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NIEUWSBERICHT

EWS VDI HOUDERS
EWS Tool Technologies, producent van hoogwaardige gereedschappensystemen, is
per 1 februari 2007 de nieuwe partner voor spangereedschappen voor voornamelijk
draaimachines zoals VDI-houders en aangedreven gereedschappen. EWS was op
zoek naar een nieuwe vertegenwoordiging die zich uitsluitend richt op
spanmiddelen en welke de technische Knowhow, de mogelijkheden tot engineering
en de industriële contacten heeft, waaronder ook de contacten met
machinehandelaren.

Over EWS Tools Technologies
De firma EWS Werkzeugfabrik GmbH &
Co. produceert zowel statische als
aangedreven gereedschappen. Sinds
jaren wordt speciale aandacht gegeven
aan de hoge
productiemogelijkheden
in de fabriek om de
hoge aanspraak op
korte en betrouwbare
levertijden als de
flexibiliteit te kunnen waarborgen.
De aangedreven gereedschappen
worden met hoogprecieze spindellagers
uitgerust. Haakse aandrijvingen
worden met Klingelnberg Zyklo-Palloid
vertanding uitgevoerd om hoge
draaimomenten over te kunnen dragen.
Door de permanente ontwikkeling,
gecombineerd met het streven naar
verbetering, staat EWS ook voor de
toekomst naar haar motto "Precisie in
beweging".

Over Quality Clamping Tools B.V.
Door zich uitsluitend te richten op
spanmiddelen en spanoplossingen die
daadwerkelijk verbeteringen brengen
voor de gebruiker, maakt de in 2000
opgerichte onderneming Quality
Clamping Tools B.V. een aanzienlijke
groei door in haar naamsbekendheid.
De uitbreiding van het assortiment met
de Forkardt producten betekent dat het
kompleet aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige spanoplossingen voor
draaimachines mogelijk is. Dat Forkardt
naast standaard producten een
specialist is in het ontwerpen van
speciale spanoplossingen, sluit
naadloos aan bij de activiteiten.
Nieuwe website:
Al geruime tijd is er
een nieuwe website
waar u o.a. meer
informatie kunt
vinden over de EWS
producten. Op de
site is zeer veel technische informatie
over spanmiddelen te vinden. Van de
meeste producten kunnen PDF catalogi
worden gedownload.
Metavak Gorinchem:
Op de vakbeurs, welke gehouden wordt
van 16 t/m 18 Oktober 2007 zal, naast
alle andere spanmiddelen, een ruime
presentatie van de EWS producten
worden getoond. Voor toegangskaarten
kunt u per e-mail mvgerven@qtb.nl
contact opnemen.

Quality Clamping Tools T +31(0)76-5720300 F +31 (0)76-5716677 E oﬃce@clamping.nl I www.clamping.nl

