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Guhring is wereldwijd een van de toonaangevende producenten
van verspanend gereedschap binnen de metaalindustrie. De
Duitse gereedschappenfabrikant beschikt wereldwijd over een
groot aantal productielocaties, servicecenters en
verkoopkantoren. Het concern is opgericht in 1898, en heeft zijn
hoofdkantoor in Albstadt, Duitsland en telt ruim 7000
medewerkers.
Onze Produkten:
• HSS en Volhardmetalen boren
• HSS en Volhardmetalen tappen
• HSS en Volhardmetalen frezen
• HSS en Volhardmetalen ruimers
• Wisselplaat boren
• Steek gereedschap
• PKD speciaal gereedschappen
• Gereedschaphouders
• Toolmanagement systemen
• Speciaal gereedschap,zoals profielfrezen en getrapte boren in
Volhardmetaal en HSS
• Reconditioning service voor
gebruikt gereedschap
• Recoatingservice
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Guhring is een begrip binnen de verspanende industrie. Door
jarenlange ervaring hebben wij een eigen strategie ontwikkeld,
die verder gaat dan alleen
het leveren van een stuk gereedschap. Guhring heeft haar geheel
eigen Toolmanagement systeem , een concept waarbij de klant
voor wat betreft zijn gereedschapbehoefte geheel ontzorgd
wordt. Om snel op de behoeften van de klanten in te spelen wordt
in de lokale servicecenters een naslijpservice en aanmaak van
nieuw speciaal gereedschap in kleine series geboden. Om de
vooraanstaande positie te behouden, wordt constant
geinvesteerd in R&D, onze eigen bedrijfsschool, het up to date
houden van onze productiebedrijven met state of the art
equipment en het doorontwikkelen van ons standaard artikelen
programma. Tevens worden in de eigen machine bouwafdeling
productie- en herslijpmachines, coatinstallaties en de benodigde
automatiseringen voor eigen gebruik gebouwd. Daarnaast
voldoen we middels vele certificeringen aan de hoogste
kwaliteitseisen welke in de automotive- en luchtvaart industrie
gevraagd worden.

In Nederland beschikt Guhring over haar eigen verkoop- en
serviceorganisatie met ruim 35 gemotiveerde medewerkers.
Vanuit het kantoor in Eindhoven bieden we advies op
verspaningsgebied en toolmanagement .Daarnaast bieden we
vanuit het servicecentrum in Eindhoven productie van
speciaalgereedschap en een naslijp- en recoatservice aan onze
klanten.

Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2022

