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FRAISA ToolExpert® 2.0 – új online  
forgácsolási adatkalkulátor a  
szerszámok optimális használatához

Online elérhető 
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FRAISA ToolExpert® 2.0 – innovatív online  
eszköz az Ön gyártásához

Az Ipar 4.0 korában mindig termelékenyen 
és precízen kell dolgoznia. Mi ehhez a 
FRAISA-nál nemcsak kiváló minőségű és jól 
használható szerszámokat fejlesztünk, ha-
nem innovatív szoftveres megoldásokat is, 
ilyen például az új ToolExpert 2.0. 

A felhasználóbarát online eszköz mindig 
pontosan meghatározott szerszám- és alap-
anyag-specifikus forgácsolási adatokat kínál 
a gyártáshoz – és biztosítja a FRAISA szerszá-
mok megfelelő alkalmazását is: gyors és egy-
szerű.

A FRAISA szakemberei az alkalmazás köz-
pontunkban részletesen tesztelik az optimális 
felhasználási paramétereket. Természetesen 
figyelembe vesznek minden érintett ténye-
zőt, és az adatokat felvezetik az új ToolExpert 
2.0-ba, hogy az Ön rendelkezésére álljon.

Az Ön számára ez azt jelenti, hogy:

   biztosan és gyorsan megtalálja az optimá-
lis alkalmazási paramétereket

   pontosan meghatározott szerszám- és 
alapanyag-specifikus forgácsolási adato-
kat kínálunk 

   a szerszámok CAD adatait könnyedén 
letöltheti



FRAISA ToolExpert® 2.0 – megfelelő megoldás  
minden alkalmazási stratégiához 

Az új ToolExpert 2.0-t egyszerűen megnyit-
hatja online az aktuális internet böngésző-
ben – ha úton van akár okostelefonon vagy 
tableten is. A ToolExpert MFC, ToolExpert He-
lixRamp és ToolExpert HDC már korábban is 
rendelkezésre állt. További lehetőségeket a 
ToolExpert szoftverből tud online választani. 
Az alkalmazásaink minden feladathoz, min-
den szerszámhoz és minden alkalmazási stra-
tégiához a megfelelő forgácsolási adatokat 
kínálják: 

MFC akár 96 különféle megmunkálás, egyet-
len szerszámmal – lágyan vágó és dinamikus, 
bemerülés 5,2xd mélységben 

Az E-Cut széles alkalmazási területre hasz-
nálható kompakt program – könnyen kezel-
hető, hatékony és rendkívül gazdaságos

HDC nagy dinamikájú marás állandó átfogási 
szöggel a hosszabb szerszám élettartam ér-
dekében

NVDS 15-ször gyorsabb bemerülés – akár 
20°-os helikális bemerülési szög

HX-NVS maximum 68 HRC keménységű, 
edzett acél nagy teljesítményű forgácsolásá-
hoz – 5°-os bemerülési szöggel 

AX-FPS és ToolExpert AX-FPS alumínium 
megmunkáláshoz – a lehető legnagyobb di-
namikával, horonymarás legfeljebb 2xd mély-
ségben és 25°-os bemerülési szöggel

ArCut X és ToolExpert ArCut X nagy telje-
sítményű simításhoz – 90%-kal rövidebb 
megmunkálási idő 5-tengelyes szerszámgé-
peken



FRAISA ToolExpert® 2.0 – profitáljon  
a számtalan előnyből

•  Precíz: pontosan meghatározott szers-
zám- és alapanyag-specifikus forgácsolási 
adatok

•  Egyszerű: a szoftver letöltése nélkül, 
online bármikor hozzáférhet az ada-
tok-hoz, még akkor is, ha úton van 

•  Gyors: nem szükséges regisztráció, az 
adatok néhány kattintással könnyedén 
elérhetők

•  Rugalmas: szerszámok vagy megmunká-
landó alapanyagok keresése igény szerint

•  Átfogó: forgácsolási adatok lekérdezése a 
FRAISA szerszámokhoz egy több, mint 
10.000 alapanyagot tartalmazó adatbázis-
ból

•  Kezelőbarát: könnyen kezelhető, eszköz-
független kialakítás

http://www.fraisa.com/qr/huw25

Tesztelje a ToolExpert 2.0 alkalmazásunkat  
egyszerűen, közvetlenül online:

http://www.fraisa.com/qr/huw25
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FRAISA ToolCare® 2.1:  
Szerszám menedzsment- 
rendszer a termékeinkhez

FRAISA ConcepTool: 
Vevői igények alapján készült 
speciális szerszámok

FRAISA ToolSchool:  
Oktatás és továbbképzés 

FRAISA ReTool®:  
Ipari szerszámelőkészítés 
teljesítménygaranciával

A FRAISA szolgáltatások áttekintése

FRAISA – szenvedélyünk és teljeskörű  
szervizünk az Ön sikere érdekében  

Egy olyan piacon ahol nagy a verseny, Önnek 
az a legfontosabb, hogy gyorsabb, jobb és 
költséghatékonyabb legyen. A nagy precizi-
tás iránti szenvedélyünkkel mindent elköve-
tünk annak érdekében, hogy ez sikerüljön is. 
Ehhez a megalkuvás nélküli minőséget és az 
abszolút ügyfélközpontúságot egyesítjük. 

Nagyon fontos számunkra a folyamatos in-
nováció, a jövő csúcstechnológiáját a kutatás 
és a fejlesztés garantálja. 

Termékeink és szolgáltatásaink csak így felel-
hetnek meg folyamatosan az aktuális piaci 
követelményeknek. Ön az ügyfelünkként 
csak így kapja meg azt a többletértéket, 
amelyet jogosan vár el tőlünk – a teljes körű 
szervíz csomagunk, szerszámokból, fel-
használási adatokból, stratégiákból és 
különféle szolgáltatásokból áll.

Termelékenység növelése

Költségek csökkentése

Folyamatok egyszerűsítése

Teljes körű szerviz az Ön sikeréért: 
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FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi P. u. 3 I HU-3950 Sárospatak I 
Tél.: +36 47 511 217 I Fax: +36 47 511 215 
info@fraisa.hu I fraisa.com I

Itt is megtalál minket: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Itt további információkat 
talál a FRAISA csoportról.

Webáruházunkat a 
leggyorsabban ezen  
az úton érheti el.

Szívesen állunk rendelkezésére!

Kérdése van a FRAISA ToolExpert® 2.0-val, az 
általános szolgáltatásainkkal vagy a vállala-
tunkkal kapcsolatban? Akkor hívjon fel min-
ket, vagy írjon nekünk e-mailt. Szívesen 
adunk Önnek személyre szabott tanácsot.
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