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Az optimális „FRAISA ReTool®“ szolgáltatás teljesítéséhez, kérjük adja meg részünkre a következő  
információkat:
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Általános FRAISA ReTool® utasítás

Partner

Megbízás

Cím vagy  
vevőszám

Kontaktszemély

Éves megrendelésszám

E-mail

Ajánlat szükséges  igen  nem

ToolCare®-Etikett  igen (ha “igen” kérjük a megfelelőt megjelölni)  nem

 ToolCare®  Vevői anyagszám  Információ

Részszállítás  igen  nem

Információ darabszám  
eltéréskor

 igen    (10%-nál nagyobb eltérés esetén  
visszajelzés a partnernek)

 nem

E-mail küldése a munkalapról  Megrendelés beérkezéskor  Bevonatolás előtt

Információ a nem élezhető 
szerszámokról 

 %             felett

Feliratozás  igen (ha “igen” kérjük a megfelelőt megjelölni)  nem

 Ø
 FRAISA ReTool® 
  kód

 Szám

Kiegészítő információk Etikett Feliratozás

Egyéb információk
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Egyedi információk adott cikkekhez

Cikkszám Ø Komplett 
élezés

Csak homlok
élezés

Sarokrádiusz 
(méret)

Sarokletörés 
(hossz x szög)

Bevonat

Meghatározott szerszámcsoportok élezési utasításai

Maró egyenes  
homlokkal

 Csak homlok élezés

 Komplett élezés

                                                    

Sarokrádiusz-maró  Csak homlok élezés

 Komplett élezés

                                                    

Gömbvégű maró  Csak homlok élezés

                                                    

Bemerülő homlokkal  
rendelkező maró

 Csak homlok élezés

 Komplett élezés (méretlépcsős)

                                                    

Egyéb szerszámok                                                     

Egyéb információk

Az optimális „FRAISA ReTool®“ szolgáltatás teljesítéséhez, kérjük adja meg részünkre a következő  
információkat:
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