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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.
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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 Dikte Lengte (mm) Lengte (mm) Lengte (mm) Lengte (mm)
Van Tot 25 < L <1000 1000< L <2000 2000 < L <3000 4000 < L <6000
0.1 0.5 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0
0.5 1.5 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0
1.5 3.0 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0
3.0 5.0 ± 1.0 ± 3.0 ± 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


