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SAMEN WERKEN AAN DUURZAAM SUCCES.
Verspaningsgereedschappen en straalmiddelen.
Al bijna 20 jaar is Magistor een toonaangevende technische
groothandel in verspaningsgereedschappen en straalmiddelen.
Wij leveren aan een breed palet afnemers in de high-tech
maakindustrie, automotive, aerospace, bouw, scheepvaart,
medische sector en vele andere bedrijven in de metaal-, hout- en
kunststofsector.
Bruggen, auto's, vliegtuigen, wolkenkrabbers.
Het zijn een paar van die prachtige producten die alleen tot stand
komen met vakmanschap. En natuurlijk met samenwerking.
Samen met anderen kom je tot het ultieme resultaat. Wij zijn er
trots op dat wij onze bijdrage kunnen leveren aan uw
eindproduct. Samen creëren we iets waardevols.
Optimaal productieproces; grip op kwaliteit en kosten.
Wij hebben een passie voor stralen en verspanen. De materialen,
het proces, het samenspel van mens en machine dat zorgt voor
het beste resultaat. Dat vinden wij mooi. En die passie ziet u direct
terug als u met ons werkt.
Meer bereiken met de juiste materialen.
Uw productieproces is leidend in de keuze van de tools waarmee
u werkt. Samen met u bepalen we wat nodig is om tot de hoogste
kwaliteit tegen de laagste kosten te komen.
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Het beste resultaat ontstaat door samenwerking.
Met passie komt ook kennis. Wij hebben zelf ook aan de knoppen
gestaan. Die kennis delen wij graag. In ons team bevinden zich
vakspecialisten. U heeft een vaste contactpersoon die u terzijde
staat. Samen met u zorgen wij voor een optimaal productieproces.
Met Magistor doet u zaken met niet alleen een leverancier, maar u
haalt een kennispartner in huis die uw bedrijf verder helpt in de
ontwikkeling. We komen met bewezen en onderbouwde
(maatwerk-) oplossingen, al dan niet met voor de klant ontworpen
special tools. Onze professionals staan naast u in het productieproces en zijn daardoor in staat om de veelal ingewikkelde
praktijk om te zetten in een tastbaar eindresultaat tegen lage
verbruiks-kosten.
Onderzoek en Analyse.
Wij geven advies om tot het beste rendement te komen. Wilt u
een nieuwe oplossing proberen? Wij helpen u daarbij.
Opleiding en Cursussen.
Wilt u uw medewerkers opleiden in gereedschappen en
materialen? Wij geven training. Bij u of bij ons.
Dat is Magistor. Dat zijn wij.
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