INDEXABLE
CUTTING TOOL REPAIR
REGENERACJA
NARZĘDZI SKŁADANYCH

Repair and SAVE UP to 90%!
Zregeneruj i ZAOSZCZĘDŹ do 90%!
w w w.tizimplements.com tiz@tiz.pl
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TIZ Implements has developed a
revolutionary repair process to recycle
and reuse all types of broken, worn out,
broken, damaged or crashed indexable
cutting tools.
TIZ Implements opracował rewolucyjną metodę naprawy narzędzi składanych,
tak aby odnowić i ponownie wykorzystać
wszystkie połamane, zużyte, uszkodzone
narzędzia składane.
Before
Przed

1. Repaired cutters work just like new.
2. Dramatic savings in replacement costs.
3. Cutting edges repaired to original tolerances.
4. Minimal radial/axial runout change.
5. Hardness & physical properties maintained like original.
6. Any brand can be regenerated.
7. Latest advanced machining technology
used.
8. Every repaired tool accompanied with an
exclusive. Certificate for concentricity &
straightness.

After
Po

Before

1. Zregenerowane narzędzia działają jak
Przed
nowe.
2. Obniżenie kosztów narzędziowych.
3. Krawędzie tnące zachowane w oryginalnych tolerancjach .
4. Minimalna zmiana w biciu osiowym/
promieniowym.
5. Twardość oraz właściwości materiału
zbliżone do oryginału.
6. Możliwość regeneracji narzędzi niezależnie od producenta.
7. Wykorzystanie najbardziej zaawansowanych technik obróbki.
8. Każde naprawione narzędzie zwracane jest z certyfikatem zgodności
z oryginałem, narzędzia badane są
pod względem koncentryczności oraz
prostoliniowości.
w w w.tizimplements.com tiz@tiz.pl
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New tool cost
Koszt narzędzia
Repair cost
Regeneracja
Savings
Oszczędności

Repair costs are determined by evaluating the tool insert pocket(s),
screw hole(s), and/or body damage by estimating the time it will take to repair and recalibrate it to the original manufacture specifications. After the
tools are quoted, we will perform no work until we are given an authorization
to proceed. The tool repair technicians are very knowledgeable, experienced
and committed to providing the best service in the industry.
Koszty regeneracji zależą od stanu kieszeni płytek, otworów pod śruby oraz/
lub uszkodzeń korpusu, a następnie od oszacowania czasu, który zajmie naprawa
oraz skalibrowanie narzędzi do oryginalnej specyfikacji technicznej. Po wycenie narzędzi, nie przeprowadzimy żadnych prac, aż do momentu potwierdzenia ze strony
klienta. Serwisanci narzędziowi są bardzo dobrze wyszkolonym, doświadczonym
personelem, który stara się zapewnić najlepsze usługi w branży.
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Damages Repaired:
• Broken Or Damaged Cutting Edges & Pockets
• Damaged Threading
• OD Wear Out
• Height Wear Out
• Jammed Screws
Naprawiane uszkodzenia:
• Złamane lub zniszczone krawędzi tnące/kieszenie
• Uszkodzone gwinty
• Zużycie mierzone na średnicy skrawającej
• Zużycie mierzone od czoła narzędzia
• Zapieczone śruby
If you are interested in taking advantage of our indexable tool
repair program, we ask that you send each tool fully equipped with
all spare parts including inserts (in good working condition), screws,
shims, etc., to fit each pocket correctly, so we can achieve our goal in
bringing tooling back to its original state.
Jeżeli są Państwo zainteresowani zyskami jakie można osiągnąć przy
naszym programie naprawy narzędzi składanych, prosimy o wysłanie narzędzia wraz ze wszystkimi częściami zamiennymi, w tym płytki (najlepiej nowe),
śrubki, podkładki, itp., aby prawidłowo dopasować każdą kieszeń, dzięki
temu będziemy mogli osiągnąć nasz cel w doprowadzeniu narzędzi do ich
stanu pierwotnego.
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Możliwe narzędzia do naprawy
• Tarcze frezarskie
• Wytaczaki
• Wiertła składane
• Cartridge / Kartridże
• Składane frezy
• Składane narzędzia tokarskie
• Narzędzia specjalne
• Inne

All Types Repaired
• Milling Cutters
• Boring Bars
• Indexable Drills
• Cartridges
• Indexable End-Mills
• Indexable Lathe Tools
• Specials And Custom Tools
• And Other Types

% Savings due to repair
% Oszczędności po naprawie
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Send us Your
damaged
indexable
cutting tools
for repair!
Wyślij do nas
Swoje uszkodzone
narzędzia do
regeneracji!
w w w.tizimplements.com tiz@tiz.pl
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