Service is het kenmerk van de KLOKSLAG GROEP. De interesse van
de KLOKSLAG GROEP is niet alleen het leveren van een machine
of een productielijn, maar ook het leveren van een aantal
diensten die van belang zijn ná de levering en welke voor u als
gebruiker van bijzonder groot belang zijn: handboeken en
onderhoudsvoorschriften ten behoeve van de eigen onderhoudsdienst, reserve-onderdelenlevering, ondersteuning van de
onderhoudsdienst en een onderhoudscontract voor regelmatige
controle van de machine of installatie.
Korte, directe lijnen binnen de organisatie van de KLOKSLAG
GROEP geven u de garantie dat u snel wordt geholpen.
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De KLOKSLAG GROEP is een efficiënte, gestroomlijnde groep van
ondernemingen, gebaseerd op het principe van zelfstandig opererende
bedrijven welke elkaar aanvullen. Elk individueel bedrijf heeft zijn
eigen kernactiviteit en klantenkring.
De KLOKSLAG Engineering bv, Machinefabriek de KLOKSLAG bv en de
KLOKSLAG Automatisering bv opereren alle vanuit één vestigingsplaats in
Bolsward. Productieruimtes van totaal 8000 m2 met moderne productieapparatuur zijn beschikbaar, evenals een nieuw modern kantoor.

De vaste groep van medewerkers van de KLOKSLAG is al
meer dan 20 jaar gespecialiseerd in de levering van
complete systemen ten behoeve van de kaasproductie,
met name de semi-harde en harde soorten. Reeds vanaf
het prille begin waren de KLOKSLAG medewerkers
betrokken bij de eerste mechanisatie en automatisering
van de kaasproductie. En ook vandaag de dag zijn zij
betrokken bij het ontwerp en de bouw van moderne
volautomatische installaties.
Met de opgedane ervaring in kaasproductiebedrijven
heeft de KLOKSLAG haar kennis ook toegepast in vele
andere bedrijven waar voeding wordt geproduceerd.
Voorbeelden hiervan zijn complete vrieslijnen voor
visfileerbedrijven en diverse waslijnen voor groenteen fruitverwerkende bedrijven.

Ingeval de KLOKSLAG GROEP zelf bepaalde onderdelen
niet in huis heeft welke nodig zijn om een project te
completeren, kunnen wij toch een compleet pakket
bieden daar wij als hoofdaannemer deze onderdelen
betrekken van gerenommeerde toeleveranciers.
Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor een goed
en probleemloos functioneren in één hand.

De KLOKSLAG GROEP verkoopt haar producten in geheel
Europa. De verkoop vindt direct plaats vanuit haar
vestiging in Bolsward.
In een tijdperk waar vele ontwikkelingen in de technologie
elkaar opvolgen is het nodig bij te blijven. Daarom wordt
binnen de KLOKSLAG GROEP veel aandacht besteed aan
opleiding en het op peil houden van de vaardigheden van
de medewerkers. Dit geeft de klant de verzekering dat het
door hem gekochte product voldoet aan de laatste eisen
van deze tijd en van de toekomst. Direkt hiermee samenhangend wordt door de KLOKSLAG GROEP geïnvesteerd in
moderne productiemiddelen en staat een geavanceerd
CAD-systeem ter beschikking voor het maken van
de technische ontwerpen.

