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ToolService 
Gazdaságos és ökológikus  
szerszámmenedzsment

Új szervíz ajánlat:

ReToolBluewww.bluecompetence.net



FRAISA ToolService 
A forgácsoló szerszámok 
életciklus menedzsmentje
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A FRAISA a ReToolBlue szolgáltatással – az értékes keményfém alapanyag visszanyerésével –  
bezárja az alapanyagkörforgást

A ToolCare 2.1 szerszámmenedzsment 
rendszer optimális támogatásával 
kihasználhatja a szerszámokban rejlő 
valós teljesítményt, minimális logisztikai 
költségek mellett. A ReTool® utánélezési 
szolgáltatással gondoskodunk arról, 
hogy az utánélezett szerszámok a 
maximális alkalmazási paraméterekkel 
bevethetőek legyenek. Az új ReToolBlue 

szolgáltatásunkkal a felhasznált szerszá-
mokat integráljuk az újrahasznosítás fo-
lyamatába, és ezzel zárjuk az alapanyag 
körforgást. Az alapanyagok optimális 
felhasználásával kíméljük a környezetet 
és pénzt takarítunk meg Önnek. 
 
A ReToolBlue szolgáltatással a FRAISA 
kiegészíti a szolgáltatás választékát, 

ami az innovatív termékektől kezdve az 
olyan teljeskörű szolgáltatás kínálatig 
mint a ToolSchool® képzés, a ToolCare® 

szerszám menedzsment rendszer és a 
ReTool® szerszámfelújítás terjed és most 
az újrahasznosítással zárul. 

ReToolBlue – a maximális profitért és a 
lehető legnagyobb gazdaságosságért.

ToolService áttekintése

•   Európa legnagyobb keményfém maró szervízcentruma Németországban, Willichben.

•   ReTool®: ökológikus és gazdaságilag tökéletes szerszám menedzsment a FRAISA- 
és más gyártók szerszámai részére

•   Értékes ökológiai megtakarítás, – évente 50.000 kg wolfram és 5.000 kg kobalt –  
a szerszámfelújításnak és az újrahasznosításnak köszönhetően

•  ReToolBlue: a keményfém szerszámok folyamatbiztos visszavezetése az újrafelhasználás 
folyamatába, ezzel visszanyerhető az értékes alapanyag

•  20 év ReTool® tapasztalat és több mint 5 millió felújított marószerszám 
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Szerszám életciklus menedzsment a FRAISA támogatásával

* DualBlank = a száralapanyag nagyértékű újra felhasznált keményfémből készül

Nem

FRAISA ToolCare® 2.1
Szerszám menedzsment az új a 
használt, valamint az újraélezett 

szerszámok részére

Nem
Igen

FRAISA ReTool®

Szerszám élezés és újra bevonatolás 
– az eredeti paraméterekkel 

történő újrafelhasználás érdekében

Szerszámfelhasználás a 
gyártási folyamatban a 

megmunkáló gépen

A szerszám elkopott?

Újraélezhető?

Igen

Újrahasznosítási
folyamat

Keményfém  
por

FRAISA ReToolBlue
Az értékes keményfém 

alapanyag integrálása az 
újrahasznosítás folyamatába

Keményfém marószerszám

„DualBlank“*
szinterezett  

HM rúd



FRAISA ReTool® 
Használt, de mintha új lenne

A szerszámfelújító szolgáltatás – FRAISA ReTool® – régóta fogalom ebben az ágazatban,  
a magas minőség és a megbízhatóság márkajele.

A szerszámaink és szervíz szolgálta-
tásunk biztosítja partnereink piaci- és 
költségelőnyét. Ez különösen érvényes 
a FRAISA szerszámok felújítására, ahol 
a maximális felújítási minőség garantált.

Szervíz szolgáltatásunk, az Ön igénye 
alapján a felújítandó szerszámok el-
szállításával kezdődik. Megvizsgáljuk és 
felújítjuk az élgeometriát, bevonatoljuk 
és végellenőrzésnek vetjük alá. Ezt 
követően az újraélezett szerszámok – 
együttműködve logisztikai partnerünk-
kel – visszakerülnek az Ön üzemébe 
további felhasználásra.

A legmodernebb több tengelyes 
CNCköszörűgépek, a bevonatoló 
berendezések, az élkondícionáláshoz 
szükséges gépek, csakúgy mint a leg-
újabb méréstechnika és a szerszámfel-
újításban szerzett több éves tapasztalat, 
mindig garantálja a felújított szerszá-
mok maximális teljesítményét.

A FRAISA ReTool® keretein belül felújí-
tott szerszámok, elvileg egy teljesen új 
szerszámként alkalmazhatóak – ez egy 
tiszta költség előnyt jelent. 

Az Ön felújítandó és utánélezésre váró 
szerszámai a FRAISA-nál jó kezekben 
vannak. Nálunk összhangban van az 
ár és a kínálat. A sokféle marószer-
szám felújítás mellett a FRAISA a 
fúrószerszámok csúcsainak élezésére is 
specializálódott.

A szervíz-szakembereink az Önök 
rendelkezésére állnak: elszállítjuk a 
szerszámokat, és profi módon felújítva 
juttatjuk vissza néhány munkanapon 
belül. Partnereinknek rendelkezésre áll 
a FRAISA hálózata 200 műszaki tanács-
adóval, hogy támogassák és segítsék az 
Önök munkáját.

Az Ön előnyei:

•   Nagyon vonzó ár-érték 
arány

•  Kifogástalan FRAISA 
minőség, „pénzvisszafi-
zetési garanciával“
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FRAISA ReTool®

A szerszámköltségek markánsan csökkennek, 
ha a forgácsoló szerszámok a megfelelő időben 
kerülnek felújításra.

A szerszám optimális felhasználása
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Felhasználási idő

Optimális 
felhasználási-

idő



FRAISA ReTool® 

Árkalkulátor
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Tudni, hogy később mennyibe fog 
kerülni: a jól áttekinthető árkalku-
látorunkból egy pillanat alatt meg-
kaphatja a költségeket. Így Ön előre 
gyorsan és könnyen kiszámolhatja az 
árakat. Semmi meglepetésben nem 
lesz része.

A rendszer igazán egyszerű:

•   Első körben megkapja az alapárat 
a szerszám átmérőjének megadása 
után. 

•  A műszaki jellemzők tükrében az 
alapár korrigálásra kerül. Több 
műszaki jellemző is választható.

•   A teljesítmény osztály kiválasztása 
után kapja meg a teljes árat.

•   Rendelje meg az online árkalku-
látort közvetlenül az Ön FRAISA 
kapcsolattartójánál.

Az árkalulátorral minden szerszám 
felújítási árát ki tudja számolni. 
A felújítandó szerszámokat akár 
hozzánk is elküldheti, mi kiszámoljuk 
Önnek azonnal az irányárakat és a 
megmunkálás után a számla kiállítás 
előtt értesítjük a pontos árakról. Ha az 
új árakkal összehasonlítja, Ön minden 
esetben egy jelentős árelőnnyel számol-
hat. Használja szervízünkt, a csökkenő 
költségek kézzel fogható versenyelőnyt 
jelentenek.

A megrendelése után hamarosan 
hozzáférést kap az Online- 
ár-kalkulátorhoz:

•  Megrendelőlap 
 
fraisa.com/hu/retool

Vegye igénybe adatlapjainkat 
az élezés pontosítására:

•   Adatlap általános  
ReTool® esetén 
 
fraisa.com/hu/ 
prospekt-nachschleifen-formular-01 

•  Adatlap részletesen  
meghatározott ReTool® 
esetén 
 
fraisa.com/hu/ 
prospekt-nachschleifen-formular-02
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ReToolBlue 
Intelligens újrahasznosítás a  
maximális gazdaságosságért 

Sok területen még mindig „egyszer használatos társaság“ vagyunk de mi tudjuk, hogy ez nem  
maradhat így. A javak újra felhasználása egy kézenfekvő megoldás.

A FRAISA ReToolBlue a következőket tartalmazza:

•  Gyűjtőláda ami az elhasznált szerszámok  
tárolására szolgál

•   A gyűjtőláda költségmentes elszállítása, a tartalom 
vizsgálata és mérlegelése a FRAISA által

•   „Jóváírás“ a használt szerszámokra (a visszavásárlási ár, 
rendszeresen aktualizálásra kerül az alapanyag ár piaci  
változása alapján) 

Előnyök:

 • Kíméljük az erőforrásokat

 • Környezetbarát: 
az újrahasznosított  
alapanyagból történő 
szerszámgyártás kevesebb 
energia felhasználással  
és széndioxid  
kibocsátással jár

 • Növeljük a  
gazdaságosságot

Cél: a maximális gazdaságosság

Pontosan ezért támogatjuk már csak-
nem 20 éve a ReTool® szolgáltatá-
sunkkal a szerszámok felújítását. Most 
egy lépéssel tovább lépünk és az új 
„RetoolBlue“ szolgáltatásunkkal egy új 
lehetőséget kínálunk. 

Azon keményfém szerszámok amelyek 
már nem felújíthatóak, újrahasznosítás-
ra kerülnek ezáltal a kezdeti alapanyag 
állapotba kerülnek vissza, és az új 
szerszámok gyártásánál felhasználásra 
kerülnek. 

Ezzel a FRAISA egy zárt termék  
körforgást hoz létre.
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A ReToolBlue szolgáltatással az elhasznált, nem felújítható 
szerszámokból újra alapanyag lesz a szerszámgyártás  
számára (szár).  
 

Ezzel a FRAISA elsőnek teremt meg egy zárt termék  
körforgást a fenntartható, ökológikus és gazdaságos  
gyártásért.

Zárt alapanyag körforgás a ReToolBlue-val

FRAISA
nagyteljesítményű

szerszámok

Recycling

Használt szerszám

Wolframkarbid por

Szinterezett
keményfém alaptest

„DualBlank“ *

* DualBlank = a száralapanyag nagyértékű újra felhasznált keményfémből készül

Kalkulációs példa újszerszámok vs. szerszámfelújtás (FRAISA Szerszám életciklus menedzsment)

FRAISA-cikk P15222, NX-NVD, ø12 €

Új szerszám ár 108,00

ReTool® (szerszámfelújtás bevonatolással) 45,50

„Jóváírás“ ReToolBlue / darab. 1,50

Hogy a FRAISA ReTool® és ReToolBlue mennyit is számít 
Önnek, alábbi számítási példával szemléltetjük.

Reális elvárás 3 szerszámfelújtással

Költségmegtakarítás ReTool® és  
ReToolBlue segítségével

-44 %

4 újszerszám felújtás nélkül

432,00 €

1 újszerszám + 3 felújítás (108+3*45,50)

244,50 €

Költségmegtakarítás ReTool®

-187,50 €
Költségmegtakarítás ReToolBlue / darab

-1,50 €
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Megtalál bennünket az alábbi oldalakon is: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

A FRAISA csoporttal  
kapcsolatos további
információkat itt talál.

Az e-üzletünk  
leggyorsabb elérési  
módja itt található. 

FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi Pál u. 3 I H-3950 Sárospatak I  
Tel.: +36 47 511 217 I Fax: +36 47 511 215 I 
info@fraisa.hu I fraisa.com I


