Wat verwacht u van uw schuur- en slijpmiddelen leverancier?

Besparen op loonkosten in de
metaalverwerkende industrie

Introductie

Door kennis en kunde geld
besparen in de productie,
dat is de waarde die
Metaaltechniek levert.

Kennismaken met Metaaltechniek
Metaaltechniek is een kennisgedreven groothandel met meer dan
50 jaar ervaring als leverancier van schuur- en slijpmiddelen. In de loop
der jaren heeft ons familiebedrijf een reputatie ontwikkeld als expert in
de schuur- en slijptechnologie. Naast bekende en innovatieve producten
leveren wij vooral heel veel kennis om die producten zo in te zetten, dat
ze geld gaan besparen in de productie.

Onze gedreven buitendienst is door heel Nederland onderweg om deze
missie werkelijkheid te laten worden. Met hun jarenlange ervaring zijn
ze graag het verlengstuk van uw productie.

Fokke Bronsema
Managing Director - Metaaltechniek B.V.
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Onze geschiedenis
Oprichting Metaaltechniek, vestiging Hilversum.
Artikel 2 uit de acte: De vennootschap heeft ten doel de handel in
machines, gereedschappen en industriële produkten, alsmede alles
wat daarmede in de meest uitgebreide zin verband houdt.
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Onze werkwijze
Onze werkwijze vraagt om vertrouwen en openheid. Alleen dan kunnen we elkaar versterken.
Wij geloven sterk in investeren in de relatie, elkaar echt leren kennen, vanuit passie en
nieuwsgierigheid samen uitdagingen aangaan en naar oplossingen zoeken. Dan zal onze
relatie voor u geld opleveren, pas dan zijn wij tevreden.
De essentie van onze werkwijze is kennisdeling op de werkvloer. Vanuit onze ervaring helpen
wij u en uw personeel om sneller, efficiënter en beter te werken.
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Wa t v e r k o o p t M e t a a l t e c h n i e k ?

Alleen als wij denken dat een
nieuw product voor u een
verbetering zou kunnen zijn,
zullen we dit bij u introduceren.

Onafhankelijke leverancier

Metaaltechniek verkoopt the right tool for the right job.
Met de juiste combinatie van machine en schuurmateriaal bieden wij u een
totaaloplossing als het gaat om het snel en efficiënt bewerken van metaal of polyester.
Die oplossing kunt u breed zien. Van het juiste product en de beste kwaliteit voor uw
toepassing, tot meedenken in automatiseren op de werkvloer en digitaliseren van uw
inkoopproces.
Bij de introductie van nieuwe producten door één van onze leveranciers testen en
onderzoeken wij eerst zelf de kwaliteit en het mogelijke toepassingsgebied. Als die
goed is bevonden, bekijken wij voor welke klanten dit product interessant zou kunnen
zijn. Alleen als wij denken dat dit nieuwe product voor u een verbetering zou kunnen
zijn, zullen we dit bij u introduceren. Wij houden u op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen en toepassingen, zodat u daar niet veel tijd aan hoeft te besteden.

an company

Wat een keuze met al deze merken!
Hoe kiest u dan het beste product? Daar helpen wij u graag bij!
Deze keuze wordt bepaald door:
•

Snelheid van werken (dit is de belangrijkste waarde)

•

Levensduur van de schijf (bepaalt hoe vaak u moet wisselen)

•

Aanschafprijs

Met de weegschaal en stopwatch bepaalt u wat het beste product is. Dus op basis van
onafhankelijke harde cijfers. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u doen.
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Slijpen
Doorslijpen, snel meters afbramen,
contouren slijpen of nog iets anders? Kies
bewust om efficiënt te kunnen werken.
Uiteraard is een vrijblijvende demo of test
altijd mogelijk.

Schuren
Papieren, linnen of filmrug, verschillende
merken met elk hun unieke eigenschappen.
Houd de stappen in de gaten om zo snel

Wa t v e r k o o p t M e t a a l t e c h n i e k ?

mogelijk de juiste finish te bereiken.

Finishen
In de RVS industrie is een visuele finish of
het behalen van een lage ruwheidswaarde
vaak noodzakelijk. Naast de gerenommeerde
merken verkoopt Metaaltechniek hiervoor
ook producten onder eigen label.

Polijsten
Wij adviseren het gebruik van slijpvet
bij het voorpolijsten. Verder vindt u
bij Metaaltechniek diverse pasta’s en
lappenschijven voor een glanzend resultaat.

Hardmetalen gereedschappen
Metaaltechniek voert een brede range
hardmetalen gereedschappen van
veelgebruikte modellen en afmetingen.
Informeer naar onze scherpe prijzen!

Machines
Bij Metaaltechniek kunt u terecht voor
elektrische en pneumatische machines van
verschillende merken. Ook verzorgen wij de
reparaties van vele merken machines.

Eigen label
Metaaltechniek levert diverse producten
onder eigen label. Bewezen kwaliteit voor een
scherpe prijs.

PBM’s
Veiligheid staat natuurlijk voorop. Daarom
verkopen wij alle benodigde PBM’s,
waaronder de 3M Speedglas laskap. Deze
kap is meermalen onderscheiden als beste
laskap.
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Uw voorsprong met Metaaltechniek

Met het juiste advies en de juiste
middelen gaan de kwaliteit en
snelheid van werken omhoog.
Uiteraard levert dit een besparing
op in tijd en materiaal.

Logistiek
•

Eigen koeriersdienst voor
spoedorders

•

Consignatievoorraad

•

Afroeporders

Service en onderhoud
•

Eigen reparatiedienst

•

Training van TD’s tot reparateur

•

Onderdelen van veel merken
machines op voorraad

•

Suhner geautoriseerd
reparatiecentrum voor Nederland

Veiligheid
•

Toolbox ter bevordering van
bewustwording, herkennen
van gevaarlijke situaties en het
juiste gebruik van PBM’s

•

Breed programma aan
handschoenen, adem- en
gehoorbescherming
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Binden en boeien van personeel

Uitdagingen voor productiebedrijven
We zien in de markt een aantal uitdagingen op

afspraken over te volgen stappen om een

productiebedrijven afkomen:

consistente finish te bereiken bijvoorbeeld.

1. Het werk binnen de geraamde tijd afkrijgen

Op dit moment bieden wij vier modules aan,

2. Het borgen van een consistente kwaliteit

die allemaal min of meer dezelfde opbouw

3. Vinden en binden van de juiste mensen.

kennen:

Kennis van gereedschap en materialen en

•

RVS

vaardigheden voor het juiste gebruik zorgen

•

Staal

ervoor dat u bovenstaande doelen bereikt.

•

Aluminium

Daarom is in 2017 de Metaaltechniek

•

Polijsten

Opleidingen bij Metaaltechniek

Academy opgericht, de METAC is het
opleidingscentrum van Metaaltechniek.

De METAC heeft een kleinschalig karakter,

Gedurende een training van één dag, brengen

met zes deelnemers is de training vol. Vanaf

wij een stuk theorie over de technologie

vier deelnemers bieden wij een custom-

van schuren en slijpen. Daarna gaan we

made training aan. In principe worden alle

het geleerde in praktijk brengen, eventueel

trainingen bij ons in huis gegeven, omdat wij

met door de deelnemers meegebrachte

dan de beschikking hebben over een magazijn

werkstukken. Het geheel wordt afgesloten met

vol verschillende producten die we in kunnen

een inlog voor een eigen online-omgeving, waar

zetten.

u instructiefilmpjes kunt vinden, de modules
die behandeld zijn, maar ook persoonlijke

Metaaltechniek is de eerste
Nederlandse opleider in schuren,
slijpen en (hoogglans) polijsten.
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Besparen met machinale bewerkingen

Automatiseren op de werkvloer

Automatiseren op de werkvloer
Bij het maken van grote series kan het lonen het slijpproces
te automatiseren. Naast het besparen op arbeid bent u ook
verzekerd van een constante kwaliteit en gelijke finish. Tegelijk
neemt de machine een deel van het vieze en ongezonde slijpwerk
over.
De juiste instelling van waarden als doorvoersnelheid en druk,
de keuze voor het slijpproduct zijn essentieel voor optimale
prestaties van uw machine. Daar ondersteunen wij u graag bij,
ongeacht het fabricaat van uw (ontbraam)machine.
Daarom zijn we partner van Q-Fin, Nederlandse
fabrikant van de snelste ontbraammachines. Q-fin heeft
de SER600 ontwikkeld, waarmee in één gang een radius
van 2 mm behaald kan worden. Voor veel bedrijven een
eis in de afwerking.
Daarnaast starten we met RobWelding graag pilots met een
slijprobot. Onze kennis van schuur- en slijptechnologie vult
hun kennis van robots en de benodigde equipment perfect
aan, wat leidt tot een unieke samenwerking.
Een gestroomlijnd proces verhoogt ergonomie en werkplezier.
Ook kunt u met een slijprobot
•

het productieproces versnellen

•

kostprijs verlagen

•

kwaliteit verhogen

•

Constantere finish bereiken

Heeft een plaatverwerkend bedrijf eenmaal
een Q-Fin ontbraammachine aangeschaft,
dan willen ze geen dag meer zonder!
17

Eenvoudig bestellen op webshop.metaaltechniek.nl

Verkoop binnendienst, persoonlijk contact en advies
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij persoonlijk contact belangrijk vinden. Daarom hebben wij een
binnendienst met veel ervaring die u graag adviseert, offertes maakt en uw order aanneemt.
Veelal zult u uw vaste contactpersoon aan de telefoon krijgen. Die is op de hoogte van uw situatie

Binnendienst & webshop

en kan u daarom goed verder helpen.

Webshop, bestelgemak en een schat
aan informatie

Koppeling met uw ERP-systeem

Daarnaast kunt u beschikken over uw eigen

we onze webshop en uw ERP-systeem via

omgeving binnen onze webshop. Hier vindt

een OCI (Open Catalogue Interface) om het

u alle actuele informatie over uw prijzen,

bestelproces

voorraad en levertijden, lopende orders

automatisch in op de webshop, waar u uw

en offertes. Uw eigen favorietenlijst maakt

bestelling

het heel eenvoudig om veel voorkomende

geïmporteerd in uw ERP-systeem waar deze

producten opnieuw te bestellen.

order goedgekeurd wordt en als order door

In een verdergaande samenwerking koppelen

te

plaatst.

vereenvoudigen.
Die

wordt

U

logt

vervolgens

ons ontvangen wordt.
Minder fouten, sneller werken, altijd de
beschikking over actuele informatie.

Industrie 4.0 betekent ook een nieuw
ERP-systeem of automatisering van
administratieve processen
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Prijs-kwaliteit
Innovatie
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Advies
Opleiden
Voorraad
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