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Dealer van:

Kind & Co. Edelstahlwerk, Duitsland

Büttner & Co, Hongarije

Lypsis, Frankrijk

Schumag, Duitsland

SSAB Toolox, Zweden



Alles onder één dak, van ruwe erts tot aan eindproduct

DOMINIAL GEREEDSCHAPSSTALEN

Gereedschapsstalen worden in alle belangrijke industrietakken toe-
gepast. Meer dan 100 jaar Kind & Co Edelstahlwerke KG betekent 
meer dan 100 jaar ervaring in het produceren en veredelen van ge-
reedschapsstaal. 

Door permanente ontwikkeling van de productiemethoden en de toene-
mende eisen aan gereedschapsstalen hebben Kind & Co Edelstahlwer-
ke KG gevormd tot één van de modernste staalwerken van deze tijd.

Het leveringsprogramma bestaat uit koudwerk-, warmwerk- en kunst-
stofmatrijzenstaal, voorbewerkte en compleet volgens tekening be-
werkte gereedschappen, incl. warmtebehandeling, gewalste ringen 
uit gereedschapstaal of Ni-basislegeringen en hooggelegeerde spe-
cialkwaliteiten. 

SCHUMAG AG produceert meer 
dan 40 jaar kwalitatief hoogwaardige 
precisie-normdelen primair voor de 
gereedschappen- en matrijzenbouw. 
Alle standaardproducten, zoals uit-
werphulzen, uitwerppennen, pons-
nippels etc. kunnen uit een goed 
gesorteerde voorraad direct geleverd 
worden.

Jaren lange ‘knowhow’ samen met 
een modern machinepark garanderen 
nauwkeurigheid en kwaliteit en ma-
ken Schumag tot onmisbare partner 
voor alle klanten, die werkzaam zijn in 
de kunststofspuitgiet- en aluminium-
drukgietindustrie.

Vele jaren handhaaft Schumag suc-
cesvol een kwaliteitsmanagementsys-
tem volgens QS 9000 resp.VDA6.1

Uitwerpprogramma
J. HERSBACH B.V. is als één van de grootste voor-
raadhouders van precisie- en voorgeslepen gereed-
schapsstaal een toonaangevende leverancier voor ge-
reedschapmakerijen en machinefabrieken. Het zeer 
uitgebreide scala geslepen gereedschapsstalen com-
pleteert het leveringsprogramma van J. HERSBACH B.V.  
Geslepen vlak- en vierkantstaal volgens DIN 59350. 

Het leveringsprogramma bestaat uit de meest voor-
komende gereedschapsstaalkwaliteiten in de volgende 
uitvoeringen: precisie- en voorgeslepen vlak- en vier-
kantstaal, kruislings machinaal bewerkte platen op elke 
gewenste maat, geleidestrippen gehard en geslepen en 
rond geslepen stafstaal. 

Geslepen gereedschapsstaalOplossingen voor elke behoefte
TOOLOX 33 EN TOOLOX 44 

SSAB Oxelösund is een geïntegreerd staalwerk van SSAB Svenskt 
Stål AB en behoort wereldwijd tot één van de leidende onderne- 
mingen voor de ontwikkeling en productie van engineeringplaten, 
slijtplaten, protectieplaten en gereedschapsstaalplaten. Onze klanten 
over de hele wereld hebben toegang tot hoogwaardige technische 
en commerciële service. Met ca. 2300 medewerkers produceert en 
verkoopt SSAB jaarlijks 600.000 ton platen met een waarde van ca. 
300 mln. euro.

Het staalwerk in Oxelösund (midden Zweden) bezit de modernste 
plaatwalswerk en hardingsinstallatie ter wereld.

Toolox 33 en Toolox 44 zijn unieke staalsoorten voor het vervaardigen 
van gereedschappen. Het materiaal behoeft niet gehard te worden en 
kan direct bewerkt en gebruikt worden.

De combinatie van hardheid, taaiheid, vormstabiliteit, polijstbaarheid 
en warmtegeleiding kenmerkt Toolox 33 en Toolox 44. 

Meer dan 80 jaar ervaring in het maken van matrijzen en gereedschappen

Approved 
Toolox dealer Benelux

Dealer BeNeLux

De specialist in bewerken van
complete matijsplaten en vormplaten

naar wens van de klant.

Het complete 
programma 

matrijsonderdelen.


