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FRAISA –  
Az Ön szakértője a szerszámfelújításban 

FRAISA ReTool®  
Nagyteljesítményű teljes  
körű szerviz a FRAISA- és  
más gyártók szerszámainak 
ipari felújításához. 

A szerszámokat a legmodernebb tech-
nológiákkal újítjuk fel, így garantáltan 
elérik az eredeti teljesítőképességüket. 
Nemcsak a folyamatait optimalizál-
ja jelentősen, hanem a költségeit is 
csökkenti.      

Teljes mértékben megbízhat szolgál-
tatásainkban. A szakértői közpon-
tunk Németországban a keményfém 
szerszámok legnagyobb európai szerviz-
központja – több mint 30 éves tapasz-
talattal a szerszámfelújításban, a leg-
modernebb CNC köszörűközpontokkal, 
valamint saját vágóél kondícionáló és 
bevonatoló berendezésekkel. Napjainkig 
5,5 millió szerszámot újítottunk fel – és 
ez minden évben kb. 340.000 szerszám- 
mal bővül. 

Örömünkre szolgálna, ha az Ön 
szerszámai is hamarosan közéjük 
tartoznának. 

FRAISA – Az Ön partnere a folyamatok költségeinek  
optimalizálásában. Szolgáltatásaink:

Közös folyamatoptimalizálás

• Az alkalmazási idő optimalizálása

•  Az Ön igényeinek közös kidolgozása 
a mi eljárásainkhoz – Ön irányítja a 
mi gyártásunkat a FRAISA ReTool® 
szolgáltatáson keresztül 

• A szerszámok állapotának elemzése

Közös költségoptimalizálás

•  A szerszám teljes élettartamának 
optimalizálása

•  Költségcsökkentési lehetőségek 
megkeresése

•  Gyors elemzés (potenciál felmérés)  
és költség-haszon elemzés  
(minőségi értékelés)

FRAISA ReTool® lehetőségek

• Más gyártó szerszámai

• Forgó forgácsolószerszámok 

• Fő irányvonal a keményfém  
 terület (maró, fúró és menetkészítő 
 szerszámok) 

•  Speciális szerszámok  
(rajz alapján) 

•  Méretek: Ø 1 mm és Ø 200 
mm között, hossz 500 mm-ig, 
egyéb méretek kérésre

• Ciklusidő: 3 hét
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FRAISA ReTool® – Teljes körű szerviz az eredeti 
teljesítményért

Itt találhat  
további  
információkat a 
FRAISA ReTool® 
szolgáltatásról

Kérésre elhozzunk Öntől a 
szerszámot:   
A FRAISA teljes körű szerviz-logisz-
tika gyors, biztonságos és olcsó 
lebonyolításról gondoskodik.  

1. ELSZÁLLÍTÁS

Az Ön igényeihez igazodunk: 
Figyelembe vesszük az Ön állandó 
vagy egyszeri vonatkozású FRAISA 
ReTool®-specifikációját, és digitális 
gyártási információs rendszert hasz-
nálunk.

3. TESTRESZABÁS

Kopott szerszám

Újszerű szerszám

Optimalizáljuk szerszáma 
teljesítőképességét: Szerszám-
specifikus high-tech bevonatolás és 
optimalizált vágóél kondícionálás 
teszi teljessé a felújítást.

5. TELJESÍTMÉNYOPTIMALIZÁLÁS

Vissza is szállítjuk Önnek újszerű 
szerszámát: Néhány munkanapon 
belül a szerszámot újból használhatja 
az eredetivel azonos paraméterekkel.

6. KISZÁLLÍTÁS

Digitalizáljuk a szerszámát:  
A szerszámmal és ügyféllel kapcso-
latos információkat minden további 
felújítási ciklusban egyszerűen és 
precízen le tudjuk kérdezni.

2. DIGITALIZÁLÁS

Gondoskodunk szerszáma  
maximális állagmegtartásáról:  
Ezt a legmodernebb köszörűgépek  
jóváhagyott élezőprogramjai és a 
folyamatos minőségellenőrzések 
garantálják.

4. FELÚJÍTÁS
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Így térül meg Önnek a szerszámfelújítás

Segítünk Önnek az alkalmazási idő optimalizálásában

A szerszámok az egyre nagyobb 
kopás miatt egyre inkább veszítenek 
a teljesítőképességükből. Ezért a 
termelékenység és a minőségbiztosítás 
szempontjából fontos, hogy időben 
cserélje a szerszámokat. A FRAISA 
ReTool®-lal ideális megoldást kínálunk 
Önnek – FRAISA szerszámokhoz és más 
gyártók szerszámaihoz is. Ipari felújítási 
szolgáltatásunkkal kedvező áron és 
rövid határidővel újszerű szerszámokat 
biztosítunk a gyártási folyamataihoz.

Szívesen segítünk Önnek gyors  
elemzéssel és költség-haszon elem-
zéssel abban, hogy meghatározza az 
ideális időpontot a szerszámok felújításá- 
hoz. Egyrészt megtakarítja a még 
teljesítőképes szerszámok szük- 
ségtelenül korai felújításának költségeit, 
másrészt megakadályozza, hogy az  
aránytalanul nagy kopás miatt  
idejekorán kelljen új szerszámokat 
vásárolni.

Ideális felújítási időpont

Működési idő

K
op
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A felújítás 
optimális 
időpontja

A szerszám kopási szintje

Alacsony kopás Erős kopás

Megfelelő kopás

FRAISA ReTool® – Többszörösen megtérül
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FRAISA ReTool® – Költségmegtakarítás a  
100%-osan reprodukálható teljesítmény révén

A kisipari felújítás csak látszólag olcsóbb  
az ipari felújítástól

Újra elérjük az eredeti teljesítőképességet

Ipari felújítás a  
FRAISA ReTool®-lal

Kisipari felújítás  
ingadozó teljesítménnyel

Ha a szerszámokat kisipari módon újít-
tatja fel, az csak látszólag olcsóbb meg- 
oldás az ipari felújításnál. Sőt, a rosz- 
szabb, nem optimálisan a szerszámokhoz 
igazított felújítás még drágább is lehet, 
mint egy új szerszám vásárlása. A kisipa-
ri felújítás nem tudja garantálni a meg-
bízható és stabil szerszámminőséget. 
Az ingadozó minőség nem megbíz-
ható megmunkálást eredményez, így 
biztonsági okokból csökkenteni kell a 
teljesítményt. Ha a szerszám nem éri el 
újra a teljesítőképességét, akkor az ere-
deti paraméterekkel nem lehet tovább 
használni. Ez megnöveli a gépköltséget.

A FRAISA ReTool®-lal a kisipari felújí-
táshoz képest költségeket takaríthat 
meg: az iparilag stabil reprodukciónak 
köszönhetően elérhető az eredeti 
teljesítőképesség, a szerszám a felújítás 
után ugyanolyan teljesítőképességű, 
mint az első használatkor. Ez a meg-
bízható szerszámminőség biztonságot 
nyújt a stabil teljesítménnyel történő 
gyártáshoz.  

Ön biztos lehet benne, hogy a felújított 
szerszámok 100%-os teljesítménnyel 
hozzák a maximális élettartamot, és 
ugyanolyan folyamatbiztosak, mint az 
új szerszámok. A FRAISA-nál a legmo-
dernebb többtengelyes köszörűgépek, 
bevonatoló és élkondícionáló berende-
zések, a legmodernebb méréstechnika 
és a felújítással foglalkozó specialistáink 
sokéves tapasztalata garantálják ezt 
Önnek.
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költségek emelkedését okozza az
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FRAISA ReTool® – Költségmegtakarítás  
maximális állagmegőrzéssel

Minden szerszám másképpen kopik, 
ezért minden szerszámot egyedileg újí-
tunk fel. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 
megtartjuk az állapotát amennyire 
lehetséges – és csak annyit távolítunk  
el belőle, amennyi ahhoz szükséges, 
hogy helyreállítsuk az eredeti 
teljesítőképességet. 

Így a FRAISA ReTool®-lal a szerszámon 
több felújítási ciklus is végezhető, és a 
szerszám teljes élettartama növekszik. 
Meghosszabbodik az az időszak,  
amikor oda jutunk, hogy új szerszámot 
kell vásárolni.

Költségmegtakarítás

Folyamatoptimalizálás

Tartósság

Maximalizáljuk a felújítási ciklusok számát

Több felújítási ciklus – kisebb állapotromlás

3 x felújítás

FRAISA ReTool® felújítás Kisipari felújítás  
csökkentett élettartammal

2 x felújítás

1 új szerszám  
+ 2x felújítás 

+ 1 új szerszám

Teljes költségek

1 új szerszám 
+ 3x felújítás

Teljes költségek

Költségmegta-
karítás
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Költségmegtakarítás 
A FRAISA ReTool® nemcsak olcsóbb, 
mint az új vásárlás, hanem olcsóbb a  
kisipari felújításnál is.

Átlátható folyamatok    
Megbízhat bennünk. A felújítási  
folyamatunk átlátható, és minden  
egyes lépés nyomon követhető.

 

Kockázatmentes  
A „Pénzvisszafizetési garanciánk“ él, ha a  
felújítás minősége nem lenne kifogástalan.  
Visszakapja a felújítás költségeit, vagy  
ingyen csereszerszámot kap.

Állapot megóvás    
A lehető legtöbb anyagot megtartjuk a 
szerszámon. Ez megnöveli a lehetséges 
felújítási ciklusok számát, és további 
költségeket takarít meg. 

Környezetkímélő   
A FRAISA ReTool® szerszámoknak az  
újakkal azonos a teljesítőképessége, de  
jelentősen kevesebb forrást használnak el.  
Az olyan szerszámokat, amelyeket már nem  
lehet felújítani, újrahasznosítjuk. 

Biztonságos    
A szakértői csapatunk bármikor szívesen  
ad tanácsot Önnek, és kidolgozza a  
megfelelő megoldást az optimális  
eredményhez.

Termelékeny  
Az Ön szerszáma a FRAISA ReTool® 
felújítás után használatra kész és 
teljesítőképes. Így növelheti a folya- 
matbiztonságot és a termelékenységet. 

Elégedettséget biztosít

A gyors, kiváló minőségű és tartós  
FRAISA ReTool® szolgáltatásunk vonzó  
ár érték arány mellett gondoskodik az  
ügyfeleink elégedettségéről.

FRAISA ReTool® – Használja ki az előnyöket 
kockázat nélkül

   

ToolCare® 2.1:  
szerszámmenedzsment a teljes 
élettartam alatt

ConcepTool: 
FRAISA ReTool® egyedi 
szerszámokra

Minden szolgáltatás ajánlatunk érvényes a FRAISA ReTool® szerszámokra is

ToolExpert: megmunkálási adatok a 
felújított FRAISA szerszámokhoz is

ReToolBlue: 
az élettartam végén
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Itt további információkat 
talál a FRAISA csoportról.

Webáruházunkat a 
leggyorsabban ezen 
az úton érheti el.

Megtalál bennünket az alábbi oldalakon is: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup 
linkedin.com/company/fraisa

FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi P. u. 3 I HU-3950 Sárospatak I 
Tél.: +36 47 511 217 I 
info@fraisa.hu I fraisa.com I




