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FRAISA – Az Ön technológiai partnere a fenntartható gyártásban

FRAISA ReTool® – Ipari szerszámfelújítás 
teljesítménygaranciával

FRAISA ügyfélként Ön is tudja, hogy FRAISA ReTool® szolgálta-
tásunk segítségével a szerszámok visszakapják eredeti teljesítőké-
pességüket - ezt garantáljuk!

 
De vajon ismeri azokat a kiegészítő szolgáltatásainkat is,  
amelyeket igény szerint hozzárendelhet? 

... az új szerszámmal azonos élettartamot

... az Ön előírásainak történő megfelelést, amit  
FRAISA ReTool® előírásként (RTS) rögzítünk

FRAISA teljesítménygarancia
100%-ban garantáljuk ...

... az új szerszámmal azonos teljesítményt

További információk a  
FRAISA csoportról: 
fraisa.com

FRAISA ReTool®

Alapszolgáltatások Mindig elvégezzük!

Kiegészítő  
szolgáltatások

Igény esetén felár  
nélkül elvégezzük!

Opcionális  
szolgáltatások

Igény esetén felár  
ellenében elvégezzük!
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FRAISA ReTool® szolgáltatás

Alapszolgáltatások  
Mindig elvégezzük

Opcionális szolgáltatások 
Igény esetén felár ellenében elvégezzük

Kiegészítő szolgáltatások  
Igény esetén felár nélkül elvégezzük 

•  Keményfém gömbvégű- és sarokrádiusz-marók 
nagy pontosságú felújítása az új szerszámok 
rádiusztűréseinek alkalmazásával

•  Teljesítménygarancia minden FRAISA maró- és 
fúrószerszámra 

•  Ismétlési pontosság - azonos geometriák és 
felületminőségek, csúcs modern CNC köszörű- 
és mérőgépek használatával 

•  Vonalkóddal ellátott címkék a FRAISA  
ToolCare® partnerek részére

•  Egyedi igények biztosítása a FRAISA ReTool® 
előírás (RTS) alapján

•  Részletes információk azokról a szerszámokról, 
amelyek már nem felújíthatók

•  FRAISA Full-Service logisztika - gyors, biz-
tonságos és költséghatékony lebonyolítás, 
újrafelhasználható dobozokkal és egyedi 
csomagolásokkal

•  Lézeres jelölés a szerszámszáron a partner egyedi specifikációja szerint

• „Weldon“ befogófelület köszörülése a szárra

•  Szerszámbemérés csomagolásfeliratozással (címke)

•  Mérési jegyzőkönyvek a felújított szerszámokhoz

•  Marószerszámok előírt átmérőre történő élezé-
se (méretlépcsők)

•  A kívánt minimális működési hossz (vágóél-
hossz) figyelembevétele marószerszámok és 
keményfém fúrók esetében

•  A megfelelő nyakalási hosszok (l3) biztosítása 
marószerszámok esetében

•  A felújítások számának jelölése egy rovátkával 
a szár végén

•  Vonalkóddal ellátott címkék a partner által 
megadott cikkszámok alapján

•  Előredefiniált szerszámspecifikus címkék

•  A nem felújítható szerszámok újrahasznosítása 
FRAISA ReToolBlue szolgáltatással

•  A használt szerszámok kiértékelése folyamat-
optimalizáláshoz 

További kívánsága van? 
Lépjen velünk kapcsolatba, örömmel 
várjuk az új kihívásokat!

Az alábbi linkeken is megtalál minket: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
linkedin.com/company/fraisa


