Een ecosfeer is een door NASA
ontwikkelde glazen, afgesloten
ecosysteem met daarin kleine diertjes,
algen, zand en kiezels. De organismen
in ecosferen vormen samen een
systeem dat een kringloop vormt
door gebruikmaking van elkaars
afvalstoffen als voedingstof.

Maximale gebruiksduur
met SEP, het SCT Tools Eco Plan

Om het milieu te ontlasten worden slijpafval en restmaterialen op
milieuvriendelijke wijze verzameld en afgevoerd voor recycling.

SEP-historie
Alle binnenkomende
gereedschappen per SEPsessie worden nauwkeurig
geregistreerd. Zo wordt precies
bijgehouden hoeveel keer het
gereedschap al aangeboden is.

Door uw SCT Tools gereedschappen volgens het SEP systeem te
laten scherpslijpen en hercoaten verlengt u de levensduur van
uw gereedschap tot 300% en bespaart u tot 50% op uw totale
gereedschapskosten.
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Na het scherpslijpen en coaten van de
gereedschappen wordt de kwaliteit
gecontroleerd en worden de geslepen
gereedschappen desgewenst voorzien van
een meetrapport.

Ingangscontrole

Zodra uw gereedschappen binnenkomen
worden deze geanalyseerd door middel
van een grondige ingangscontrole.
Daarna worden ze geregistreerd zodat
Track & Trace te allen tijde mogelijk is.
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Nieuw gereedschap
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Retourneren

Alle gereedschappen worden door middel
van de SEP-Box weer door dezelfde
koeriersdienst aan u geretourneerd.
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Aanmelden & Verzenden

Via sep@sct-tools.com meld u het aantal
SEP-Boxen en het totale gewicht welke
klaar staan voor afhaling. Een koerier haalt
deze dan de volgende dag bij u op.

Kostenverloop Nieuw vs. SEP
Kosten [€]

■

Herslijpen volgens originele SCT fabrieksspecificaties
Minimaal materiaalverlies bij herslijpen
Eenvoudige herkenning van het aantal herslijpsessies
Nauwkeurige herslijphistorie door middel van barcode systeem
Minimale insteltijd
Tot 50% besparing op gereedschapskosten
Recycling van slijpafval
Verlenging van de levensduur tot 300%
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Controle & Certificering

50% besparing

Voordelen van SEP
■

Scherpslijpen & Coaten

Al uw SCT Tools gereedschappen worden
volgens originele fabrieksgeometrieën
geslepen en indien nodig ook van de
originele coating voorzien.

Originele kwaliteit
Om de originele kwaliteit van
SCT Tools gereedschappen te
garanderen worden alle SCT
Tools gereedschappen volgens
de originele fabrieksnormen
geslepen en weer voorzien van
de originele coating.

Geïnspireerd door de Ecosfeer heeft SCT Tools SEP ontwikkeld. SEP is een eigen scherpslijp- en
hercoatservice met als doel de gebruiksduur van uw SCT Tools gereedschappen te verlengen en zodoende
het milieu te ontlasten.
De SEP cyclus bestaat uit een zestal fases waarin kwaliteit, milieu en
kosten centraal staan. Zo wordt ieder gereedschap aan uitgebreide
ingangscontrole onderworpen om een zo optimaal mogelijk slijptraject
te volgen. Daarnaast worden uw SCT Tools gereedschappen volgens
fabrieksspecificaties geslepen zodat de originele kwaliteit blijft
gewaarborgd.
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Verzamelen

Bestel een SEP-Box met de gewenste
afmeting en verzamel de botte
gereedschappen  in deze SEP-Box.

Nieuw

75
Herslijpen

50

Klein
300 × 200 × 120 mm

25

Normaal
400 × 300 × 230 mm
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Snel en eenvoudig verzenden met de SEP-Box

Hoe werkt SEP?

Om gebruik te maken van het SCT Eco Plan bieden wij u onze
SEP-Box aan. In deze box verzamelt u de botte gereedschappen.
Is de SEP-Box vol en klaar voor transport dan meld u de box bij ons
aan en stuurt u deze veilig naar ons toe. De SEP-Box is verkrijgbaar
in twee afmetingen: klein en normaal.

1.
2.
3.
4.

Bestel de SEP-Box
Verzamel de gereedschappen in de SEP-Box
Meld de Sep-Box(en) aan en vermeld het gewicht op: sep@sct-tools.com
Na de ontvangst van de e-mail verzorgt SCT Tools het ophalen en
verzenden van de SEP-Box via een koerier

Improving Quality Through Innovation
* Naast uw SCT gereedschappen slijpen wij ook alle andere soorten botte gereedschappen voor u na.
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