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Wij verhogen uw productiviteit!

Tools, Tooling 
& Meettechniek

TCB Den Heuker adviseert, biedt service en levert hoogwaardige  
tooling voor de metaal- en kunststofverwerkende industrie.  
Deskundige en ervaren medewerkers zorgen vanuit 3 locaties in  
Nederland voor accuraat advies en snelle levering. TCB Den Heuker  
vertegenwoordigt een totaal assortiment van A-merken voor tools,  
tooling en meettechniek.     
  
TCB Den Heuker adviseert u objectief en merk-onafhankelijk. 
Verhoging van uw productiviteit, productiebetrouwbaarheid en 
verlaging van uw productie- en aanschafkosten staan voor ons 
centraal. TCB Den Heuker is meer dan 45 jaar actief als uw  
objectief adviserende Tooling partner. 

Bij TCB Den Heuker kunt u rekenen op specialistische kennis  
op de volgende terreinen:   

• High Precision Tooling systemen voor CNC en conventioneel verspanen 
• Op- en Inspangereedschappen voor praktisch alle verspaning disciplines 
• Meetgereedschappen en meetsystemen
• Koel- en smeeroplossingen   
• Kostenbesparende advisering en logistieke dienstverlening
• Vending machines en uitbesteed magazijnbeheer (VMI/VOI)

Voordelen TCB Den Heuker:
• Multi-Specialist in Tools, Tooling en Meten
• Objectief merk-onafhankelijk advies 
• Verhoging van uw productiviteit en verlaging van uw  
 (product) kosten
• Aantoonbare besparingen in Productie-, Constructie- en  
 Onderhoudsbedrijven door Kennis, Advies en Services   
• Partnerschap met de leidende fabrikanten;  
 TCB Den Heuker werkt nauw samen met o.a. Sandvik,   
 Iscar, Walter, Mitsubishi, Seco, Yamawa, Erowa, Mitutoyo,  
 Mahr
• Totaaloplossingen; maatwerk en flexibiliteit in levering,
 opslag, voorraadbewaking, facturering en uitgebreide   
 vormen van samenwerking
• Gebruikmakend van de kracht van het internationaal  
 toonaangevend IPH/Biesheuvel Techniek netwerk op o.a.  
 Inkoop, Automatisering, Finance, Key Accountmanagement,  
 Logistiek 

Industrieën die TCB Den Heuker bedient, zijn o.a.: 
• Semi-conductor
• Machinebouw     
• Automotive & Aerospace    
• Motoren- & Turbine producenten   
• Precisie- & high precisie metaalbewerking  
• Constructie en generieke productie  

TCB Den Heuker Zuid
Science Park Eindhoven 5047
5692 EB Son en Breugel
Tel. +31 (0)40 260 12 50
Fax. +31 (0)40 260 12 59

verkoop@toolingcb.nl
www.toolingcenterbenelux.nl

TCB Den Heuker West
James Wattstraat 9 
2809 PA Gouda 
Tel. +31 (0)182 58 78 40 
Fax. +31 (0)182 58 78 88 

TCB Den Heuker Oost
Josink Hofweg 18
7545 PP  Enschede
Tel. +31 (0)53 480 49 20
Fax. +31 (0)53 480 49 29

GISS Cutline
Dit assortiment neemt een speciale positie in binnen TCB Den Heuker. 
Op zowel Inspannen/Opspannen, Verspanen, Ontbramen en Meten 
biedt dit GISS klanten een volwaardige oplossing in Reparatie,  
Onderhoud als ook in de Productieomgeving. De zeer gunstige prijs/
kwaliteit verhouding is voor veel klanten een uitstekend alternatief en 
een waardevolle aanvulling. Ondersteund met een eigen catalogus 
maakt GISS een opvallende groei door.

Biesheuvel Techniek
Biesheuvel Techniek is vanuit ruim 30 vestigingen met 300 mede-
werkers een toonaangevende speler in de Mechanische MRO markt 
en maakindustrie. Het biedt een uitgebreid assortiment van ruim 
600.000 producten, onderverdeeld in: 
 
• Aandrijftechniek inclusief Elektrische & Mechanische Aandrijvingen 
• Pneumatiek & Hydrauliek
• Flow & Sealing
• Tooling & Verspaning
• Veiligheid & Ergonomie 
• Gereedschappen
• Industriële Toebehoren
• Kunststoffen
• Lastechniek
• Bevestiging & Montage Techniek
• Reiniging 
 
Bijbehorende services worden geleverd vanuit Peters & Steenhuis 
elektromotoren, MCA Motion Control Automation, TCB Den Heuker, 
Safe & Sure, Seal Center Benelux en Testcom. Wij zijn onderdeel van 
de IPH-groep met operaties in o.a.  Frankrijk Orexad en Duitsland 
Zitec.    

Duurzaam ondernemen
Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor 
duurzaam ondernemen in onze Fabrikant – Distributie 
– Gebruiker keten. Intern ligt de focus op kennis-
ontwikkeling en uitnodigende werkomstandigheden, 
reductie van afval en energieverbruik en efficiënte 
werkprocessen. Klanten adviseren en stimuleren wij 
onder andere tot het gebruik van duurzame producten 
in hun productie- en onderhoud proces. Wij hebben 
drie MVO product classificaties: Up-Time Product, 
Green Product en Ergonomic Product.
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THE ORIGINAL MODULAR HOSE SYSTEM 

Ervaren specialisten adviseren u 
onafhankelijk over het optimale 
verspaningproces. 

Een totaal assortiment gereed-
schappen voor alle bewerkingen 
ingevuld met A-merken. 

Alle koel- en smeermiddelen met 
nadruk op milieuverantwoorde en 
duurzame producten. Ook voor 
slangen en accessoires.

Een volledig assortiment van handmeetgereedschappen 
voor eenvoudige bewerkingen tot complete meetsystemen 
voor hoog nauwkeurige toepassingen in de meetkamer.

Kalibratie en onderhoud van meetsystemen, inclusief 
certificaat, herslijpen, gereedschap fabricage van 
specials en VMI.

Oplossingen voor diverse  
materiaalsoorten en bewerkingen.

Van standaard inspan-oplossingen 
tot fijn-gebalanceerde houders, 
toerenversnellers en airspeeders.

Producten en oplossingen voor 
ontbramen, polijsten, stralen en 
walsen ter verbetering van de 
oppervlakte structuur.

Gereedschappen Inspannen Koelen/smeren Nabewerking Geometrische meettechniek ServicesAdvies Opspannen

• Boorklemmen
• Freesklemmen
• Klauwplaten
• Centers
• Indexeer- en verdeeltafels
• Modulaire spansystemen
• 0-punt spansystemen
• Vacuüm spannen
• Vriesspannen
• Magnetisch spannen

• CNC verspaning
• Conventionele verspaning

• HSS, VHM boren, tappen, frezen,  
 ruimers, toolbits
• VHM draadfrezen
• Wisselplaat gereedschappen
• Verzinkgereedschap
• Aangedreven gereedschap
• Kotter- en kartelgereedschap
• Erodeerdraad
• Zagen

• Boorhouders
• Taphouders
• Spantangen
• Spantanghouders
• Freeshouders
• Krimphouders
• Spandoorns

• Tapkoppen
•  (Snelwissel-) 
 beitelhouders
• VDI houders
• Toerenversnellers
• Airspeeders
• Haakse freeskoppen

• Absorptiemiddelen 
• Boorolie
• Tapolie
• Koelvloeistof
• Locline koelslangsysteem

• Glad- & vastwalsen
• Ontbraamgereedschap
• Polijstgereedschap
• Straal oppervlaktebewerking

• Handmeetgereedschappen
• Meetklokken
• Hoogtemeters
• Eindmaten, kalibers, meetpennen
• Ruwheidsmeters
• Contourmeters
• Schuifmaten eventueel met  
 draadloze gegevensoverdracht
• Schroefmaten
• Zwenktasters

• Meetprojectoren
• Linialen
• Meet- & inspectiemicroscopen
• Vormmeters
• Aanwijzend meetgereedschap
• Pneumatische  
 lengtemeetapparatuur
• Hoekmeters
• Kantentasters

• Herslijpen
• Fabricage van combinatiegereedschappen
• Kalibratie met meetrapport
• Magazijnbeheer: VMI, VOI 
• Vending machines
• Robotisering / automatisering
• MVO - recycling slijtdelen/wisselplaten
• Reparatie/onderhoud meetsystemen
• 24/7 service


