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Seco Tools Benelux werd opgericht in 1974 en is gevestigd in
Gorinchem en Braine l'Alleud (België) en is een
dochteronderneming van Seco Tools AB met hoofdkantoor in
Fagersta (Zweden).
Seco is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en leveren
van hoogwaardige verspanende gereedschappen.
Kwaliteit en innovatie spelen bij Seco een centrale rol. Passie voor
onze klanten, familiegevoel en persoonlijke betrokkenheid
vormen de achtergrond voor ons handelen. Dit komt zowel tot
uiting in onze producten als onze processen en service.
Zowel standaard catalogus producten als maatwerkproducten
behoren tot het uitgebreide aanbod dat wereldwijd in meer dan
50 landen wordt afgezet. Eindgebruikers bevinden zich in alle
takken van de industrie, o.a. de vomen- en matrijzenbouw,
vliegtuigbouw alsmede de automobielindustrie.
Naast de productie van nieuwe gereedschappen is tevens de
mogelijkheid aanwezig om gereed-schappen na te slijpen.
Hierdoor kunnen de gereedschappen opnieuw gebruikt worden,
wat bijdraagt aan het behalen van een optimaal rendement bij de
eindgebruiker.
Niet alleen een kwalitatief hoogstaand product maar tevens het
meedenken met eindgebruikers en het probleemoplossend
acteren vormen de kerntaken van deze organisatie. Dit gebeurt
door middel van cursussen en praktijkgerichte trainingen.
Door het aanbieden van innovatieve verspaningsconcepten en
gereedschappen wordt de onderneming gezien als een
gewaardeerd partner bij het scheppen van toegevoegde waarde
bij eindgebruikers.

Seco Tools Benelux was established in 1974 and located in
Gorinchem and Braine l'Alleud (Belgium) and is fully owned by Seco
Tools AB with headquarters in Fagersta (Sweden).
Seco is competence center for the development, manufacture and
supply of high quality metal cutting tools for a variety of high-tech
industries including Mould & Die, Aerospace, Medical, Power
Generation en General Engineering.
Seco regards quality as of the utmost importance; quality in product,
organization and services. By being personally engaged with our
customer and by using a state-of-the-art production facility with
closed loop manufacturing, Seco guarantees consistent high quality
tools giving the customer process security, reliability and optimum
productivity. We deliver winning solutions.
In more than 50 countries all over the world our standard-catalogue
products and tailor-made products are being sold.
Seco also offers regrinding of used tools. This means the tools can be
used again, which gains an optimum profit for the end-user.
Not only high quality tools but also adding value and being a
problem solver to end-users are core values for Seco. Therefore
technical support for agents and end-users is one of our main tasks. In
our trainingcentre, technical courses and training on the job can be
obtained.
By offering innovative machining con-cepts and tooling, Seco Tools is
an appreciated partner in creating added value towards Seco Sales
Organisations and end-users.
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