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Bezoek ook onze webshop! > > >  www.atwteurope.nl

ATWT Europe BV is specialist in slijt- en vervangingsonderdelen. 
Het familiebedrijf, gevestigd in Heesch, is door gedrevenheid ontstaan en 
wordt van vader op zoon doorgegeven. Onze kennis en kwaliteit is 
al jaren van bewezen toegevoegde waarde voor verschillende klanten.

ATWT Europe, uw beste keus voor 
een slijtvaste kwaliteit.

Slijtdelen van ATWT Europe BV 
In de loop der jaren is ATWT Europe BV een serieuze speler geworden in de 
dynamische markt van slijtdelen. Veel van onze slijtdelen worden geleverd aan 
gevestigde fabrikanten maar tegenwoordig richten we ons steeds meer op de 
gebruikers van deze machines. U bent continu op zoek naar een betere 
prijs-kwaliteit verhouding. 

ATWT Europe BV biedt met haar ruime ervaring goede passende alternatieven 
aan. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een product aanbieden van 
bewezen kwaliteit en een goede prijs.

Maatwerk
Een product moet passen bij de klant. Dat is onze filosofie. Elk probleem is  
anders en kan vragen om een andere benadering. Daarom bieden wij naast 
ons standaard assortiment slijt- en vervangingsonderdelen ook de mogelijk-
heid voor maatwerk. Wij werken nauw met de klant samen om 
producten te ontwikkelen die volledig naar wens zijn. 

Wij geven u graag advies!
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Een greep uit 
ons assortiment

Houtshredders
Wij hebben de meest voorkomende beitels voor houtshredders veelal op 
voorraad. Vraag voor meer informatie!

Bosfrezen
Bosfrees klepels voor de meeste merken zijn vaak ook op voorraad te 
verkrijgen. Vervang deze op tijd!

Chippers
Ook chipper staal messen slijten. Vaak zijn deze eenvoudig te verwisselen. 
Vraag ons om advies!

Stobbenfrezen
Daarnaast bieden we de juiste oplossing voor stobbenfrees / stumpcutter 
beitels. 
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