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Vanéflon produceert al meer dan veertig
jaar hoogwaardige kunststoffen, die hun
toepassing  vinden  in  onder  meer  de
vliegtuigbouw,  automotive,  voedingsin-
dustrie,  de  medische  sector,  petroche-
mie  en  olie  &  gas.  Het  bedrijf  uit
Hamme bewerkt die materialen ook zelf.
"Dat  laatste  doen  we  op  onze  CNC-
draaicentra  en  -freesmachines.  Deze
processen leunen vrij  dicht  aan bij  het
verspanen  van  non-ferro-metalen,  maar
toch stellen de gewenste geometrieën en
scherptes  ons  dikwijls  voor  bijzondere
uitdagingen.  Hiervoor  hebben we  dan
dus  profielfrezen  en  beitels  nodig  die
niet  standaard  op  de  markt  te  vinden
zijn", zegt productiemanager Patrick De
Laet van Vanéflon.
Dankzij hun eigen slijperij heeft Special
Tools Benelux de kennis en de mogelijk-
heden  in  huis  om gereedschappen op
maat  te  leveren,  volgens de specifieke

eisen  van  de
klant.  "Wij
hebben nu  al
twintig  jaar
een  doorge-
dreven  samen-
werking,  met
een  vruchtbare
wisselwerking  tus-
sen  onze  technische
input  en hun  marktken-
nis. Door onze expertises
samen te voegen, komen we
telkens  tot  de  gewenste  oplossingen",
prijst De Laet zich gelukkig.
"Door de lokale vertegenwoordiging kan
Special  Tools  Benelux  kort  op  de  bal
spelen. Denk er ook nog de uitstekende
service en kwaliteit bij en je begrijpt dat
het voor ons zeker een meerwaarde is
om  met  hen  verder  te  werken",  vult
bedrijfsleider  Lieven  De  Baets  van
Vanéflon aan.

PRIJS-
KWALITEIT
EN SERVICE
Metaalbewerkingsbedrijf
Janssenswillen  uit  Lommel  maakt  op hun
draaibank gebruik van zowel de statische
als  de  aangedreven  beitelhouders  van
MT, die Special  Tools  Benelux verdeelt.

TOTAALLEVERANCIER VOOR DE 
VERSPANENDE INDUSTRIE
Special Tools Benelux is de jongste jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Benelux. 
Samen met haar zusterfirma Innotools Benelux profileert de onderneming zich als een 
totaalleverancier voor de verspanende industrie en als een betrouwbare partner voor hun klanten. 
Met recht en rede, zo vinden die klanten zelf.
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"Qua  prijs-kwaliteit  scoren  deze  gereed-
schappen  sowieso  goed  en  bovendien
biedt  Special  Tools  Benelux  ons  nu  al
enkele jaren een goeie service. Ze heb-
ben immers korte levertijden en ze staan
snel  klaar  met  een  oplossing",  meent
CNC-programmeur Ben Janssenswillen.  

VERTEGENWOORDIGING
"Wij  leveren een compleet  pakket  too-
ling voor de verspanende industrie; van
standaardgereedschappen tot de meest
geavanceerde  specials  volgens  teke-
ning",  zegt  vertegenwoordiger  Arthur
Haillez  van  Special  Tools  Benelux  en
Innotools Benelux.
De  twee  zusterondernemingen  hebben
vestigingen in België en Nederland en
vertegenwoordigen gezamenlijk de vol-
gende merken:
• Innotool  (een van de topmerken  dat

bekendstaat  om  haar  uitmuntende
kwaliteit freesproducten);

• Kyocera  (snijgereedschappen,
draaien en frezen);

• Nikken  (NC-gereedschappen,  meet-
gereedschappen,  ronddraaitafels,
voorinstelapparaten  en  machineklem-
men);

• Gisstec (gereedschaphouders);
• IMT  (hoogfrequent  spindels,  frequen-

tieomvormers,  koeleenheden,  mini-
maal  smeersystemen,  gereedschap-
wisselaars);

• Applitec  (draai-  en  steekpakket  voor
langdraaimachines);

• Inovatools  (VHM-frezen,  boren,  rui-
mers etc);

• MT  (aangedreven  gereedschappen,

VDI-opnames,  centeradapters,  boor-
houders);

• Dümmel  (draai-,  steek-,  draadsnij-,
boor-,  frees-  en  micro  gereedschap-
pen);

• Fanar (gereedschappen voor het ver-
vaardigen van schroefdraad);

• Diametal  (slijpgereedschappen,  fre-
zen, wisselplaten);

• Diatec  (Gespecialiseerde,  uiterst
nauwkeurige  diamantgereedschap-
pen voor draaien en frezen).
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