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KGS is a dynamic organization with
qualified employees for the development
and production of special cutting tools.
These tools are designed and produced
in-house and, if necessary, implemented
in the customers production process.
They are monitored by us on results and
optimized when desired.
By consistent training of our employees
and the continuous implementation of the

latest technologies in our workshop we are
able to offer high value added production
solutions, such as: HSS and carbide tools,
brazed carbide tools and indexable insert
tools.
Our end-users are production plants
working in the automotive, process, tooling
and aerospace industry and general and
heavy engineering as well.

Our organization is flat in its structure thus
flexible which leads to short response time
on quotations and quick delivery terms.

KGS is een dynamische organisatie
bestaande uit gekwalificeerd personeel
voor het construeren en produceren van
speciale verspanende gereedschappen.
Deze gereedschappen worden in eigen huis
ontwikkeld en geproduceerd en eventueel
geïmplementeerd in het productieproces
van onze afnemers. Indien gewenst
wordt het geleverde gereedschap op
prestaties gevolgd en waar nodig verder
geoptimaliseerd.

Door het continu opleiden van onze
medewerkers en het implementeren van
de meest innovatieve productiemethoden
staan wij klaar voor hoogwaardige
gereedschap oplossingen, zoals
HSS en VHM gereedschappen, HM
gesoldeerde gereedschappen en
wisselplaatgereedschappen.
Onze afnemers van speciale
gereedschappen zijn actief in de

automobiel-, proces-, gereedschap- en
lucht- en ruimtevaartindustrie alsmede
de zware verspaning en algemene
machinebouw.
Door de vlakke en flexibele
organisatiestructuur van onze
onderneming en het ruime aanbod van
bewerkingsmethoden binnen onze
organisatie zijn wij in staat snel te offreren en
tot het realiseren van uiterst korte levertijden.

