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Uw succes, ons succes 

Tebra is opgericht in 1912. De productie van machinemessen en het 
uitvoeren van slijpservice zijn van oudsher de hoofdactiviteiten van 
het bedrijf. Door de lange ervaring met nauwkeurig werken in de 
snijwereld zijn we als vanzelfsprekend ook in aanraking gekomen met 
de productie van precisie-onderdelen. Vanwege onze brede kennis 
van snijprocessen zijn we ook actief in het bedenken van 
klantspecifiek snij-oplossingen. Ons streven is er altijd opgericht om 
een service georiënteerde partner voor onze klanten te zijn. Ons 
motto is: "Uw succes is ons succes" 
 
Tebra Messenindustrie BV is een onderdeel van de Nederlandse 
Messenindustrie BV 
 
 

 Machinemessen 
 Precisie-onderdelen 
 Slijpservice 
 Snij-oplossingen 
 Slijtdelen palletproductie 

Bedrijfsprofiel 
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Missie 
 
Het streven van Tebra Messenindustrie is te functioneren als een zeer 
betrouwbare  partner voor haar klanten. Ons doel is om zonder fouten, en 
op de afgesproken tijd te leveren tegen marktconforme prijzen. Daarbij 
willen we ook nog uitblinken in onze flexibiliteit ten aanzien van 
levertijdwensen. Dit laatste uitdrukkelijk zonder onze kwaliteitprestaties 
en leverbetrouwbaarheid te verliezen. Om dit te bereiken zijn de 
hoofdpunten van ons interne beleid: 
 

 Betrokkenheid van de medewerkers 
Onze medewerkers begrijpen dat we de klanten perfect willen leveren. Ze 
weten dat uw succes is ook hun succes is. De professionele uitdaging om 
continu te verbeteren is voor iedereen inspirerend. De werkvloer is 
invloedrijk. Het beloningssysteem versterkt ons gezamenlijke streven 
naar succes. 
 

 Continue versterking van onze productiecapaciteit 
Goede machines en hulpmiddelen krijgen grote prioriteit. Dit is essentieel 
om steeds beter en sneller aan de klantwensen te voldoen. 
 

 Permanent leren 
Tijdens de productie worden alle bewerkingen geregistreerd. De voor– en 
nacalculatie worden geanalyseerd. De medewerkers kunnen bij elke 
bewerking hun commentaar vermelden. Deze gegevens worden actief 
gebruikt om onze werkvoorbereiding, calculatie en werkmethodes te 
verbeteren 
 

 Perfectioneren informatiesysteem 
Een systeem dat snel inzicht geeft in voorraad registratie, inkoopstatus, 
klanthistorie, productie historie is essentieel om efficiënt te werken. Onze 
productie praktijk wordt vastgelegd. De werkvoorbereiding van 
repeterende orders is snel en eenvoudig. Afroeporders kunnen 
nauwgezet worden bijgehouden  
 

 Levertijdbeheersing 
Capaciteitsplanning, wekelijks levertijdoverleg, inkoopbewaking en 
meting van de levertijdprestaties zijn vaste onderdelen van de 
bedrijfsvoering. Voor levertijdafwijkingen hebben vaste communicatie 
protocollen. 
 
 
 
 

Scherpe partner voor de industrie 
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Tebra produceert zowel vlakke profielgeslepen als ronde messen. 
Ons machinepark stelt ons in staat om messen tot 6 meter lang te 
maken en ronde messen te produceren met een diameter van 50 tot 
450 mm. Daarbij maken we gebruik van verschillende soorten 
materiaal, die afgestemd op de toepassing, worden gekozen. 
Voor de voedselindustrie produceren we veel 
roestvaste messen. 
Tebra maakt onder andere messen voor: 
 

 Groenteverwerking 
 

 Vleesverwerking 
 

 Patatfrites industrie 
 

 Papierindustrie 
 

 Verpakkingsindustrie  
 

 Rubberindustrie 
 

 Tabaksindustrie 
 

 Metaalverwerking 
 

 Recycling 
 

 Landbouwtoepassingen 

 
 

 

 Machinemessen voor de industrie 
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Ten behoeve van de voedselindustrie houden we een grote 
voorraad speciale soorten roestvast staal voor onze roestvaste 
messen. Verschillende soorten voor verschillende toepassingen. 
Van veel soorten groentesnijmessen hebben we voorraad. 
Wanneer messen voor ons onbekend zijn kunnen we ze maken 
volgens tekening of conform een voorbeeldmes. Natuurlijk zijn 
onze messen zorgvuldig geslepen en gepolijst. Op het einde van 
het productieproces worden de messen gewassen om ze "schoon" 
in te kunnen zetten in uw productie. 
 
Ons machinepark is ingericht om messen met een dikte vanaf 
0,5mm te produceren. We produceren onder andere: 

 Cirkelmessen met een diameter van 50 tot 450 mm 

 Kapmessen voor "blokjes" machines 

 Kammen t.b.v. "blokjes" machines 

 Schijvenmessen 

 Krinkelmessen 

 Fritesmessen 

 etc 

 Industriële messen -  Groentemessen 
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Van veel soorten messen die in vleesverwerking gebruikt worden 
houden we voorraad. Daarnaast hebben we een grote voorraad 
speciale soorten roestvast staal. Verschillende soorten voor 
verschillende toepassingen. Hierdoor zijn we in staat snel messen 
voor de voedselverwerking te produceren. Wanneer messen voor 
ons onbekend zijn kunnen we ze maken volgens tekening of 
conform een voorbeeld mes. Natuurlijk zijn onze messen 
zorgvuldig geslepen en gepolijst. Op het einde van het 
productieproces worden de messen gewassen om ze "schoon" in 
te kunnen zetten in uw productie. 
 
Ons machinepark is ingericht om messen met een dikte vanaf 
0,5mm te produceren.  
We produceren ronde messen, vlakke messen maar ook veel 
"vreemd" gevormde messen. Door onze lange ervaring met 
toepassingen in de voedselsector zijn we in staat zorgvuldig af te 
wegen welke materialen en behandelingen uw messen moeten 
ondergaan om veilig ingezet te kunnen worden. 
 
We zijn actief in de kippenslachtsector, de vlees- en de 
visverwerking. 

 Industriële messen—vleesverwerking 
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Onze watermessen hebben hun weg naar de 
fritesindustrie al tientallen jaren gevonden. We 
leveren messen voor de snijsystemen van: 

 Kiremko 

 Urschel 

 Jackson 

 GME 
Naast messen voor een vlakke snit leveren we 
messen voor krinkel frites en messen voor partjes 
snijden (deelmessen) en messenblokken. 
 
De combinatie van juist materiaal, perfecte 
slijpprocedure, nauwkeurige afwerking van de 
snijkant geven een perfecte snit met weinig 
“feathering”.  
Een schone snit levert een minder vet gebakken 
frites. Maar ook het snijproces verloopt met 
minder problemen. 
Uiteraard worden de messen na het slijpen 
ontbraamt en schoongemaakt. 
 
Alle verzendopdrachten worden uitgevoerd 
volgens een nauwgezet protocol. Waardoor 
de klant altijd de juiste messen ontvangt 
ondanks de grote variëteit aan snijmaten 
die we leveren. 
We kunnen ook een uitstekende slijpservice voor 
uw fritesmessen leveren. 

 Fritesmessen 
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Tebra is in de loop der tijd betrokken geraakt bij 
de productie van precisie-onderdelen en 
speciale gereedschappen. Het was een 
logische stap gezien ons machinepark en de 
nauwkeurigheid van werken. Het nauwkeurige 
werk past bij het vakmanschap van onze 
ervaren medewerkers. 
 

 Precisie onderdelen 
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Wanneer u uw slijpwerk toevertrouwd aan 
Tebra kunt u er zeker van zijn dan het 
professioneel en stipt wordt aangepakt 
 
De volgende slijpbewerkingen bieden we aan: 

 Vlak slijpen  

 Scherp slijpen 

 Rond slijpen 

 Profielslijpen 
 
Wanneer dat vereist is kunnen we uw producten 
richten voordat we ze slijpen. Eventueel worden 
uw messen gepolijst en gewassen. 
Uiteraard worden de messen na het slijpen 
ontbraamt. 
Alle slijpopdrachten worden uitgevoerd volgens 
een nauwgezet protocol. 
U kunt gebruikmaken van onze haal– en 
brengservice. 
 
Wij slijpen ondermeer: 
Kantbankmessen 
Schaarmessen 
Rondemessen 
Micro vertandingsmessen 
Verpakkingsmessen 
Etc. 

 Slijpservice 
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Snijoplossingen 

Voorbeelden 

Snijden dikke gordijnstof 

Breedte snijden 
van PE rollen t.b.v 
meubelindustrie 

Snij-cassette voor 
een spoelmachine 
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Gezien de productie van Tebra was het voor de hand liggend dat 
we ook speciale gereedschappen en precisie- onderdelen zijn 
gaan maken. Zowel het machinepark als onze werkervaring zijn 
hiervoor zeer goed geschikt. 
 
Voor de palletindustrie zijn we succesvol toeleverancier van 
slijtdelen zoals hamerkasten, hamerbekjes, klampijzers etc. 
We leveren onder andere onderdelen die geschikt zijn voor 
systemen van Corali, van der Loo, B&K (P&K) en Feré. 
Branderblokken met of zonder warmte-elementen passen 
vormen ook onderdeel van ons leveringsprogramma. 
 
We leveren bekende onderdelen volgens onze catalogus, op 
basis van voorbeelden of tekeningen. 

Onderdelen voor de pallet-industrie 
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 Kwaliteitsbeleid 

Mensen 
De klant bepaalt de kwaliteit. Daarom luisteren we eerst zorgvuldig 
naar de klantenwensen.  Uw behoefte, levertijdwensen, en speciale 
wensen worden zorgvuldig geinventariseerd. Deze aanpak samen 
met de inzet van onze ervaren medewerkers levert een zeer profes-
sionele aanpak op als het gaat om kwaliteit. Structureel houden we 
contact met onze afnemers om hun ervaringen te checken. Uiteinde-
lijk wordt de juiste kwaliteit bepaald door goed communiceren. 

Procesbeheersing 
Tijdens ons productieproces wordt de kwaliteit geborgd door: 
- productie op basis van duidelijke goedgekeurde tekeningen 
- werkinstructies door gedetailleerde werkvoorbereiding per product 
- het "controleer de voorganger" principe  
- keuringsprotocol voor elk product  

De medewerkers tekenen alle bewerkingsstappen af op het productie 
document tijdens de productie. Het productiedocument wordt samen 
met de verkooporder gedocumenteerd. Hiermee wordt de productie 
traceerbaar. In combinatie met de urenregistratie die wordt bijge-
houden wordt de basis gevormd voor het leeproces in de productie. 
Tebra medewerkers leren permanent. 

Materialen 
Een belangrijk deel van onze productkwaliteit  wordt bepaald door de 
keuze van de materialen die toegepast worden. Onze kennis over 
materialen en warmtebehandelingsvoorschriften zijn over vele jaren 
verzameld. Er is niet 1 materiaal de juiste voor alle toepassingen. Om 
goede producten te maken vallen we terug op een brede range aan 
materiaalsoorten. De belangrijkste materiaal groepen zijn: 
- Hardbaar roestvast staal 
- Snelstaal 
- Gereedschapstaal 
- Hardmetaal 
- Poedermetallurgische staal 

In veel gevallen passen we een speciale coating toe om de productei-
genschappen te verbeteren. Wij adviseren u daar graag over. 
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 Machinepark 

Slijpcapaciteit: 
Schep slijpen - Sieleman 3000 mm 
Vlak en scherp slijpen - Göckel 5800x400x200 
Vlak en scherp slijpen - Göckel 4000x250x200 
Profiel/vlakslijpen - Jung CNC 800x500x400 
Profiel/vlakslijpen - Blohm CNC 1200x600x400 
Vlakslijpen  - Snow 1500x300x150 
Rondslijpen - Okuma 400x1000 
Ronde messen slijpen tot 480 mm 
Coördinaten slijpen - Hauser 
 
Freescapaciteit: 
Bedfreesmachine - MTE BF3200, 3000x1000x1000 
Bedfreesmachine - Varnamo 1000x400x400 
Bedfreesmachine - Kihueng 1500x600x600 
Bewerkingscentrum - Hyundai 800x400x400 
Bewerkingscentrum - Bridgeport 860x500x500 
 
Draaien: 
Teach-in 350x800 
 
Harden en ontlaten: 
3 ovens 
 
Diversen: 
Vlamspuiten (wolfram) 
Robot 
Stansen 
Zagen 
Persen/Richten 
Boren 
Schuren 
Ontbramen 
Polijsten 
Wassen 
Meetmachine 
Lasermerken 
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Tebra Messenindustrie BV 
Edisonstraat 14  
7903 AN  Hoogeveen 
Nederland 
 
Telefoon  : +31 (0)528 272898 
Fax   : +31 (0)528 265643 
Mail   :  info@tebra.nl 
Homepage  : www.tebra.nl 
 
 

 Contactgegevens 

Plaats 

Contactpersonen 

Jacqueline Hoff-
man Verkoopbin-
nendienst 

Carla de Groot 
Verkoop en Ad-
ministratie 

Wim Schols 
Werkvoorberei-
ding 

Taco Boelema 
Directie en Ver-
koop 


