_WALTER BİLEME VE KAPLAMA HİZMETİ

Üretici kalitesinde
takım yenileme.

Reconditioning

WALTER BİLEME VE KAPLAMA
HİZMETİ: ÜRETİCİ KALİTESİ
KAZANDIRIR.
Walter Titex ve Walter Prototyp takımlar için Bileme ve Kaplama Hizmetimiz olan Reconditioning-Service,
imalat giderlerinizde ciddi bir azalma demektir, çünkü yenisi ile eşdeğer takımları çok cazip bir fiyat/
performans oranıyla temin edebilmenizi sağlar.

Takım yenileme süreci:

1
Kullanılmış takımlar ücretsiz
Walter Reconditioning Box içinde
paketlenir ve Walter’e gönderilir.

2
Sıfır takımın tüm özellikleri
baz alınarak orijinal takım
geometrisine göre bilenir
ve ardından kaplama
işlemi yapılır.

3
Yenilenen takımlar orijinal
üretici kalitesinde teslim edilir.

%50 DAHA AZ MALİYET
Walter Multiply tarafından sunulan hizmet ile üretici
kalitesinde takım yenileme fırsatı size s adece takım
giderlerinde değil, her yönden avantajlar sağlar:
Avantajlarınız:
–– Üretici kalitesinde orijinal geometri ve kaplama
–– Stabil üretim süreçleri için dünya çapında
Reconditioning merkezleri
–– Ölçüm protokolleri gibi opsiyonel ek hizmetler
mümkün
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Takım yenileme sayısı
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Kesici kenar geometrileri karmaşıktır.
Bunları yeniden orijinal durumuna getirmek
için Walter mühendislik bilgi birikimini takım
yenilemede de hizmetinize sunmaktadır.

Kaplama takım performansı açısından
büyük önem taşır. Sadece Walter
takımınızı orijinal yöntemle yeniden
kaplayabilir.

µ

Takım yenileme sırasında, yeni takımın
üretimindeki aynı toleranslar ve kalite
özellikleri geçerlidir. Bu standartları
korumak için en modern ölçüm cihazları
kullanılır.

KALİTE İŞARETİMİZ
“Original Walter Quality” etiketine dikkat ediniz.
Sipariş belgelerinde size hangi takımlarda Reconditioning
hizmetinin önerildiğini görebilirsiniz.

%100 ÜRETİCİ KALİTESİ
Karbür takımlarda en iyi performans isteniyorsa,
artık sadece bilemeye ve kaplamaya özen göstermek yeterli değildir. Kesici kenar üretiminde özel
imalat yöntemleri, bileme merkezlerinde ilave üretim
olanakları gerektirir. Kaplama proseslerinin ön ve son
işlemlerine dair yöntemler için de aynısı geçerlidir.
Karmaşık geometrilerde maksimum performans
elde etmek için en yüksek imalat toleransları da
çok önemlidir.

Yenileme hizmeti aşağıdaki ürünler
için mevcuttur:
–– Karbür matkaplar ve frezeler
–– Özel karbür matkaplar ve frezeler
–– Yüksek performanslı karbür raybalar
–– Karbür diş frezeleri
Bölgenizdeki servis kapsamının ayrıntılarını öğrenmek
için müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz.
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