
Utforska fördelarna 
med att anpassa 
verktygen med 
Sandvik Coromant

Varje år presenterar Sandvik Coromant tusentals nya 
verktyg, hållare och skär, men ändå kan det hända att 
just de dimensioner som ni behöver saknas. 

I takt med att kunderna och deras behov har blivit allt 
mer skiftande, har det blivit allt viktigare att anpassa sig 
och flytta fokus till nya behov för att kunna upprätthålla 
och stärka relationerna. Idag tillhör homogena 
marknader med genomsnittliga erbjudanden det 
förflutna, och med varje förändring avslöjar en tendens 
med gemensamma unika punkter hur olika kunderna 
faktiskt är från varandra. På samma sätt skapar 
skillnaden mellan ett företags erbjudande och vad varje 
kund vill ha ett kunduppoffringsavstånd. 

Sandvik Coromant strävar efter att tillhandahålla 
oöverträffade tjänster och uppmuntrar öppen och ärlig 
kommunikation, inte bara för att överbrygga sådana 
avstånd, utan att skapa en bättre och lönsammare 
framtid för våra kunder – och vi tror att vår tjänst för 
specialanpassade verktyg kan uppnå precis det. 

Hur vet man om en produkt kan anpassas? Först måste 
du registrera dig på vår webbplats för att kunna använda 
online-tjänsten. Du kan få hjälp med detta av vår 
kundservice. Alla större produktgrupper inom skärande 
bearbetning, t.ex. svarvning, fräsning och håltillverkning 
kan kundanpassas. Det ger dig flexibiliteten att ange 
önskade mått utan att behöva betala extra för ett 

Vad man kan förvänta sig av vår plattform 
för specialanpassade verktyg:

• Snabb offert

• Enkel beställning

• Prestandagaranti för givna produkt- 
och skärdata

• Konkurrenskraftig leveranstid

specialverktyg. Du hittar konfiguratorn på fliken Min 
sida under Mina anpassningar, som visas när du har 
loggat in på ditt konto. Många produkter på Sandvik 
Coromants webbplats har också en anpassningsknapp 
som leder dig direkt till den sida där du kan starta 
anpassningsprocessen.

Inom några minuter får du inte bara detaljerade 
specifikationer för ditt specialanpassade verktyg, 2D- 
och 3D-ritningar tillsammans med din order, du får också 
en snabb offert som baseras på produktens önskade 
dimensioner och mängd. Ett uppskattat leveransdatum 
beräknas också.

När allt har behandlats kan du fortsätta och spara din 
order, lägga den i kundvagnen så att den är klar för inköp. 

Resultatet blir specialsydda verktygsuppsättningar 
som har konstruerats efter dina specifika behov inom 
komponenttillverkning.

Om det specifika verktyg som du vill kundanpassa inte 
finns tillgängligt i online-konfiguratorn för tillfället kan 
du använda formulären här. Ladda ner det formulär du 
behöver, fyll i det och skicka in det till oss. Alla formulär 
har redigerbara fält.

Online-konfiguratorn är en utmärkt guide för att 
omvandla ett standardverktyg till det perfekta 
specialanpassade verktyget för maximal effektivitet  
– och det går snabbt. Alla registrerade användare 
kan använda anpassningstjänsten för att ändra 
egenskaperna hos tillgängliga produkter, men om er 
produktion kräver ett större utbud av anpassade verktyg 
med mer specifika ändringar kan du alltid uppgradera 
ditt konto så att du får tillgång till Sandvik Coromants 
professionella anpassningsfunktioner. Tveka inte att 
kontakta kundservice om du är intresserad av att 
utforska möjligheterna till ännu högre anpassningsgrad 
med något längre leveranstid, eftersom vårt team 
konstruerar och tillverkar verktygen exakt så som du har 
utformat dem.

https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/products/pages/customized-tools.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/sv-se/products/pages/customized-tools.aspx

