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Uw partner in:

█ Special tools

█ Herslijpen & coaten

█ Standaard totaalpakket

█ Verspaningsoplossingen

█ Procesbegeleiding

█ Advisering



HERSLIJPCONCEPT 4.0
KMWE Toolmanagers biedt u de mogelijkheid om 

uw gereedschappen helemaal naar eigen wens te 

laten naslijpen in onze eigen gereedschapslijperij. 

Hiervoor gaan wij met u in gesprek en bepalen 

we samen de specificaties van uw na te slijpen 

frezen, zoals een vaste maat en slijpen volgens de 

originele geometrie. Afhankelijk van de toepassing 

brengen wij de perfect geschikte coating aan op 

uw gereedschap.

Wij herslijpen en coaten al uw verspanende 

gereedschappen:

✔ HM/HSS Boren

✔ HM/HSS Frezen

✔ HM/HSS Tappen

✔ HM/HSS Ruimers 

✔ HM/HSS Zagen

✔ Al uw PKD-gereedschappen

REPARATIE WP-GEREEDSCHAPPEN

Zijn uw kostbare wisselplaatgereedschappen regelmatig 

beschadigd? Laat ze vakkundig door ons repareren voor 

een fractie van de nieuwprijs. Wij geven u een ‘zo goed 

als nieuw’ garantie op de gerepareerde gereedschap-

pen. Vanaf 2 weken levertijd voor uw reparatie! Neem 

contact op met uw technisch adviseur voor meer infor-

matie, www.kmwetoolmanagers.nl/contact. 

HAAL- EN BRENGSERVICE

U besteedt toch ook liever uw tijd aan uw eigen produc-

tie? Om u daarbij van dienst te zijn, biedt KMWE Tool-

managers u een unieke gratis haal- en brengservice aan. 

Onze servicemedewerker komt wekelijks (of een andere 

door ons samen overeengekomen frequentie) op een 

vaste dag bij u op bezoek om gereedschappen te ha-

len en te brengen. Dit betreft zowel de gereedschappen 

die in onze slijperij geslepen en gecoat worden, alsook 

nieuw-leveringen die wij middels deze weg gratis aan 

u verzenden. Ook bent u gelijk in de gelegenheid om 

advies te vragen bij uw  productie-uitdagingen.

n 24h Special Tools

“Al uw gereedschappen worden 
       gemeten op een ZOLLER Genius 3”

n Herslijpen & Coaten

Wij weten als geen ander dat uw levertijden onder druk staan, daarom bieden wij u onze 24-uurs service aan 

voor specials. Door onze flexibiliteit zijn wij in staat uw speciale gereedschappen binnen 24 uur gereed te 

hebben. Wij denken graag met u mee hierin!

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van maatwerkgereedschappen (Specials), 

zowel uit volhardmetaal (VHM) als High Speed Steel (HSS). Met ons uitgebreide 

machinepark en jarenlange ervaring is praktisch iedere special mogelijk.

U kunt kiezen uit 3 verschillende levertijden:

1: 24 uur na bestelling   (ongecoat)

2: 3 werkdagen na bestelling  (ongecoat)

3: 5 werkdagen na bestelling  (ongecoat)

Is een coating gewenst? Dan zijn er 3 extra dagen levertijd nodig. U kunt uw bestelling en/of aanvraag voor 

speciale gereedschappen aan ons sturen door middel van een tekening of schets van het gereedschap of een 

tekening van het te verspanen werkstuk.



n Standaard VHM & PKD gereedschappen
     Eigen productie & ontwikkeling standaard frezen

n Ontbramen Frezen voor kunststof

Wij hebben jarenlange ervaring in het maken van gereedschappen 

specifiek voor het bewerken van kunststof. Zo bieden wij u de beste oplossing 

als het gaat om VHM frezen voor verschillende kunststofsoorten.

Frezen voor aluminium

Voor de verspaning van aluminium is er een uitgebreid, standaard programma 

van zeer hoogwaardige frezen. Deze frezen combineren een zeer lange stand-

tijd met hoge snijparameters en zeer goede oppervlaktekwaliteiten. 

Carbon, CFK, grafiet frezen (diamant gecoat)

Vezelversterkte kunststoffen, Carbon of Grafiet verspanen? Ook voor deze slijt-

vaste en moeilijk bewerkbare materialen bieden wij de ultieme oplossing met 

diamant gecoate VHM gereedschappen.

Frezen voor staal, RVS en titanium legeringen

Voor de vele staal, RVS en titanium soorten bieden wij een uitgebreid program-

ma aan VHM frezen met de juiste geometrie en coating voor het verspanen 

van verschillende materialen. Standtijd, snijparameters en oppervlaktekwali-

teit staan hierbij op een hoog niveau.

PKD programma van Kanefusa

Voor een breed programma op maat gemaakte PKD gereed-

schappen voor de kunststof en aluminium industrie leveren wij u 

de oplossingen van het Japanse merk Kanefusa. Hiermee kunnen 

wij u adviseren en voorzien van de beste PKD gereedschappen.

KMWE Basic Tools

KMWE Basic Tools (KBT) is de naam voor een compacte lijn frezen tegen onge-

kend scherpe prijzen. Het gaat om 10 typen VHM frezen voor allround gebruik. 

Ze zijn ideaal voor gebruik in uw machinepark, waar u vandaag nog niet weet 

wat er morgen verspaand moet worden. U heeft voor ieder materiaal de juiste 

frees. Dat is de kracht van KBT! Vandaag besteld = morgen in huis!

VHM ontbraamfrezen
Wij ontwikkelen en produceren in eigen huis VHM afbraamfrezen in dubbelzijdige uitvoering met 60 en 90 

graden punt. Ze zijn verkrijgbaar als Z=3 en Z=4/5. 

HEULE assortiment

SNAP

Met SNAP kunt u in één CNC bewerking al uw gaten 

voor- en terugwaarts ontbramen. Verkrijgbaar vanaf 

rond 2,1 mm.

COFA

Met COFA kunt u in één CNC-bewerking al uw gaten 

uitkomend in een radius en/of buis ontbramen. Ver-

krijgbaar vanaf rond 2mm.

BSF / SOLO

MET BSF en SOLO bent u in staat om terugwaartse 

vlakverzinkingen en/of potgaten te maken vanaf rond 

4 mm.

VEX

Met VEX kunt u uw serieproductie optimaliseren door 

met één gereedschap te boren, voor- en terugwaarts 

te ontbramen en eventueel een verzinking of trap te 

maken.

Laat u informeren door uw technisch adviseur over de 

optimale ontbraambewerking op uw CNC machine!



n Standaard totaalpakket

n Werkplaatsinrichting

n Zagen

Boren
Met het hoogkwalitatieve en uitgebreide programma boren 

van het merk Walter en Walter Titex kunnen wij u altijd 

adviseren en voorzien van de juiste HSS/HM spiraalboor 

of de juiste WP boor.

Tappen
Met Walter Prototyp tappen en draadfrezen heeft u altijd 

de beste tap met de hoogste standtijd in huis.

Wisselplaatfrezen
Met Walter wisselplaatfrezen kunnen wij u altijd voorzien 

van de beste wisselplaatfrezen voor iedere bewerking en ieder 

materiaal. We adviseren u graag over welke wisselplaten 

de juiste zijn voor u. 

Wisselplaatdraaien
Ook op het gebied van draaien leveren we met het merk

Walter een hoogwaardig pakket draaigereedschappen.

Kanefusa HM zagen
Het Japanse merk Kanefusa biedt u de allerbeste HM zaagbladen voor het zagen 

van kunststoffen, aluminium en zelfs staal en RVS. Uw grootste voordelen:

• Geluidsarm zagen

• Hoge standtijd

• Zeer goede oppervlaktes

• Braamvrij zagen (aluminium profielen)

Agefa HM zagen
Met het merk Agefa bieden uw u een compleet programma aan 

HM zagen van zeer goede kwaliteit (made in Germany) voor het 

zagen van kunststof en aluminium.

HSS cirkelzagen
De juiste HSS cirkelzaag voor uw toepassing? Die leveren wij met een stamblad 

van Stark en de vertanding, die slijpen wij in eigen huis!

HSS bandzagen
Ook voor verschillende maten en kwaliteiten bi-metaal bandzagen 

kunt u bij KMWE Toolmanagers terecht.

50%

prijsv
oordeel

Werkplaatsinrichting
We bieden met de producten van Bedrunka een uitgebreid assortiment voor 

werkplaatsinrichting. Het betreft een uitgebreid en hoogwaardig pakket aan:

• Gereedschap kasten

• Bureaus

• Werktafels

• Gereedschap karren

• CNC opbergsystemen

®



VERKOOP NEDERLAND  |  T +31 (0)40 292 57 57  |  E verkoop@kmwetoolmanagers.nl  |  I www.kmwetoolmanagers.com

VERKOOP BELGIË  |  T +32 (0)89 46 97 50  |  E verkoop@kmwetoolmanagers.be  |  I www.kmwetoolmanagers.com

n Advies & Ondersteuning

Voor het optimaal inzetten van uw gereedschappen en het oplossen 

van uw uitdagingen op het gebied van verspaning kunt u terecht bij ons 

team van technische adviseurs. Dagelijks onderweg in de Benelux om u te 

ondersteunen: uw productiviteit is onze zorg!

Via www.kmwetoolmanagers.com/contact 
vindt u de technisch adviseur voor uw regio.


