
Service en onderhoud
Karat beschikt over een eigen servicedienst met goed opgeleide en ervaren technici.

Karat staat al ruim 
20 jaar op scherp

De Karat Groep
Met ruim 20 jaar ervaring, 40 vakbekwame mede
werkers en een modern machinepark biedt Karat:
• Technische oplossingen
• Flexibiliteit
• Een hoge servicegraad
• Gerichte adviezen
Karat beschikt over een landelijk dekkend netwerk 
voor advies, verkoop, levering, service en 
onderhoud.

Karat Nederland 
Karat Nederland is dé totaalleverancier voor 
industrieel precisie gereedschap en machines. 
Karat biedt een zeer persoonlijke aanpak en kijkt 
gericht naar de specifieke wensen en eisen van 
haar relaties.
Karat werkt exclusief samen met Duitse 
topproducenten zoals Leuco, IMA en Schelling. 

Karat Precisie Slijptechniek
Karat Precisie Slijptechniek beschikt over een modern 
machinepark waarmee verspanend gereedschap
wordt geproduceerd en nageslepen.
Karat kan u ook van dienst zijn bij het  volgens uw
specifieke wensen - modificeren van gereedschap, 
halffabrikaten en andere werkstukken.
Tevens biedt Karat de unieke combinatie aan van 
vlak en rondslijpen en läppen.

Karat maakt het verschil IMA, Schelling en Karat, 
een ijzersterke combinatie
Schelling 
Schelling staat voor kwaliteit, constante innovatie, service en jarenlange ervaring. 
De CNC platenopdeelzaagmachines van Schelling worden gekenmerkt door hun zware en stabiele machinebouw. 
Dit zorgt voor hoge zaagsnelheden en grote capaciteit, in combinatie met maatnauwkeurigheid, haaksheid en 
zaagkwaliteit. De machines beschikken over de hoogste automatiseringsgraad in de markt.

Schelling biedt:
• CNC platenopdeelzaagmachines
• Afschuif vacuümsystemen voor de belading van het 

te zagen materiaal
• Magazijnoplossingen in eigen beheer
• Software oplossingen zoals HPO optimalisering, Xbob 

restenprogramma en Storemanager
• 24/7 ‘hotline’ service

IMA
IMA is al ruim 60 jaar de autoriteit op het gebied van 
industriële machines voor het professioneel vervaardigen 
van meubeldelen en deuren, het inrichten van intern trans
port en handling van panelen.
De machines kunnen zowel zelfstandig als gekoppeld met 
andere machines worden ingezet.
IMA heeft ongeëvenaarde kennis en ervaring op het gebied 
van automatiseren van productieketens.
IMA staat voor creatieve innovatie, klantgerichte oplossingen 
en verstand van zaken.

De Karat servicetechnici staan voor u klaar

Hoogwaardig gereedschap
De Karat Groep biedt een complete lijn aan van, in HSS, hardmetaal 
en diamant uitgevoerd, industrieel gereedschap, waardoor in alle 
marktsegmenten met een juiste prijs/kwaliteitverhouding kan 
worden geleverd. 
Het leveringsprogramma bestaat onder meer uit zaagbladen, frezen, 
boren, tappen, wisselmessen en platen en CNCaggregaten. 

Hoogwaardige slijptechniek
Voor het slijpen van HM-zaagbladen heeft Karat een drietal robotgestuurde Vollmer-slijpmachines ter 
beschikking.
Voor het produceren, slijpen of modificeren van boren en frezen maakt Karat gebruik van een tweetal 
CNC-gestuurde Schütte gereedschapslijpmachines met robotbelading.
Voor het slijpen van HSS-zaagbladen en segmentzagen gebruikt Karat een Loroch CNC-slijpmachine.

Daarnaast beschikt Karat over uitgebreide faciliteiten voor:
• Rondslijpen tot diameter 400 mm x lengte 1.000 mm
• Binnenslijpen tot diameter 300 mm x 100 mm volgens klant

specifieke wensen
• Vlakslijpen tot afmeting 800 mm x 400 mm
• Geprofileerd vlakslijpen tot afmeting 300 mm x 600 mm
• Läppen: afmetingen en oppervlakteruwheid in overleg

Karat werkt uitsluitend met de beste producentenKarat biedt altijd een oplossing

IMA biedt:
• Kantenaanlijmmachines
• CNC-productiecentra
• Doorloopboormachines
• Oplossingen voor transport en handling
• 24/7 ‘hotline’ service


