KYOCERA UNIMERCO

KYOCERA UNIMERCO
Produktöversikt

Corporate Motto: “Respect the Divine and Love People”

Preserve the spirit to work fairly and honorably,
respecting people, our work, our company
and our global community.

“The New Value Frontier” reflects
Kyocera’s commitment to continuously
creating new value at the cutting edge
of technology. The global Kyocera
Group develops unique technologies
and applies its vision to create valuable
products that the markets continually
seek.
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KYOCERA UNIMERCO Tooling AB
KYOCERA UNIMERCO producerar, distribuerar
och underhåller verktyg till skärande bearbetning
samt mät- och kontrollverktyg till tillverkningsindustrin.
Verktygskonceptet omfattar bl.a. standard- och
specialverktyg, RE•NEW® verktygsservice,
beläggning och optimeringsrådgivning.
						
Det svenska företaget etablerades 1991
och har sitt huvudsäte i Jönköping.
Verksamheten är en del av KYOCERA
UNIMERCO-koncernen, som grundades
i Danmark 1964 under namnet UNIMERCO.
År 2011 övertogs hela verksamheten av
japanska KYOCERA. Det har gjort företaget
ännu starkare, med ett utvidgat produktprogram,
ett stort nätverk av företag och återförsäljare i
hela världen samt en ambitiös tillväxtplan.

Din samarbetspartner med det totala konceptet

Standardverktyg

Sveriges förmodligen
största verktygsprogram
till priser som är lägre än
du tror.

Specialverktyg

Rådgivning och skräddarsydda verktygslösningar för optimering av din
produktion.

Mätverktyg

Från handverktyg till
avancerade mätmaskiner. Kvalitet märks i
resultatet.

RE•NEW™ och
kalibrering

Oöverträffad knowhow
och service säkrar dig
optimala prestanda.

Beläggning

Förlänger ståndtiden
och sänker dina enhetskostnader.

UM•SERVICESTM

Optimering, test,
ubildning, balansering,
problemanalyser m.m.

www.kyocera-unimerco.se
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KYOCERA vändskärsverktyg
Kyocera tillverkar produkter och komponenter till nästan alla områden inom industriell framställning. Kyocera började producera skärande verktyg 1975 och idag är vi en av världens ledande
tillverkare av skärverktyg. I vårt breda sortiment ingår olika produkter med innovativ teknik för
svarvning, borrning, fräsning, gängning och avstickning i en mängd olika material som hårdmetall,
cermet, keramik, CBN och PCD.
Särskilt våra ”avancerade material” som blandad keramik, kiselnitridkeramik, CBN och cermet är
högt ansedda. Kyocera använder sig av modern precisionsteknik i tillverkningen.
Våra verktyg är anpassade till individuella behov och används vid all form av tillverkning. Tack vare
ständig utveckling inom Kyocera säkras det att verktygen uppfyller både befintliga och framtida
behov inom metallindustrin.
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Kyocera Unimerco Tooling: Produktområden
Standardverktyg
Det är avgörande att du väljer rätt verktyg till din produktion. Som leverantör är det vår främsta
uppgift att hjälpa våra kunder att vara konkurrenskraftiga – en optimal samarbetspartner.
Därför erbjuder Kyocera Unimerco några av marknadens ledande producenter av standardverktyg
som konstant arbetar med att utveckla nya processer, geometrier, kvalitet och beläggningar.
Vårt standardprogram levereras från vårt centrallager och innerhåller verktyg för bland annat fräsning, gängning, borrning, kapning och hållare.

HPMT

www.kyocera-unimerco.se
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Specialverktyg

RE•NEW®

I nästan 50 år har Kyocera Unimerco arbetat med skärande verktyg och genom alla åren har vi haft ett tätt samarbete med våra
kunder. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet och vi är idag
en av marknadens ledande leverantörer av specialverktyg.
Som leverantör är det vår främsta uppgift att hjälpa våra kunder
att vara konkurrenskraftiga. Därför arbetar vi målinriktat med
att utveckla processer, geometrier, kvalitet och beläggningar för
att möta marknadens tuffaste krav – för att du ska få den bästa
totallösningen.

RE•NEW®
Vi kallar vår verktygsservice RE•NEW® eftersom vi gör så mycket
mer än bara en ren omslipning. Utöver att vara en kvalitetsmärkning är RE•NEW® ett koncept som säkrar dig bästa möjliga verktygssituation. Ett RE•NEW® behandlat verktyg ska, så långt det är
tekniskt möjligt, fungera lika bra, eller bättre än ett nytt verktyg

Ackrediterad kalibrering
och mätdon
Kyocera Unimerco har ett toppmodernt laboratorium med en
omfattande ackreditering för geometriska mätdon. Tillsammans med kalibrering erbjuder vi också reparation/service av
mätdon vid behov.
Vi lagerför även ett brett sortiment av standard mätdon som till
exempel TESA handmätdon och fasta tolkar så som gängtolkar,
ringar och håltolkar.
”Allt under samma tak- för er kvalitet”
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RE•NEW®

Processtillbehör
Mer komplexa maskiner och ämnen betyder att processtillbehören i ännu högre grad är av avgörande betydelse för ämneskvaliteten, verktygets livslängd, och maskinens spindel.
Utnyttja vårt kompletta program av processutrustning, som kan användas till att optimera din
produktion och reducera omkostnader per producerad enhet.

EZset – Förinställningsapparat
En enkel verktygs uppmätning tar 12 sekunder och med
dynamisk självupprättning blir uppmätningsresultatet
operatörsoberoende.
Med EZset blir det enkelt att inspektera brott/slitage,
justera verktyg, kontrollera kast, ställa in borrdjup – för
effektivare produktion.

Auto Crib – Verktygsstyrning
Ett effektivt system för verktygsstyrning ger dig total
kontroll över verktygsförbrukning och eliminerar eller
reducerar både direkta och indirekta omkostnader förbundna med inköp och hantering, då många av processerna kan ske automatiskt.
Kyocera Unimerco erbjuder olika verktygssystem av olika
storlekar. Lösningarna kan kombineras på flera olika sätt
och de kan användas överallt i produktionsområdet, så
att verktygen är centralt placerade.

Avhämtningsservice
UNI•SERVICE avhämtar verktygen direkt på plats hos dig.
De utbildade medarbetarna hjälper dig med rådgivning
kring RE•NEW® och emballagelösningar. Vi täcker stora
delar av landet.
Vi vill undvika att verktygen får transportskador. Därför
använder vi oss många gånger av specialemballage som
är utvecklade för att skydda verktygen under transport.
Emballagelösningarna är den bästa av garantin för
en säker och professionell förvaring och transport av
verktygen.

www.kyocera-unimerco.se
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KYOCERA UNIMERCO Tooling AB
KYOCERA UNIMERCO producerar, distribuerar och underhåller verktyg till skärande bearbetning
samt mät- och kontrollverktyg till tillverkningsindustrin. Verktygskonceptet omfattar bl.a.
standard- och specialverktyg, RE•NEW® verktygsservice, beläggning och optimeringsrådgivning.

KYOCERA UNIMERCO Tooling AB
Sagaholmsvägen 9 · 553 02 Jönköping · Sweden
Postadress: Box 3237 · 550 03 Jönköping
Tel +46 (0)36-34 46 00
Fax +46 (0)36-31 32 00
semetal@kyocera-unimerco.com
www.kyocera-unimerco.se
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Det svenska företaget etablerades 1991 och har sitt huvudsäte i Jönköping. Verksamheten är en
del av KYOCERA UNIMERCO-koncernen, som grundades i Danmark 1964 under namnet
UNIMERCO. År 2011 övertogs hela verksamheten av japanska KYOCERA. Det har gjort företaget
ännu starkare, med ett utvidgat produktprogram, ett stort nätverk av företag och återförsäljare i
hela världen samt en ambitiös tillväxtplan.

