za to blagovno znamko stojijo rotirajoča orodja iz karbidne trdine in 
HSS-a, vpenjala za orodje in učinkovite rešitve za vpenjanje obdelovancev.

EKSPERT ZA ROTIRAJOČA ORODJA, 
VPENJALA ZA ORODJA IN VPENJALNE REŠITVE

Posebej razvito za letalsko in vesoljsko industrijo. Svedri iz karbdine trdine nosijo ime podjetja KLENK. 
Visoko specializirani izdelki so namenjeni obdelavi lahkih materialov.

VRHUNSKO ORODJE ZA STROJNO OBDELAVO 
ZA LETALSKO IN VESOLJSKO INDUSTRIJO

Visokoprecizno vrtanje, povrtavanje, grezenje in modularno izstruževanje je stvar strokovnjakov: Učinkovite 
rešitve orodij za obdelavo izvrtin in mehatronska orodja, nosijo zato ime blagovne znamke KOMET.

SINONIM KAKOVOSTI ZA UČINKOVITO VRTANJE

CERATIZIT Deutschland GmbH
Daimlerstr. 70 \ 87437 Kempten \ Nemčija
Tel.: 00800 921 00000
info.slovenija@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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POL-STANDARD 
VRTANJE V POLNO ALI GREZENJE

Zahvaljujoč našemu inovativnemu pristopu k zahtevam trga in strategiji obdelave, smo razširili dimenzije 
našega uspešnega pol-standardnega programa za vrtanje v polno  in dodali še orodja za grezenje k tej 
kategoriji orodij. Na voljo so tudi dodatne vrste obračalnih ploščic in povezava z vpenjalnim sistemom PSC. 
Za potrditev risbe so na voljo 4 dni. Za dodatne podrobnosti se obrnite na prodajnega svetovalca!

Vrhunska kvaliteta v najkrajšem času!

Idealna obračalna ploščica za 
katero koli obdelavo
Širok nabor velikosti, ki so na voljo za SOGX / SOEX, TOHX / TOHT in WOEX  
ISO obračalne ploščice, kar pomeni, da je mogoče doseči fino stopnjevanje veli-
kosti.

Kombinirana 
obdelava

 ▲ Krajši procesni časi zaradi 
visokih rezilnih parametrov

 ▲ Idealna natančnost 
pozicioniranja, povečuje 
kakovost luknje v vseh 
sopnjah

 ▲ Zmanjša potrebo po 
spremembi orodja, zaradi 
kombinirane obdelave

vrtanje / rezkanje / grezenje

Konvencionalna obdelava

Veliko lukenj,  
visoka ponovljivost
Do 50% prihranki so možni pri
kombinirani obdelavi!



Bodite prepričani v uspeh!

Kjer imate bolj zahtevno in zapleteno 
obdelavo, vam bomo z veseljem podali 
naš predlog rešitve.
Posredujte risbo obdelovanca našemu 
prodajnemu svetovalcu!

Zakaj nas ne izzovete!

KORAK 1: PONUDBA
Ponudbo bomo poslali v štirih delovnih dneh od 
prejema vašega povpraševanja.

KORAK 2: OBLIKOVANJE
Skupaj s ponudbo za orodje boste prejeli tudi  
risbo vašega orodja.

KORAK 3: ODOBRITEV
Pri oddaji naročila, nam posredujete tudi vašo 
potrditev, da soglašate z našo risbo.

KORAK 4: PROIZVODNJA
Po prejetju dokumentacije,  bo vaše orodje takoj 
poslano v proizvodnjo.

KORAK 5: DOSTAVA
Vaše novo orodje bo pri vas v treh tednih od  
prejema vašega naročila.
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Stopenjsko vrtanje v polno

Izjemno širok  obseg orodij za stopenjsko 
vrtanje v polno in stopenjsko grezenje

Stopnje ∅: 17.5 – 65 mm,
Kot stopnje: 90° – 15°
Obračalne ploščice: WOEX / SOEX / SOGX / TOHX / TOHT
ISO obračalne ploščice

Vrtanje v polno ∅: 14 – 44 mm
Obračalna ploščica za vrtanje: 
WOEX

Vrtanje v polno Ø: 14 – 54 mm
Obračalne ploščice za vrtanje:
SOEX / SOGX / WOEX

Osnovno telo z do 5 stopnjami. Ravno ali s spiralnim utorom.
L/D je možno do 4xD

Osnovno telo s spiralnim utorom.
L/D je možen v razmerju  2⨯D, 3⨯D, 4⨯D
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Vrtanje stopenj

Osnovno telo z do 5 stopnjami. Ravno ali s spiralnim utorom.
L/D je možno do 4xD

Stopnje ∅: 17.5 – 65 mm,
Kot stopnje: 90° – 15°
Obračalne ploščice WOEX / SOEX / SOGX / TOHX / TOHT
ISO obračalne ploščice

Stopenjsko grezenje Ø:  
14 – 65 mm
Obračalna ploščica za  
grezenje stopenj:
SOEX / SOGX / WOEX /
TOHX / TOHT
ISO obračalne ploščice

Stopenjsko grezenje Ø: 14 – 44 mm
Obračalna ploščica: WOEX

Osnovno telo s spiralnim utorom.
L/D je možen v razmerju  2⨯D, 3⨯D, 4⨯D
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