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Superior Clamping and Gripping

Wie zijn wij?
SCHUNK GmbH & Co. KG werd door Friedrich Schunk in 1945
opgericht als mechanische werkplaats. Onder leiding van zijn
zoon Heinz-Dieter Schunk ontwikkelde de onderneming zich tot
wereldmarktleider op het gebied van spantechniek en
grijpsystemen. Tegenwoordig wordt de onderneming geleid door
Hendrik A. Schunk en Kristina I. Schunk, broer en zus van de derde
generatie.

en handling. Sindsdien heeft SCHUNK talloze baanbrekende
nieuwe en verdere ontwikkelingen op de markt gebracht.
Consequent gericht op de eisen van de gebruikers, applicaties en
markten. Op deze manier voldoet SCHUNK niet alleen aan de
huidige verwachtingen met betrekking tot de hoogste precisie,
productiviteit en investeringszekerheid, maar ook aan de
toekomstige eisen voor grijpsysteemoplossingen in
servicerobotica en mens-robot-samenwerking.

SCHUNK Intec B.V., gevestigd in 's-Hertogenbosch, is in 2001
opgericht en is een van de 34 dochterondernemingen van het
Duitse familiebedrijf en is het verkoop- en servicepunt voor de
Nederlandse markt. De belangrijkste afnemers zijn
productiebedrijven met montage-, handling- en verspanende
processen. Met 11.000 standaardcomponenten biedt SCHUNK
's werelds grootste assortiment spantechniek en grijpsystemen
uit één hand.

Mijlpalen en innovatie
Met een pioniersgeest en streven naar perfectie stelt SCHUNK
wereldwijd normen. De uitdagingen die het innovatieve
familiebedrijf heeft overwonnen in meer dan 75 jaar werken met
grijpsystemen en klemtechnologie, vinden hun weerslag in
hoogwaardige producten en technische innovaties. Ze vormen
een mijlpaal in de ontwikkeling van een kleine mechanische
werkplaats tot een wereldspeler met meer dan 3.500
medewerkers. Ze zijn het resultaat van vastberadenheid, moed en
gemotiveerde medewerkers met teamspirit en passie voor het
bedrijf. Het succes hiervan is te danken aan het vertrouwen en de
loyaliteit van de klanten.

Spantechniek
SCHUNK biedt al meer dan 50 jaar oplossingen voor de beste
resultaten. Van standaard- tot hightechoplossingen. De best
mogelijke klemtechniek voor gereedschappen en werkstukken is
een voorwaarde voor veilge, efficiënte en uiterst nauwkeurige
bewerkingen bij de verspaning. SCHUNK stelt maatstaven bij de
klantgerichte en toepassingsspecifieke ontwikkeling, productie en
optimalisatie van hoogwaardige en economische producten en
oplossingen voor de machintafel en machinekamer, evenals bij de
verdere ontwikkeling van klemtechnologieën.
Grijpsystemen
Sinds 1983 zet SCHUNK trends op het gebied van microassemblage tot zware handling. De eerste industriële grijpers van
SCHUNK waren een mijlpaal in de automatisering van assemblage
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TEC Center
Het TEC Center is een Technologie Center waar SCHUNK Intec B.V.
experience dagen organiseert met wisselende thema's. SCHUNK
heeft in het TEC Center al haar kennis en ervaring op het gebied
van spantechniek en grijpsystemen gebundeld en helpt bedrijven
bij het succesvol integreren van componenten. In het TEC Center
biedt SCHUNK producttrainingen, productpresentaties,
scholingen, workshops en huisbeurzen met strategische partners.
Kijk voor meer informatie op schunk.com
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