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Outokumpu en IMS Nederland demonstreren Prodec® op de IMS Verspanersdag 
 

Op 12 april 2017 organiseert Outokumpu samen met IMS Nederland en IMS Belgium een 

verspanersdag te Zwijndrecht, Nederland om roestvast Prodec® te promoten. 

John Stansfield, hoofd verkoop van Outokumpu Long Products in Europa, vertelt: “We presenteren 

onze sortering Prodec®-materiaal. Prodec® staat voor een superieure verspaanbaarheid van het aan 

Outokumpu gepatenteerde assortiment roestvast staal dat klanten een aanzienlijke kostenbesparing 

bij productie oplevert. We zijn verheugd om onze samenwerking met IMS in de Benelux te beginnen 

met een gezamenlijk klantenevenement. IMS heeft een aanzienlijke kennis van klanten in de 

verspanende industrie in België en Nederland.” 

René den Ouden, hoofd verkoop van IMS Nederland, voegt toe: “Het assortiment Prodec® van 

Outokumpu biedt onze klanten een betere verspaanbaarheid ten opzichte van ander beter 

verspaanbaar stafmateriaal dat op de markt is. Prodec® biedt hogere verspaningssnelheden, verlengt 

de standtijd van gereedschappen en heeft een superieure eindkwaliteit. Het maakt daardoor een 

aanzienlijke besparing op de totale kosten voor het eindproduct mogelijk.” 

In door Outokumpu uitgevoerde testen komt naar voren dat de hogere verspaningssnelheden van 

Prodec® een verdubbeling van de levensduur van gereedschappen mogelijk maken. Door het 

optimaliseren van de verspaningssnelheden kan de verwerkingstijd verkort worden en kunnen klanten 

significante kostenbesparingen per component realiseren – afhankelijk van de toepassing zelfs tot 

50%. 

IMS Nederland levert Prodec® van rond 6 mm h9 tot en met rond 100 mm h9 uit voorraad in de 

kwaliteiten 304L/4307, 316L/4404 en 303/4305 – uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 

bevestigingsmiddelen, kleppen, fittingen, moeren, bouten en schroeven, tandwielen, assen en lagers. 

Overige diameters, evenals zeskant, vierkant en plat, of andere kwaliteiten zijn op aanvraag. 

Outokumpu heeft inmiddels meer dan een eeuw ervaring in het produceren van efficiënte, duurzame 

en recycleerbare roestvaste staalstaalsoorten, waaronder kwaliteit-kritische lange producten voor de 

zware industrie. Met productielocaties in o.a. het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de VS is Outokumpu 

één van de grootste producenten van roestvast staal ter wereld en staat het bekend om zijn producten 

van hoge kwaliteit, zijn flexibiliteit en een leveringsperformance van het allerbeste niveau. 

De IMS Group is een Europees netwerk van speciaal-staaldistributeurs van o.a. kwaliteitsstaal, blank 

staal, gereedschapsstaal, roestvast staal en aluminium. De IMS Group is onderdeel van de Jacquet 

Metal Service Group. 

IMS Nederland, gevestigd in Zwijndrecht, is al meer dan 60 jaar actief in de staalbranche en is 

gespecialiseerd in oplossingen op maat op het gebied van roestvast staal, staal en aluminium. Klanten 

van IMS zijn o.a. werkzaam in de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de 

energiesector en de verspaningsindustrie. 

Foto’s van het evenement, de test en de demonstraties zullen na afloop beschikbaar zijn op: 

http://brandtool.outokumpu.com/l/V5QCq-sbg78P.  
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Outokumpu is a global leader in stainless steel. We create advanced materials that are efficient, long lasting and 

recyclable – thus building a world that lasts forever. Stainless steel, invented a century ago, is an ideal material to 

create lasting solutions in demanding applications from cutlery to bridges, energy and medical equipment: it is 

100% recyclable, corrosion-resistant, maintenance-free, durable and hygienic. Outokumpu employs some 10,000 

professionals in more than 30 countries, with headquarters in Helsinki, Finland and shares listed in Nasdaq 

Helsinki.  www.outokumpu.com      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com 

http://www.outokumpu.com/
http://www.outokumpu.com/stainless-news
http://choosestainless.outokumpu.com/

