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Termékfejlesztés

Gyártás és minõség

A megoldás

Felhasználás

Kiszolgálás

Termékeink fejlesztése során rendkívül nagy figyelmet fordítunk a partnereink igényire, valamint a lehető 

leghatékonyabb megmunkálási eredmény elérésére. Ennek a filozófiának köszönhetően folyamatosan felülvizsgáljuk, 

teszteljük termékpalettánkat. A mindennapi felhasználási körülmények, lehetőségek és elvárások figyelembevételével 

határozzuk meg a fejlesztési folyamat során elérni kívánt célt. Minden új termékünket szigorú és mélyreható 

tesztelésnek vetünk alá, mielõtt azokat a piacra bocsátanánk. Ennek része a laboratóriumi, a helyszíni és a folyamatos  

ipari körülmények között végzett teszt. Az így szerzett tapasztalatainkat integráljuk

A magas tapasztalat valamint a jó minőségű alapanyagok szavatolják termékeink folyamatosan kiemelkedő  minőségét. A 
gyártás során a kulcsfontosságú folyamatok után minden esetben ellenőrzés van beiktatva, csak úgy mint az alapanyagok 
felhasználása előtt és a csomagolás előtt és után is.

Partnereink számára mégis talán a legértékesebb dolog 
amit nyújthatunk az Ingyenes technológiai segítségnyújtás. Technológiai tanácsadóink segítségével partnereink 
megtalálják az ideális  és hatékony megoldást az adott technológiai paraméterek és lehetőségeknek megfelelően. Sok 
esetben a vevői igények figyelembevételével új technológiákat fejlesztünk a magasabb hatékonyság elérése érdekében. 
Így olyan versenyelőnyt biztosítunk partnereink részére aminek köszönhetően erősebb piaci pozíciót tudnak maguknak 
kivívni, gyorsabban tudnak termékeket előállítani vagy költséghatékonyabban tudják gyártási feladataikat elvégezni.

Kiemelt figyelmet fordítunk termékpalettánk szélességére, melynek köszönhetően, termékeink igen széles körben 
alkalmazhatóak. Ily módon tudjuk szavatolni partnereink magas fokú elégedettségét. 

Minden esetben igyekszünk partnereink részére a lehető legrövidebb szállítási határidőket biztosítani. Ez akár 24 órán 
belüli kiszolgálást jelenthet. Ilyen logisztikai támogatással nincs  a gyártási folyamatba és ily módon születik meg a kész 
termék.

Fireblade vágókorongok
A „Fireblade“ termékek fejlesztése során már a kezdetektől két teljesítmény szint definiálásáról beszéltünk, melyek 
alapvetően külömböző filozófiát képviselnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy felhasználóink más-más elvárásokat 
támasztanak a vágókorongokkal szemben, ezért fontosnak tartottuk, hogy termékeink alternatívát jelentsenek minden 
felhasználó számára.
Így született meg a szürke, és a narancs színű fireblade vágókorong. 
A könnyebb megkülömböztethetőség és teljesítmény szint azonosítás érdekében a termékeket 
eltérő színekkel jelöljük.

A narancs színű vágókorong esetében a kifelyezetten a 
vágási teljesítmény maximalizálására törekedtünk. A 
termék gyártása során számos egyedi technológiai 
megoldás szavatolja a vágókorong magas minőségét. A 
gyártás során felhasznált csúcsminőségű alapanyagoknak 
köszönhetően pedig biztosított a kiemelkedően magas 
teljesítmény.

A szürke színű termékek fejlesztése során különös 
figyelmet fordítottunk a termék kedvező árának elérésére 
egy még vállalható, az ipari átlag felett teljesítő, minőség 
megtartása mellett. A vágókorong gyártása során használt 
alapanyagok kitűnő minőségük mellett megfelelően 
attraktív árat biztosítanak a felhasználó számára 

A „HD“ minőségről
A nagyteljesítményű termékekhez 
kizárólag első osztályú, vagy saját 
fejlesztésű alkotóelemeket, összetevőket 
használunk fel. A folyamatosan végzett 
laboratóriumi tesztek biztosítják a „HD“ 
termékeink állandó és magas minőségét.

A tervezés során pontosan definiáljuk az elérendő célokat és az 
azokhoz tartozó követelményeket. Ennek tudatában végezzük 
el a fejlesztés minden fázisát, kezdve az alapanyag 
kiválasztástól egészen a kész termék ellenőrzéséig. 
Köszönhetően sokéves tapasztalatunknak, a termékek 
fejlesztésekor különös figyelmet tudunk fordítani a velük 
szemben fennálló valós követelményeknek, ezáltal szoros 
együttműködést tartunk fenn valós ipari körülményeket biztosító 
K+F partnereinkkel.

A HD minőségű szerszámaink az ipari követelmények 
legmagasabb szintjét teljesítik, mind teljesítményben, mind ár-
érték arányban. 



A színkódokról

A teszteket minden esetben 125x1x22 -es méretű vágókorongokkal végeztük
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Termék és méretválaszték

CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ VÉKONYVÁGÓKORONGOK,
MELYEK GYÁRTÁSA SORÁN A LEGMAGASABB ÁR-ÉRTÉK 
ARÁNY ELÉRÉSÉRE TÖREKSZÜNK

MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ IPARI VÁGÓKORONGOK, MELYEK
GYÁRTÁSA SORÁN A NAGY TELJESÍTMÉNY MELLETT, KÜLÖNÖS
FIGYELMET FORDÍTUNK A KÖLTSÉGHATÉKONY GYÁRTÁSRA IS

IPARÁGI ÁTLAGNAK MEGFELELŐ KORONGMINŐSÉG
AZ ÉRTÉK MEGHATÁROZÁS SORÁN A 10 LEGELTERJEDTEBB IPARI
MINŐSÉGŰ VÁGÓKORONG ÁTLAGOLT TELJESÍTMÉNYÉT VETTÜK ALAPUL

MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ IPARI VÁGÓKORONGOK,
MELYEK TERVEZÉSE SORÁN KÜLÖNÖS FIGYELMET 
FORDÍTOTTUNK A LEHETŐ LEGKEDVEZŐBB ÁR
ELÉRÉSÉRE IS. 
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