
NIMATE ČASA 
ČAKATI?
Specialna orodja iz VHM 
vam dobavimo v 3 tednih.

Razpon premera 
od 3,0 do 32,0 mm

Skupna dolžina
do 360,0 mm

Velikost serije
3 kosi in več

z ali brez notranjega 
dovoda hladilnega sredstva

Tooling the Future
www.ceratizit.com

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



Skupaj lahko ustvarimo 
najboljšo rešitev.

Za vas razvijemo 

Kot celovit ponudnik na področju strojne obdelave 
obvladamo celoten postopek izdelave karbidnih trdin, 
od praha do končnega izdelka za strojno obdelavo, in 
zaokrožujemo celotno vrednostno verigo. 
Zahvaljujoč varni dobavi surovin se lahko takoj 
odzovemo na zahteve strank in ponudimo izjemno 
hitre storitve naročanja in dobave visokokakovostnih 
specialnih orodij VHM. 
Dobavni rok treh tednov po prejemu naročila in 
tehnični odobritvi je za nas zavezujoč, da lahko kot 
stranka varno načrtujete tudi v primeru pomanjkanja 
surovin. 

Vaše koristi:

optimalno rešitev  
na področju  
vrtanja, rezkanja in povrtavanja.

 ▲ Prihranek stroškov zaradi krajšega časa 
skladiščenja

 ▲ Priprava ponudbe v 48 urah, vključno s skico
 ▲ Dobavni rok najv. 3 tedne po prejemu naročila in 

tehnični odobritvi
 ▲ Podpora naših strokovnjakov v zunanji in notranji 

službi

Preprosto izpolnite:
Na naši domači strani  
 
najdete obrazce za določitev vaših  
specialnih orodij. 

Pošljite nam izpolnjen obrazec na  
 
ali se obrnite na svojo  
osebo za stik v  
zunanji službi.

cuttingtools.ceratizit.com

csc.adria@ceratizit.com
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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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http://cuttingtools.ceratizit.com

