
 

 

Általános szerződési feltételek élezésre 
 

Érvényes 2022. szeptember 1-től új feltételek kiadásáig 
 
A Keményfém KFT nyomdaiparban, papíriparban, faiparban és fémiparban használatos egyenes vonalú 
vágógépkések, nyomdaiparban, faiparban használatos körkések, frézelőtárcsák, kör- szalagfűrészek, 
műanyagipari darálókések utánélezését vállalja az alábbi feltételekkel: 
Az élezendő kések leadhatók: 
 
• a cég telephelyén 

Cím: 2373 Dabas, Vasút u. 105.  
Átvétel ideje: 7.00 és 19.00 óra között 

 
• a budapesti átvételi helyen 

Cím: Stanctechnik Kötészeti Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.  
Átvétel ideje: 8.00 és 15.00 óra között (csak mennyiségi átvétel!) 
Mobil: +36 30 955 9592 
Az itt délelőtt 12 óráig átadott kések aznap leszállításra kerülnek dabasi telephelyünkre, és a kések 
élezési szakmai szempontból itt kerülnek ellenőrzésre. 

 
• háztól-házig szállítással 

A bejelentett késekért a következő munkanapon érte megyünk a megrendelő telephelyére, Budapest 
határán belül, illetve a város környéki településeken. A visszaszállítás maximum a második munkanapon 
megtörténik. Az átvett kések leszállításra kerülnek dabasi telephelyünkre, és a kések élezési szakmai 
szempontból itt kerülnek ellenőrzésre. 

 
• futárszolgálattal (GLS) 

A 12.00 óra előtt bejelentett késekért a következő munkanapon érte megy a futárszolgálat a megrendelő 
telephelyére. Élezés befejezése után a kést a futárszolgálat a megrendelő telephelyére visszaszállítja. 

Az élezés megrendelése az un. ÉLEZÉSI MEGRENDELŐKÁRTYA kitöltésével lehetséges, amely nem 
helyettesíti a szállítólevelet. A megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelő által kért 
szolgáltatásokat és a kés adatait. 
A kést leadni - a sérülés elkerülése érdekében - fatokban, rögzítetten szükséges. 
Pénteki napokon sürgős élezést csak előzetes megbeszélés alapján tudunk vállalni. 
A Keményfém KFT vállalja, hogy az élezési szolgáltatást legkésőbb 2 munkanapon belül elvégzi.  
A szolgáltatást a Keményfém KFT a megrendelő kártyán rögzített adatok alapján végzi el.  
Az élezést a WIDIA cég oktatása szerint végezzük. Garantáljuk, hogy a kés élezett, vágásra alkalmas 
állapotban kerül visszaadásra. 
Az elkészült élezés minőségét a Keményfém KFT szakembere érzékszervi úton ellenőrzi. 
A megfelelő élkialakítás esetén az él folytonos, hiánytalan felületű. 
Kérjük, hogy az élezés után átvett kések állapotát a gépbe helyezés előtt ellenőrizzék! Az élezés minőségével 
kapcsolatos észrevételeket csak ebben az esetben tudunk elfogadni. 
Helytelen késcsere esetén a kés a gépbe helyezésekor megsérülhet! A helyes késcsere végrehajtásához 
és a jó késbeállításhoz szakmai tanácsokkal állunk rendelkezésre! 
 
Vállalási árak:  
Vágógépkés normál utánélezése 

Normálacél kés      30,- Ft/cm  
 Gyorsacél kés      65,- Ft/cm  

Keményfémbetétes kés     65,- Ft/cm  



 

 

Lemezolló kések       50,- Ft/cm  

Műanyagipari darálókések     50,- Ft/cm  

Késegyengetés       3.500,- Ft/db  

Kés javítás jellegű élezése     Normál élezési ár + 100 % 
Kések lapra köszörülése     Normál élezési ár + 100 %  
Erősen sérült kések élezésére a fentiektől eltérően külön árajánlatot adunk írásban vagy szóban! 
 
Középkivágó (felező) kés: 
 élkialakítás:  130,- Ft/cm  
 lap:     65,- Ft/cm  
                alsókés:    65,- Ft/cm  
 
Sarkazókés: 9.500,- Ft/óra 
 
Körkések normál utánélezése oldalanként 
 Alapdíj                      600,- Ft 

Normál acél, gyorsacél kés élezett felületenként (100  felett)           16,- Ft / átmérő mm  
Normál acél, gyorsacél kés élezett felületenként (100  alatt)            22,- Ft / átmérő mm  

 Keményfémbetétes kés élezett felületenként              28,-Ft / átmérő  mm
  
 Erősen sérült körkés javítás jellegű élezése  Normál élezési ár + 100 % 
 Kismennyiségű felár: 5db-ig +50% 
 
Frézelőtárcsák , kések normál utánélezése 
 Alapdíj                      800,- Ft 
 Beforrasztott foggal       92,- Ft / fog  

Fogpótlás                  3.500,- Ft / db  
Frézelőkések, ritzelők / szerelhető / normál utánélezése             4.500,-,Ft / db  
Erősen sérült frézelőtárcsa, vagy garnitúra javítás jellegű élezése                    Normál élezési ár + 100 % 

 
Gämmerler szélvagó kés élezés: 

 Ø 200mm                    1.350,- Ft/fog  
 Ø 250mm                     1.500,- Ft/fog  
 

Papírfúrók normál utánélezése                  1.050,- Ft/db, 10db-ig +50% felár 
 
Körfűrészek normál utánélezése 
 Normál fogazás: 
 Alapdíj                      500,- Ft  
 Normál acél        30,- Ft/fog  
 Keményfémbetétes        35,- Ft/fog  
 Fogpótlás                   3.500,- Ft/db  
  
 Trapéz- és váltó fog: 
 Alapdíj                    1.050,- Ft  
 Keményfémbetétes:  

D=400mm-ig                                                     40,- Ft / fog  
Méretfelár szorzója: 
 400mm felett x1,2 
 500mm felett x1,3 
 600mm felett x1,4 
 700mm felett x1,6 
 800mm felett x3 



 

 

 
Szalagfűrészek élezése  
  
 Normál utánélezés, hajtogatással 50 mm-ig    720,- Ft / m  
 Végtelenítés                      720,- Ft / db  
 
Húsdaráló késpár: 1.000,- Ft/db  
Konyhakés: 900,- Ft/db   
 
 
Egyéb marószerszámok: 
  alapdíj: 850,- Ft/db  
  élezés: 9.500,- Ft/óra  
 
 
Stancolószerszámok élezése: egyedi árképzés alapján (alak, méret, kopás mértéke, ráfordított idő 
stb.) 
 
Házhozszállítási pótlék: 
 Budapest területén belül a normál élezési ár  10%-a 

Budapest területén kívül a normál élezési ár 20%-a 
Futárszolgálattal (oda-vissza)    3.500,- Ft/csomag  
Stancolószerszám esetén    3.500,- Ft/szerszám  
Minimális házhozszállítási pótlék     1.500,- Ft   
 
  

A fenti árak az ÁFA -t nem tartalmazzák. 
Az élezett késeket 1 hónapig raktározzuk, utána tárolási díjat számítunk fel, 3 hónap után nem áll 
módunkban tovább tárolni. 
A fizetés módja: számla alapján, 8 napon belüli átutalással (amennyiben nincs külön megállapodás) 
 
 

 
Dabas, 2022. szeptember 1.                 Marczinkó Zoltán Istvánné 

                           ügyvezető igazgató 


