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Slijptechniek Enter – Sinds 1974

Slijptechniek Enter is een uiterst modern en
gerenommeerd bedrijf dat zich al sinds de
oprichting blijft ontwikkelen en verbeteren.
Hierdoor kunnen wij voldoen aan de steeds
hogere eisen van onze klanten. Daarbij ligt de
focus op duurzame relaties met onze klanten
en leveranciers.
Door een betrouwbare partner te zijn,
doen wij met de meesten al tientallen
jaren op een prettige manier zaken.
Ons bedrijf is door de jaren heen
uitgegroeid tot een toonaangevend
bedrijf binnen de verspanende
industrie, met zeer betrokken
medewerkers en een geavanceerd
machinepark. Sinds 2008 zijn wij
gevestigd in ons huidige pand aan
de Veldegge 5 in Enter.
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Vakbekwame medewerkers
Om als bedrijf goed te presteren vormen gemotiveerde en vakbekwame medewerkers een onmisbare schakel.
Er is ons veel aan gelegen om technisch voorop te lopen. Daarom volgen wij de technologische
ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet. Door gezamenlijk beurzen en bedrijven te bezoeken
en te investeren in opleiding en scholing van onze mensen.
Zo leiden onze meest ervaren medewerkers
de jongeren op. Door veel met opleidingscentra samen te werken dragen wij bij
aan de kwaliteit en toekomst van de
gereedschapsslijper. Al onze medewerkers
beginnen op conventionele machines om
zo het gevoel voor het slijpen te krijgen
en om te leren gaan met verspanende
gereedschappen. Op deze manier willen
we de toekomst van de medewerkers en
het bedrijf veilig stellen.
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Geavanceerd machinepark
Waar in het verleden de oude “groene” machines nog de overhand hadden, hebben deze meer en meer
plaatsgemaakt voor ultramoderne CNC machines.
Binnen Slijptechniek Enter draaien circa 25 CNC gestuurde machines die door automatische
beladingssystemen in staat zijn om 24/7 gereedschappen te produceren en na te slijpen.
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Eigen productie
In onze eigen productiehal produceren wij standaard, maar ook speciale, klantspecifieke gereedschappen.
Voor de productie gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige, gekwalificeerde basismaterialen.
Onze standaard gereedschappen ontwikkelen wij samen met Aura Frästechnik GmbH uit Duitsland. Met deze
partner hebben wij reeds sinds 2000 een samenwerkingsverband. Zo testen wij samen onze gereedschappen op
kwaliteit en standtijd. Door deze samenwerking beschikken wij over de meest moderne frees- en meetmachines.
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Specials
In sommige gevallen is het beter en efficiënter om een
bewerking met een speciaal gereedschap uit te voeren.
Wij denken graag met u mee in het zoeken naar de
juiste oplossing.
In de praktijk blijkt vaak dat bij speciale gereedschappen
een korte levertijd gewenst is. Hiervoor bent u bij ons aan
het juiste adres. Wij zijn gewend om snel te schakelen,
zodat uw productieproces niet in gevaar komt.
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Programma
Ons standaardprogramma is voornamelijk gebaseerd op gereedschappen voor de matrijzenbouw en
de algemene machinebouw. Wat afmetingen betreft hebben we een zeer breed pakket: standaard van
diameter 0,2 tot 25 mm.
Ook voor wat betreft de materialen die bewerkt moeten worden kennen we een grote variatie:
gereedschapsstaal – aluminium – gehard materiaal – roestvast staal – grafiet.

Frezen voor algemene staalbewerking voor staalsoorten tot 56 HRC

Frezen voor geharde staalsoorten

Frezen voor roestvaste soorten
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Frezen voor Chroom Nikkel legeringen

Frezen voor aluminium, kunststof en koper

Frezen voor grafietbewerking

Diverse speciale frezen, boren en tappen
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Slijpservice
Vanuit economisch en milieutechnisch
oogpunt is het lonend om uw gereedschap te laten naslijpen. Met onze kennis
en ervaring zijn wij in staat om uw
gebruikte gereedschappen weer in
topconditie te brengen. Voor de betrouwbaarheid van uw productieproces is het
belangrijk dat uw gereedschap na het
slijpen weer presteert als nieuw.

Wij focussen ons daarom op kwaliteit,
originele geometrie en coating.
Dankzij onze kennis en ervaring zijn
wij in staat om alle mogelijke merken
gereedschappen na te slijpen.
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Houtbewerkingsgereedschappen
Ook voor de houtindustrie hebben wij diverse
slijpmachines. Hierdoor zijn wij in staat om
meubelfabrieken, timmerwerkplaatsen en houtzagerijen te voorzien van goed gereedschap en
kunnen wij tevens gebruikt gereedschap weer
in nieuwstaat brengen.
Tot onze specialiteiten behoren hardmetalen
gesoldeerde cirkelzagen, profielmessen, schaafblokken, schaafmessen en houtboren.
Wij werken hierbij nauw samen met onze partner:
Euromec Houtbewerkingsgereedschappen.
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Kwaliteit
Investeren in kennis staat binnen Slijptechniek Enter hoog in het vaandel, zeker ook op het gebied van
kwaliteit. Wij beschikken over een eigen kwaliteitsdienst met zeer geavanceerde meetapparatuur, zoals
microscopen die tot 2.500x kunnen vergroten. Ook hoogwaardige meetapparatuur voor het meten van
diameter, radius en rondloop zijn ruimschoots aanwezig.
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Samenwerking
Door de samenwerking met diverse professionele partners op verspanend gebied zijn wij in staat om een
zeer compleet pakket hoogwaardige gereedschappen en diensten te leveren.
Of het nu gaat om frezen, boren, zagen of complete machine tooling: Slijptechniek Enter is uw
totaalleverancier op verspanend gebied.

Al onze volhardmetalen gereedschappen ontwikkelen wij
in nauwe samenwerking met deze specialisten. Ons gehele
standaard pakket is zo samengesteld dat we de complete
matrijzen- en machinebouw kunnen voorzien van hoogwaardige gereedschappen.

De samenwerking met Kennametal op het gebied van
machine tooling en verspaning in de breedste zin van het
woord, is al decennia lang de basis om uw metaalverspanende
machines compleet van tooling te voorzien.

Als Phantom Expert Dealer kunnen wij u het complete
assortiment hoogwaardige verspanende gereedschappen
aanbieden. Het assortiment bestaat o.a. uit bandzagen,
boren, tappen, HSS frezen en kerngatboren.

Al sinds de oprichting van onze firma vertegenwoordigen
wij de firma Kinkelder op het gebied van HSS zagen voor de
metaalindustrie. Hierbij richten we ons speciaal op zagen
voor buis- en stafmateriaal.

Euromec is onze partner op het gebied van houtbewerkingsgereedschappen. Door deze samenwerking kunnen wij u ook
het complete assortiment aanbieden op gebied van houtzagen,
schaafmessen, houtboren en diverse profielmessen.
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Milieubewust
In ons gehele gebouw werken we uiterst schoon en milieubewust. Zo is de aan- en afvoer van olie van al onze
CNC machines verwerkt in een speciale RVS goot in de bodem. De warmte die vrijkomt van onze machines
wordt weer gebruikt om het gehele gebouw te verwarmen met vloerverwarming.
Een luchtbehandelingssysteem zorgt voor schone en frisse lucht.
Al onze slijpmachines hebben een stof- of nevelafzuiging zodat er altijd een schoon en prettig werkklimaat
heerst. Het slijpafval wordt automatisch opgevangen en gaat weer terug naar de fabriek voor recycling.
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Transport & Service
Voor het transport van de gereedschappen beschikken wij over een
eigen haal- en brengservice met ervaren medewerkers die u tevens
kunnen voorzien van een kundig advies over onze producten.
Onze medewerkers rijden iedere dag een vaste route. Het halen en
brengen van slijpwerk in de regio oost-, noord- en midden Nederland
is geheel kosteloos. Zo bezoeken wij met ons eigen transport meer
dan 700 klanten, waarvan ca. 400 wekelijks!
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