
Hizmet, Klokslag grubun belirgin ve ayırıcı bir özelliğidir.  
De Klokslag grup sadece makine ve üretim hatlarının temini ile 
kalmayıp, aynı zamanda bir kullanıcı gibi sizin için çok önemli 
olan bir çok satış sonrası hizmetlerin verilmesi ile de ilgilidir:
Sizin hizmet departmanınıza kılavuz ve bakım talimatları, yedek 
parçaların temini, bakım servisinize destek sağlanması, makineler 
ve kurulumların düzenli denetimi için bakım sözleşmeleri 
sağlamaktadır.Kısacası; De Klokslag grupta olan doğrudan 
süreçler size hızlı hizmeti garanti etmektedir.
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DE klokslag

De Klokslag Grup, birbirinden bağımsız fakat birbirini tamamlayıcı 
niteliklere haiz temel prensibiyle kurulmuş etkin, bağlı şirketler 
topluluğudur.Kendi içinde her şirket bağımsız çalışmakta ve kendi 
öz müşteri portföyü yer almaktadır.

De Klokslag Grup MÜHENDİSLİK, DE Klokslag MAKİNE ÜRETİM ve 
De Klokslag OTOMASYON, merkez Bolsward’tan yönetilmektedir. 
Makine Üretim tesisleri modern ofis binasıyla 8000m3 kullanılabilir 
alandan oluşmaktadır.

De Klokslag Grup çalışanları, 20 yıldır özellikle yarı sert 
ve sert tip peynir üretim sistemlerinde uzmanlaşmıştırlar..
Başlangıcından bu yana De Klokslag Grup, peynir 
üretiminde mekanizasyon ve otomasyon üzerinde 
yoğunlaşmışlardır. Günümüzde ise peynir üretiminde 
modern tasarımlar ve full otomasyon uygulanabilmektedir.

Peynir üreticilerinin ortak çalışmalardan kazanılan 
tecrübeleri ile bir çok farklı gıda sektöründe üretim 
proseslerinde know-how uygulaması sağlanabilmektedir. 
Örneğin, balık filetolama şirketleri için komple 
dondurulmuş hatlar ve çeşitli meyve ve sebze üretim 
şirketleri içinse çeşitli yıkama sistemleri geliştirilmiştir.

Dolayısıyla De Klokslag Grup, komple proje çalışmalarında 
Ana yüklenici olarak görev alabilir ve kendisine ait 
olmayan makine gruplarının da proje yönetim ve 
uygulamasını yapabilmektedir. DE KLOKSLAG Grup, 
tek bir çatı altında sorunsuz ve uygun proje sunabilme 
kapasitesine haiz şirketler topluluğudur.

De Klokslag Grup, Bolsward satış merkezinden tüm 
Avru pa’ya direk satış yapılabilmektedir.

Temel düşüncede güncel olan teknoloji uygulamaların 
sunumu için, teknoloji gelişimleri yılardan beri takip 
edilmektedir.

De Klokslag Grup, müşterilerinin bir sanat eseri aldıklarını 
garantilemek için çalışanlarının eğitimine ve geliştirilmesine 
büyük önem vermektedir. 
De Klokslag Grup yatırımları modern üretim anlamında 
fikirleri ile bu fikir ile doğrudan bağlantılı olup teknik 
tasarımlar için gelişmiş CAD sistemleri kullanılabilmektedir.


