NIEUWSBERICHT

QUALITY CLAMPING TOOLS BV

VERHUIZING

Met trots melden wij u verhuisd te zijn naar een nieuwe locatie in Etten-Leur. Het
nieuwe gebouw biedt naast een ruime kantoorgelegenheid, een “X-perienceCentre”.

“ X-perience Centre”
In het nieuwe “X-perience-Centre” zullen
met regelmaat technische trainingen,
presentaties en demonstraties worden
georganiseerd.
Naast de benodigde presentatie- en
demonstratiemiddelen, zijn een frees- en
draaicentrum aanwezig waarmee
demonstraties kunnen worden verricht. Er
is de beschikking over een Style High Tech
BM6 bewerkingscentrum en een Victor
VC26-IICB draaicentrum.
Het bewerkingscentrum wordt voorzien van
een Erowa nulpuntspansysteem, Gressel NC
snelspanners, Haimer hoogwaardige
gereedschaphouders, Kennametal
freesgereedschappen en last-but-not-least
de PrivateLine volhardmetaalfrezen van
Quality Tools Brabant.
Het draaicentrum wordt uitgerust met twee
Forkardt QLC klauwplaten waarvan een met
de nieuwste “V-Change” snelwisselbekken,
EWS vaste en aangedreven
gereedschaphouders met EWS Varia
snelwissel inzethouders, Amec
boorsystemen en Kennametal hardmetaal
draaigereedschappen.

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 en EWS producten betekent dat
het kompleet aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige spanoplossingen voor
draaimachines mogelijk is.
Nieuwe website:
Al geruime tijd is
er een nieuwe
website waar u
o.a. meer
informatie kunt
vinden over de
Forkardt en 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 Forkardt producten
worden getoond. Voor toegangskaarten
kunt u per e-mail adres
mvgerven@qtb.nl contact met ons
opnemen.

Op de website kunt u vanaf januari 2008 een
volledig overzicht vinden van alle geplande
seminars, trainingen en demonstraties.
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