
SERVICECENTER

Rekonditionering av verktyg med hållbarhet i fokus.



Hos Fortiva Servicecenter i Trollhättan rekonditionerar 
vi verktyg så att de återfår sin ursprungliga kvalitet. 
Detta sker genom gedigen kunskap och inte minst 
med hjälp av den senaste tekniken. Anläggningen är 
givetvis certifierad och godkänd vilket innefattar fort-
löpande uppdateringar för att garantera och säkert-
ställa prestanda, funktion, service och logistik.
 Genom lokal närhet till produktion och hög 
kompetens kan vi korta ledtider vid tillverkning 
samt omslipning av standard- och specialverktyg.
 Vid all omslipning och beläggning garanteras 100% 
prestanda på verktyg ur Fortivas egna sortiment när 
det gäller funktion, tolerans och tillförlitlighet. Även 
verktyg av andra fabrikat slipas och ombeläggs.

”ETT SERVICECENTER MED 
100% GARANTERAD PRESTANDA”



Fortiva arbetar och slipar enligt våra standardrutiner 
men vi är mycket flexibla när du som kund har egna 
önskemål. Tillsammans med vår personal ute på fältet 
kan du i lugn och ro sitta ner och diskutera dina 
önskemål. Kontakta oss för ett samtal eller besök. 
Hitta din lokala kontaktperson på www.fortiva.se

DU HITTAR OSS
I HELA SVERIGE



VI VÄSSAR DIN PRODUKTION
Vi rekonditionerar de flesta verktyg och fabrikat på marknaden.

NYHET!
Vi kan nu erbjuda 

omslipning av CBN, PCD 
och keramiska vändskär till 
samma prestanda som ett 
nytt skär. Kontakta oss för 

rådgivning och offert-
förfrågan.



FRÅN ORDER TILL LEVERANS

PRECISIONSSLIPNING
Fortiva är Kennametals Nordic regrinding center.
Vi är certifierad partner till Kennametal. Ledtiden är 
15 arbetsdagar från registrerad order till leverans.

MÄTNING  & MÄRKNING
Fortiva kan utföra avancerad uppmätning med 
protokoll på slipade/nytillverkade verktyg. 
Vi tillhandahåller även lasermärkning av verktyg.

BORSTNING, EGGAVRUNDNING
Borstning/eggavrundning enligt styrda underlag. 
Finns inget sådant underlag att tillgå så görs en 
standard eggavrundning för verktygets ändamål/ 
arbetsmaterial. 

KONTROLL
Alla verktyg kontrolleras vid ankomst och utleve-
rans. Vid onormal förslitning kontaktar vi kunden 
för att se om vi kan hjälpa till att förbättra proces-
sen så att verktygen går att slipa om. Eventuella 
kundönskemål ”kassaktionslängd, märkning, be-
läggning,protokoll” registreras på kund/verktyg 

BELÄGGNING
Fortiva belägger alla Kennametals verktyg enligt 
underlag och certifierad process. Verktyg av andra 
fabrikat än Kennametal beläggs med senaste
utvecklade beläggning för verktyget/arbets-
materialet

Vägen till ett rekonditionerat 
verktyg är enkel. Har du inte 

Fortivas Blue Box så beställer du 
en sådan via din kontakt hos oss. 

När du väl har Blue Box lägger 
du helt enkelt ner dina verktyg i 

lådan och skickar den till oss.

FORTIVA
BLUE BOX



Fortiva är aktören med marknadens största sortiment inom kapning, borrning, svarvning, fräsning och

uppspänning. Vi lever som vi lärt av våra kunder – svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, 

uppfinningsrikedom och en vilja av stål. Vi vet vilket mod som krävs för att utveckla,

driva och förnya produktionen och är beredda att bidra med vår energi.

SKILLNADEN HETER FORTIVA

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!
Servicecenter Trollhättan
Telefon 010-121 91 38
Telefon 010-121 91 32
trollhattan@fortiva.se
Fortiva AB, Kardanvägen 40, 461 38 Trollhättan. 

order@fortiva.se
Telefon 010-121 91 00
www.fortiva.se


