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Vanuit Venlo, waar behalve machines ook verbruiks- en reserve-

onderdelen op voorraad liggen, worden de Cosen-dealers in heel

Europa ondersteund.

Met RI.F. STAHL is een nieuw merk zaagbanden op de Benelux

markt verkrijgbaar. Het wordt geleverd door Saw-Tech, dat in Venlo

binnenkort beschikt over een eigen lasserij om deze banden op

maat te lassen, waardoor ze binnen 1 à 2 dagen leverbaar zijn.
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Saw-Tech importeert en verdeelt zaagmachines en gerelateerde

tools zoals zaagbanden en cirkelzagen in de Benelux. Het bedrijf is

tevens het officiële distributiecentrum van de Cosen zaagmachines

in Europa. De Taiwanese machinefabrikant Cosen opereerde 6 jaar

lang met een eigen dochterbedrijf op het Europese continent, maar

deze marktbenadering is gewijzigd. Nu is het nieuw opgerichte

Nederlandse bedrijf Saw-Tech de houder van de licentie om de

naam Cosen exclusief te mogen voeren in Europa. Naast de Cosen

zaagmachines heeft Saw-Tech het aanbod in de Benelux uitgebreid

om bedrijven die metaal zagen meer te kunnen bieden en dichter

tegen de markt aan te kruipen. De belangrijkste toevoeging in dit 

aanbod zijn de bandzagen op maat.

Zaagmachines op voorraad

In Venlo beschikt Saw-Tech over een groot magazijn – het Cosen

European Distribution Center (EDC) – waar gemiddeld zo’n

honderd machines op voorraad staan. Per jaar arriveren hier zo’n

vijftig containers met nieuwe machines vanuit Taiwan. Deze worden

in heel Europa via partners in de diverse landen verkocht. Daarbij

wordt ondersteuning verleend vanuit Venlo, waar behalve machines

ook verbruiks- en reserve-onderdelen op voorraad liggen.
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Saw-Tech is tevens officiële distributiecentrum van de Cosen

zaagmachines in Europa.

In het magazijn in Venlo staan gemiddeld zo’n honderd machines

op voorraad.

In Nederland worden de Cosen zaagmachines geleverd door

Electrotool in Krimpen a/d IJssel en Leering in Hengelo, die deze

binnenkort ook op de TechniShow zullen presenteren. Electrotool

zal enkele dubbelverstek machines demonstreren en Leering

Hengelo enkele zaagautomaten. Daarnaast gaat Saw-Tech zichzelf

ook actiever op de Benelux markt roeren. De levering van

zaagbanden is een belangrijke component in deze nieuwe aanpak.

“We komen met een nieuw merk, ik verwacht dat de markt daar wel

nieuwsgierig naar zal zijn”, zegt directeur Bruno de Bock van Saw-

Tech.

Bimetalen tot hardmetalen banden

RI.F. STAHL is een Italiaanse leverancier van bandzagen, die een

breed gamma van bimetalen tot hardmetalen bandzagen in diverse

kwaliteiten aanbiedt. Het basismateriaal voor de zaagbanden

produceert het bedrijf niet zelf, maar haalt dit uit Duitsland met hun

eigen design en technische specificaties. RI.F. STAHL zit al meer

dan 45 jaar in de zaagwereld. Het bedrijf, een onderdeel van de

wereldwijd opererende industriële Frascio Group, haalt daarmee

een jaarlijkse omzet van 15 miljoen euro. Twee derde deel daarvan
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wordt in eigen land behaald, de rest via export. Dat aandeel export

moet groeien. Daarom is nu het partnerschap met Saw-Tech

gestart. De Bock: “We beschikken naast een groot assortiment

zagen tevens over de kennis om onze klanten steeds de perfecte

zaag te adviseren. Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk voor

ons om te weten wat er gezaagd zal worden. Betreft het zachte of

hardere stalen, profiel of volmateriaal. Wil je snelheid per snede of

telt de levensduur van de bandzagen? We houden rekening met de

gewenste gladheid, eventuele nabewerkingen en het verloop van

de aan- en uitvoer en sortering producten waar we binnenkort met

nog iets nieuws gaan uitpakken.”

Directeur Bruno de Bock van Saw-Tech: “Ik verwacht dat de markt

wel nieuwsgierig zal zijn naar de zaagbanden van RI.F. STAHL.

Lasserij

De lasserij in Venlo is een cruciaal onderdeel van de plannen. Want
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ter plekke banden op maat kunnen lassen, betekent dat deze snel

aan klanten kunnen worden geleverd. De installatie bij Saw-Tech

zal banden van 20 tot 80 mm breed lassen. “Daarmee dekken we

vrijwel de gehele markt af want bedrijven die zagen met banden

van 80 mm zijn er maar weinig”, aldus De Bock. “Het volume zit in

27, 34 en 41 mm hoge zaagbanden, waarmee tot rond 400 mm

materiaal kan worden gezaagd. Deze markt kunnen we uitstekend

bedienen. De banden zijn geschikt voor elk merk zaagmachine,

waarbij we met de combinatie van de Cosen machines en de RI.F.

zaagbanden een heel mooi aanbod hebben, waarmee heel wat

bedrijven met eigen zaagcapaciteit prima uit de voeten kunnen.”

De lasserij gaat niet alleen banden produceren voor de Benelux,

maar ook voor de Scandinavische landen en Polen.
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