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Gibas Numeriek
Gevestigd in Nijkerk heeft Gibas Numeriek zich in de loop der
jaren ontwikkeld tot één van de grootste importeurs van
metaalbewerkingsmachines en gereedschappen in de Benelux.
Naast stand-alone machines heeft Gibas Numeriek ook een groot
aantal turn-key projecten op haar naam staan bij onder meer de
automotive industrie en toeleveranciers in de
metaalindustrie. Gibas heeft in verloop van tijd haar activiteiten
uitgebreid met een speciale afdeling voor gereedschappen en
toebehoren, Gibas Tools, en een aantal leveranciers van Zwitserse
precisie machines. De activiteiten van Gibas zijn te verdelen in vier
hoofddisciplines: Numeriek, Automation Tools en Logistiek.
Gibas Numeriek
Naast stand-alone draaimachines en bewerkingscentra heeft
Gibas Numeriek de laatste jaren ook een groot aantal turn-key
projecten op naam staan in onder meer de automotive industrie
en bij toeleveranciers in de metaalindustrie. In samenwerking met
onze klant, zorgen wij voor de beste optie in verspanende
machines.

Gibas Tools
Ter ondersteuning van Numeriek, heeft Gibas Tools een uitgebreid
programma om aan de klantvraag te kunnen voldoen.
Snijgereedschappen
Kyocera, NS Tool, Ham Tools, Osawa, Nikko Tools, Yamawa, Miller,
Denitool en Reishauer
Klemgereedschappen
Erowa, Schunk en Gressel
Gereedschap houders
Eppinger, Schaublin, Swisstools, Wibemo en WTE Mapal Group
Vloeistof Management
Rhenus, Air Quality Engineering, Müller & Karle, Grünbeck,
Hebemann Oil Grazer en Max Il Disoleatore Oil Separator

In de huidige markt, waarin steeds meer de nadruk ligt op
manarm produceren, onderscheidt Gibas zich door de volledige
leveromvang van totale productieoplossingen te kunnen
bewerkstelligen. Zo kunt u zich focussen op de zaken die écht
belangrijk zijn. Gibas Numeriek is distributeur van de volgende
merken:

Machinetoebehoren
Kelch en Toolcloud

Draaien
Nakamura-Tome, Tornos, Victor en You Ji
Frezen
Fehlmann, OKK en Victor
Slijpen
Paragon
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