We Helpen Fabrikanten Over De Hele Wereld
Duurzamer En Gestroomlijnder Produceren

Knight Group
Verwerking

Meer
Dan
75 Jaar
Ervaring

Lage breedte/
dikteverhouding
3:1 uniek in de
industrie (normaal
minimum is 8:1)

Ultrafijne
breedtetoleranties
tot +/0,025mm (0,001”)

Snelle
Levertijden SCHERPE
PRIJZEN

26 Snijlijnen

5 Kruislingse
Wikkellijnen

8 In De Lengte
Gesneden Lijnen

5 Randafwerkingslijnen

Verwerking
Uw Materiaal Op Uw Manier

De Knight Group is marktleider op het gebied van toelevering
en verwerking van strips, rollen en draden, waarbij consistent de
verwachtingen van kwaliteit, service en prestaties worden overtroffen.
Met een aantal accreditaties, waaronder ISO 9001 en AS 9120, zijn
we de voorkeursleverancier van fabrikanten over de hele wereld, waar
kwaliteit, betrouwbaarheid en gestroomlijnde productie kernwaarden
zijn. De meeste fabrikanten hebben te maken met een toenemende
vraag naar goederen die steeds sneller en met steeds lagere marges
moeten worden geleverd. Door te kiezen voor de verwerking die op
uw specifieke behoeften aansluit, kan uw materiaal worden voorbereid
en geleverd in de exacte grootte, lengte en afwerking die u nodig
hebt. Dit bespaart u enorm op productietijd en kosten. We bieden een
uitgebreid prijsbereik en de flexibiliteit alleen de services te kiezen die u
nodig hebt. Zo beschikt u over maximale veelzijdigheid tegen minimale
kosten.
We hebben goed geïnvesteerd in onze aangepaste machines en
opleiding van ons bedieningsteam, zodat we een uitgebreide reeks
service kunnen aanbieden als aanvulling op onze uitgebreide voorraad.

Onze Mensen

Mensen zijn altijd de kern van een bedrijf. Bij
de Knight Group hebben we een toegewijd team
opgebouwd dat zeer veel kennis over en ervaring
in de metaalindustrie heeft. Ons personeel volgt
voortdurend hoogwaardige opleidingen om zich
persoonlijk te ontwikkelen en onze klanten de
beste service in onze branche te kunnen verlenen.
Met duurzame praktijken die voor het succes en
duurzaamheid voor de fabrikanten zorgen, hebben
we een compleet verwerkingsaanbod waarmee
we de bedrijfsprocessen van onze klanten kunnen
ondersteunen. Ons productieteam is opgeleid
voor bediening van verschillende machines, zodat
we flexibel in onze verwerkingsprocessen kunnen
zijn en efficiënte verwerking kunnen leveren, zelfs
bij krappe deadlines.

Snijden En
Knippen
De Knight Group is een van de grootste onafhankelijke
verwerkingsbedrijven van Europa, met 26 snijmachines die een hoge
belastingscapaciteit en korte levertijden garanderen, zodat zelfs zeer
krappe deadlines kunnen worden gehaald.
Onze machines zijn zeer geavanceerd, met ultrafijne toleranties en
een superieure breedte/dikteverhouding van 3:1 vergeleken met de
industriestandaard van 8:1, geschikt voor het verwerken van alle
materiaalgrootten en specificaties.
We beschikken over een team van deskundige, ervaren
machineoperators die zorgen voor een efficiënte, veilige omgeving in
onze productiefaciliteiten. Alle materialen worden met zorg behandeld
vanaf het moment dat ze hier aankomen totdat ze het pand weer
verlaten.

Tolerantie Op De Geslitte Breedte (mm)
Gespecificeerde Dikte
Van
Tot

<40

Breedte
40 < W <150
150 < W <305

>305

0.025

0.25

± 0.10

± 0.12

± 0.15

0.25

0.50

± 0.12

± 0.15

± 0.20

± 0.20

± 0.25

0.50

1.0

± 0.15

± 0.20

± 0.25

± 0.30

1.0

2.0

± 0.20

± 0.25

± 0.30

± 0.35

2.0

4.0

± 0.25

± 0.30

± 0.35

± 0.40

4.0

6.5

± 0.30

± 0.35

± 0.40

± 0.45

26 Snijlijnen
Superieure breedte/dikteverhouding
van 3:1 vergeleken met de
industriestandaard van 8:1
Ultrafijne Toleranties
Breedte +/- 0.025mm (0.001”)
Dikte:
0.013mm to 6.5mm (0.0005” to 0.26”)
Breedte:
0.64mm to 1100mm (0.025” to 43”)

Kruislings Wikkelen
Met efficiëntie als een van onze kernwaarden hebben we met
succes kruislings wikkelen intern ontwikkeld om onze klanten
te helpen op hun productietijd en -kosten te besparen.
Kruislings wikkelen is een goed alternatief voor de enkele
platte rol. We kunnen zo tot tien keer meer materiaal wikkelen.
Elke kruislings gewikkelde rol vergroot de productiviteit en
maakt langere ononderbroken productiecycli mogelijk door
het aantal rollen dat moet worden verwisseld en stilstand
van de machines te verminderen. Er hoeven minder rollen te
worden verwerkt, waardoor ook minder opslagruimte nodig
is en afval aanzienlijk kan worden verminderd. We kunnen
kruislings gewikkelde strips leveren op rollen van 20kg tot
100kg (max).
Kruislings Wikkelen Spoel Dimensie
Argonaut

DIN 355

DIN 500

Totale Lengte (mm)

100

200

250

Traverse Lengte (mm)

85

160

180

Flensdiameter (mm)

300

355

500

Vatdiameterr (mm)

180

224

315

Boordiameter (mm)

51.5 +0.5

36 +0.5

36 +0.5

20

50

100

kruislingse lengte

boordiameter

Kruislings Wikkelen Tolerantie
Van

Dikte (mm)
Tot

Breedte <19

0.25

0.50

± 0.12

0.50

1.0

± 0.15

0.10

0.25

± 0.10

5 Kruislingse Wikkellijnen
Spoelen Bieden Haspels Met Grote Lengtes
Die Lastig Of Onmogelijk Zijn Te Hanteren
Op Platte Haspels
Spoelen Tot 100 Kg In Gewicht
Slitbreedtebereik Is Vanaf
3 mm Tot 20 mm. (0,118” Tot 0,787”)
Dikte Vanaf 0,1 mm Tot 0,5 mm
Minder Stilstand Van Machines En Langere
Productiecycli
Minder Opslagruimte En Afval
Veiligere Materiaalverwerking

flensdikte

flensdiameter

Maximum Gewicht (kg)

totale lengte

vatdiameter

Spoeltype

In De Lengte
Gesneden
De Knight Group begrijpt dat fabrikanten voortdurend onder
druk staan om hun producten steeds sneller en goedKoper
te verwerken om de concurrentie voor te blijven. Sommige
klanten beschikken niet over eigen faciliteiten voor de
opslag van grote hoeveelheden verwerkingsmateriaal, wat
de productiviteit ernstig hindert.
Door onze klanten het materiaal gesneden en verpakt
volgens hun exacte specificaties te leveren, kunnen we
honderden klanten helpen hun productieprocessen te
stroomlijnen, zodat hun bedrijf duurzaam en succesvol
is. We hebben 8 kniplijnen, die worden bediend door
deskundige, ervaren operators. U kunt erop vertrouwen
dat uw materiaal snel en uiterst nauwkeurig wordt
gesneden. We bieden zeer competitieve prijzen om van
op lengte snijden een aantrekkelijke oplossing te maken
die u kosten en tijd bespaart. Alle materialen worden op
kwaliteit gecontroleerd en verpakt in verpakkingen volgens
uw specificatie. U kunt het materiaal ophalen of laten
bezorgen. Uw materiaal komt gebruiksklaar bij u aan.

8 In De Lengte Gesneden Lijnen
Platen met hoogwaardige oppervlakafwerking
Lengtes tot 6 meter (236.22”)
Zware lijnen voor 3 mm metalen materiaal tot
1000mm (39.37”) breed en dikker
Maten tot 6mm (2.36”) op verkleinde breedtes
Speciale folielijnen voor snijden van
hoogwaardige platen
Precisieplaten voor toepassingen met
chemisch etsen en laser
Breedtes tot 1000mm (39.37”) en maten vanaf
0,05 mm (0.002”)

In De Lengte Gesneden Tolerantie Breedte <1000mm
Dikte
Van

Dikte
Tot

Lengte (mm)
25 < L <1000

Lengte (mm)
1000< L <2000

Lengte (mm)
2000 < L <3000

Lengte (mm)
4000 < L <6000

0.5

1.5

± 0.4

± 0.6

± 1.0

± 3.0

0.1

1.5

3.0

0.5

3.0

5.0

± 0.25
± 0.6

± 1.0

± 0.4

± 1.0

± 3.0

± 0.6

± 3.0

± 5.0

± 1.0

± 5.0

± 7.0

Vierkante dunne platen tot 0,6 mm dik en 650 mm breed kunnen een nauwkeurigheid hebben op een diagonaal van ± 0,5 mm

Knight Group
Precision Metals EU

Industriezone Mechelen-Noord (D)
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen
Belgium
Telephone: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals Ltd

Sales, Processing & Warehouse
Saltley Business Park
Cumbria Way,
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977
sales@knight-group.co.uk

Head Office

Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238

Visit our websites:
Main: www.knight-group.co.uk
Offcuts: www.pmdirect.be
www.ksmdirect.co.uk
De hierin verstrekte informatie wordt in goed vertrouwen gegeven en is gebaseerd op huidige kennis en ervaring. Echter wordt door de Knight
Group en haar dochterondernemingen geen aansprakelijkheid geaccepteerd met betrekking tot enige handeling door een derde partij uitgevoerd,
vertrouwend op die informatie. Enig advies dat door de Onderneming aan enige derde partij wordt verstrekt, is alleen bestemd voor assistentie aan
die derde partij en zonder enige aansprakelijkheid van de zijde van de Onderneming.
Enig contract tussen de Onderneming en een klant zal onderworpen zijn aan de Verkoopvoorwaarden van de Onderneming. De omvang van de
verplichtingen van de Onderneming ten opzichte van een klant wordt duidelijk uiteen gezet in deze Voorwaarden, waarvan een kopie op verzoek
verkrijgbaar is en welke ook op onze website kunnen worden gevonden.

KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk
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