passion to perform
Bedrijfsprofiel

Onze visie
Als producent van industriële cirkelzaagbladen biedt Kinkelder op maat gesneden
oplossingen voor iedere verspaningsprofessional. Door onder meer een gedegen
materiaalkennis, geavanceerde slijpprocessen, de laatste ontwikkelingen op het
gebied van coatingtechnieken en uitstekende technische support stellen wij onze
klanten in staat de doelstellingen in hun zaagproces te behalen.
Kinkelder onderscheidt zich door te begrijpen wat de behoefte van haar
klant is ten aanzien van reducering van productiekosten. Door nauwe
samenwerking met ons wereldwijde klantennetwerk zijn wij in staat
zaagprocessen te analyseren, te vergelijken en te optimaliseren.
Met het optimaliseren van zaagsnedekwaliteit en output
zijn serieuze besparingen mogelijk op het gebied van
nabewerkingen, productietijd en afval, met als uiteindelijke
resultaat besparing op productiekosten.

Kinkelder geeft invulling aan haar visie door trainingen
te geven aan zowel de eigen organisatie, alsmede haar
klanten, met als doel een grotere productie-efficiëntie.
Door het geven van workshops, seminars en individuele
support verhogen wij continu onze standaard op het gebied
van kwaliteit en productiviteit.

De kracht van een familiebedrijf
Het familiebedrijf Kinkelder is in 1945 opgericht door de heer Piet de Kinkelder. Vandaag
de dag wordt het bedrijf nog steeds geleid door de familie De Kinkelder, ondersteund
door een team van ervaren business professionals.
Aanvankelijk ontwikkelde en produceerde Kinkelder spuitmachines voor de landen tuinbouw. Begin jaren ’60 is Kinkelder overgegaan op het produceren van
zaagbladen en in 1964 startte de productie van HSS-zaagbladen.
Kinkelder heeft in haar historie enorme ervaring opgedaan in de
productie en toepassing van cirkelzaagbladen. Door vele innovaties
hebben wij een toppositie in de markt verworven en mogen wij
ons een van de meest toonaangevende spelers op het gebied van
cirkelzaagtechnologie noemen.
Met de unieke combinatie van zowel HSS-, hardmetaalals ook segmentzaagbladen bieden wij de juiste oplossing in
toepassingen voor automotive, buisproductie en alle overige
metaalverwerkende industrieën.

“An organization’s ability to learn, and translate
that learning into action rapidly, is the ultimate
competitive advantage.”

Jack Welch

Als organisatie die zichzelf wil blijven ontwikkelen, moeten wij
altijd kritisch zijn op onze ideeën en activiteiten. Alleen op deze
manier kunnen wij de ontwikkeling en groei realiseren, die wij
nastreven.

Research & Development
Ieder lid van ons team deelt de passie voor technologie en begrijpt de technische vraag
naar continue verbetering van zaagbladen en zaagprocessen.
Doordat we beschikken over een eigen ‘’State of the Art’’ zaagmachine, is ons
Research & Development team in staat klantspecifieke oplossingen zelf te
testen, zonder hiervoor het productieproces van de klant te hoeven verstoren.
Door nauwe samenwerking met technische universiteiten,
zaagmachinefabrikanten en professionele zagerijen verzamelen wij
kennis en ervaring, waarmee wij een goed onderbouwd advies
kunnen geven aan iedere klant.

“Competence flows from understanding the
combination of the entire process and all its
individual elements.”

Overzicht Kinkelder zaagbladen
Hardmetaal en Cermet
cirkelzaagbladen
De beste keuze voor grote
volumes stalen buis en massief

Hardmetaal zaagbladen voor
flying cut-off toepassingen

Hardmetaal zaagbladen voor
zagen van staal op hoge snelheden

Voor het zagen van harde stalen
buizen op hoge snelheden

Stabiel zaagblad voor het zagen
van dunwandig materiaal

Ideaal voor het zagen van
dunwandige buis in staal en RVS

Presteert zeer goed op stalen
buizen en profielen

Goede thermische eigenschappen voor
high speed cutting, ook flying cut-off

Zeer lage wrijvingscoëfficiënt,
voor het zagen van staal en RVS
op hoge snelheden

Voor een kortere zaagtijd op
standaard constructiestalen buis
en massief

Efficiënt zaagblad voor buis en
profiel in staal en RVS

De standaard voor alle constructiestalen en niet-gelegeerde
gereedschapsstalen

HSS cirkelzaagbladen

Naast bovenstaande zaagbladen levert Kinkelder ook:
•
•
•
•

HSS blanke zaagbladen
Segmentzaagbladen
Bandzagen
Frictiezagen

Een compleet overzicht van Kinkelder zaagbladen vindt u op:

www.kinkelder.nl

Een wereldspeler van formaat
Naast ons hoofdkantoor en productielocatie
in Zevenaar omvat onze organisatie
dochterondernemingen in België,
China, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. Deze vestigingen
zijn
verantwoordelijk
voor
de
wereldwijde verkoop van Kinkelder
zaagbladen en service op locatie.

Nederland
België
Duitsland
Frankrijk

Via een netwerk van distributeurs (zowel
dochterondernemingen als partners) is Kinkelder
vertegenwoordigd in bijna 80 landen. Dit stelt ons
in staat om korte lijnen te onderhouden met onze
klanten wat betreft toelevering en het delen van
ervaring en expertise.
Hoofdkantoor

Canada

Roemenië
Italië

Verenigde Staten

Bulgarije
Spanje

en dochterondernemingen
Mexico

Distributeurs
Landen waar Kinkelder producten
worden verkocht

Brazilië

Zweden

Polen

Finland

Rusland

Verenigd
Koninkrijk

Tsjechië

Japan
Zuid-Korea
China
Taiwan
Vietnam
Maleisië
Turkije
India

Thailand
Indonesië

Zuid-Afrika

Australië

Kinkelder BV
Corporate Headquarters
Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
P.O. Box 242
NL-6900 AE Zevenaar
The Netherlands
T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com
Kinkelder Belgium
N.V./S.A.
Sint-Pieters-Leeuw, Belgium
T: +32 (0)2 465 64 42
info@kinkelder.be
www.kinkelder.be

Saws International
USA Headquarters

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinksaw.com
www.kinkelder.com/en

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelder.com/en

Kinkelder France
Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr
AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com
Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Machesney Park (IL), USA

T: +1 (815) 965 6900
info@sawsinternational.com
www.sawsinternational.com

Alabama Cutting
Technologies
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@alcuttingtech.com
www.alcuttingtech.com
KTS Sägetechnik GmbH
Zülpich, Germany
T: +49 (2252) 835178-0
info@kts-saegetechnik.de
www.kts-saegetechnik.de
Grasche GmbH
Remscheid, Germany
T: +49 (0) 2191-5615-0
info@grasche.de
www.grasche.de

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com/cn

www.kinkelder.nl
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