Paixão por performance
Perfil corporativo

Uma empresa com visão
A Kinkelder, fabricante de lâminas de serra circular, direciona suas soluções às
necessidades dos profissionais especialistas em corte de metais. Através de nossas
serras de alta tecnologia, os mais recentes desenvolvimentos em revestimentos,
metalurgia, afiação e do nosso suporte técnico, permitimos aos nossos clientes
atingir alto desempenho e eficiência de corte.
O foco principal do nosso negócio é entender e antecipar as necessidades
dos mercados para reduzir seus custos de produção. Trabalhando ao lado
de nossos clientes, analisamos os processos de corte e identificamos
as variáveis-chave em termos de materiais e de máquinas.
Isso nos permite reduzir os custos de produção, otimizando
o acabamento e o desempenho do corte, eliminando assim o
desperdício e as operações secundárias dispendiosas.
A Kinkelder mantém uma rede intensiva de conhecimento
técnico obtida tanto dos setores da fabricação quanto do
mundo acadêmico

A Kinkelder está totalmente comprometida com o
treinamento como o caminho para uma maior eficiência
produtiva, tanto dentro da sua própria organização como
em seus clientes.
Ao fornecer cursos estruturados, seminários e apoio
individual, nós elevamos continuamente os padrões de
qualidade e produtividade

Uma empresa familiar
A Kinkelder, uma empresa familiar com sede na Holanda, foi fundada em 1945 pelo
falecido Sr. Piet de Kinkelder. Hoje ela continua sendo liderada pela família Kinkelder,
apoiada por uma equipe de profissionais altamente experientes.
A empresa, localizada no leste da Holanda, era inicialmente focada na concepção
e fabricação de equipamento de pulverização agrícola. No início dos anos 60,
a Kinkelder se diversificou com a fabricação de lâminas de serra e em 1964
instalou uma fábrica para produzir lâminas de serra circular HSS.
Em sua história, a Kinkelder ganhou uma grande experiência na
aplicação e fabricação de lâminas de serras circulares. Desde o
início, várias inovações nos levaram até onde estamos hoje: um dos
líderes mundiais em tecnologia de lâminas de serra circular.
A combinação única de lâminas de serra HSS, Cermet, TCT e
segmentadas da linha de produtos Kinkelder oferece soluções
de corte para aplicações na indústria automotiva, fabricação
de tubos e todas as outras indústrias metalúrgicas.

“A capacidade de uma organização para aprender, e
traduzir rapidamente essa aprendizagem em ação, é
a sua maior vantagem competitiva.”

Jack Welch

Como uma organização que progride através da aprendizagem,
devemos desafiar continuamente nossos pensamentos e
atividades. Somente assim, poderemos alcançar o progresso e
a inovação pelos quais nos esforçamos.

Pesquisa & Desenvolvimento
Todos os membros da nossa equipe compartilham da paixão pela tecnologia de corte e
pelo aperfeiçoamento contínuo das nossas ferramentas e processos de corte.
Com acesso a uma das mais avançada máquinas de serrar, no interior de nossa
própria fábrica, nossa equipe de Pesquisa & Desenvolvimento pode encontrar
soluções para as necessidades específicas dos nossos clientes.
Desenvolvendo projetos conjuntos com universidades, consultores de
corte e fabricantes de máquinas, obtemos dados que possibilitam
a aplicação de conhecimento estruturado no chão de fábrica dos
clientes.

“A competência vem de compreender a

combinação de todo o processo e de todos os
seus elementos individuais.”

Visão geral das lâminas de serra Kinkelder
Serras circulares de
TCT e Cermet
A melhor escolha para corte de
altos volumes de tubos e barras
sólidas de aço

Lâminas de serra com arestas de
Metal Duro para aplicações em
“Serras Voadoras”

O novo padrão em serras TCT para
o corte de tubos e barras sólidas
em aço carbono e inox

Serras circulares de
Aço Rápido HSS
A solução para o corte de tubos
de aço em grandes volumes e a
altas velocidades

A solução estável para o corte de
tubos de paredes finas

Ideal para o corte de tubos de
paredes finas em aço carbono
e inox

Alto desempenho no corte de
tubos de aço

Alto isolamento térmico para
o corte em alta velocidade
(incluindo “Serras Voadoras”)

Baixo atrito para o corte em alta
velocidade de materiais mais
duros

Excelente custo-benefício para o
corte de tubos e perfis de paredes
finas em aço carbono e inox

Reduzido tempo de corte para
tubos e barras de aço dúctil

O padrão para todos os aços
estruturais e aços-ferramenta
não ligados

Adicionalmente às serras acima, a Kinkelder também oferece os
seguintes tipos de serras:
•
•
•
•

Lâminas de serra HSS Bright
Lâminas de serra segmentadas
Lâminas de serra de fita
Lâminas de serra de fricção

Para a linha completa de lâminas de serra Kinkelder:

www.kinkelder.com

Uma empresa conectada mundialmente
Com sede corporative e fábrica na Holanda,
subsidiárias na Bélgica, China, República
Checa, França, Alemanha, Inglaterra e
Estados Unidos, os produtos Kinkelder
são exportados para o mundo todo.
Holanda

Uma
rede
de
subsidiárias
e
distribuidores em cerca de 80 países
permite a Kinkelder estar próxima dos mercados
locais enquanto mantém os benefícios da
centralização do conhecimento técnico e das
melhores práticas

Bélgica
Alemanha
França
Canadá

Romênia
Itália

Estados Unidos

Bulgária
Espanha

Sede

e subsidiárias

Distribuidores
Países onde os produtos Kinkelder
são vendidos

México
Brasil

Suécia

Polônia

Finlândia

Rússia

Inglaterra
Dinamarca
República Checa

Japão
Coréia do Sul
China
Taiwan
Vietnã
Malásia
Turquia
Índia

Tailândia
Emirados Árabes Unidos

África do Sul

Indonésia

Austrália

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

Machesney Park (IL), USA

T: +1 (815) 965 6900
info@sawsinternational.com
www.sawsinternational.com
Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinksaw.com
www.kinkelder.com/en
Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelder.com/en

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

Alabama Cutting
Technologies
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@alcuttingtech.com
www.alcuttingtech.com

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

KTS Sägetechnik GmbH
Zülpich, Germany
T: +49 (2252) 835178-0
info@kts-saegetechnik.de
www.kts-saegetechnik.de

Kinkelder France
Messein, France
T: +33 (383) 539713
info@kinkelder.fr
www.kinkelder.com/fr

Grasche GmbH
Remscheid, Germany
T: +49 (0) 2191-5615-0
info@grasche.de
www.grasche.de

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

www.kinkelder.com

Saws International
USA Headquarters

Seu gerente de vendas local
Sr. Robson Madsen
T: + 55 19 981 451 075
rmadsen@kinkelder.com
www.kinkelder.com
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