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NIEUWSBERICHT

FORKARDT IMPORTEURSCHAP
Forkardt International, producent van hoogwaardige spangereedschappen voor
voornamelijk draaimachines, heeft Quality Clamping Tools B.V. te Breda per 1 juli
2006 aangesteld als haar officiële fabrieksvertegenwoordiger. Forkardt 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.

Over Forkardt International
Forkardt International geldt wereldwijd
als een van de oudste en meest ervaren
producenten van spanmiddelen. De
onderneming is in 1923
opgericht door Paul Forkardt
in Dusseldorf, Duitsland.
Immer is Forkardt een van de
leiders geweest als innovatief
industrieel. Zo was Forkardt
baanbrekend in de
ontwikkeling van de centrifugaalkracht
compensatie en de automatische
oliesmering van klauwplaten. Ook heeft
Forkardt de eerste commercieel
geaccepteerde zwenkspanners, de
eerste spancilinders voor hoogwaardige
krachbediende klauwplaten en de eerste
nauwkeurige spankrachtmeters
ontwikkeld en succesvol op de markt
gebracht.
Recent heeft
Forkardt innovaties
ontwikkeld op het
gebied van zeer
nauwkeurige
precisie klauwplaten
voor het draaien en
slijpen van
nokkenassen en trapassen welke
volledig afgedicht, zelfsmerend en
theoretisch onderhoudsvrij zijn.

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:
Tegelijk met de
intrede van de
Forkardt producten,
wordt de nieuwe
website
geïntroduceerd. 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 21 t/m 23 November 2006 zal,
naast alle andere spanmiddelen, een
ruime presentatie van de Forkardt
producten worden getoond. Voor
toegangskaarten kunt u per e-mail
mvgerven@qtb.nl contact opnemen.
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