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Step drills | Milling Cutters | Reamers | Special tools
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Jako specialista pro rotační nástroje vyvíjí a vyrábí 
Kaestner-Tools vysokovýkonné nástroje, které 
přesvědčí svou přesností, výkonem a spolehlivostí.

Základní kámen položili Bianka a Jürgen Kästnerovi  
v roce 1990 založením úspěšného rodinného podniku 
Kästner Präzisionswerkzeuge v místě Steinbach- 
Hallenberg. Jeho přijetím do celosvětově působící 
skupiny SIMTEK v roce 2018 vznikla firma  
Kaestner-Tools GmbH. Sortiment obou nástrojových 
specialistů SIMTEK a Kaestner se spolu dokonale 
doplňuje.

S téměř třicetiletými zkušenostmi se firma Kaestner 
zaměřuje na individuální požadavky svých zákazníků  
a nabízí efektivní a spolehlivá řešení daleko nad rámec 
standardu.

Kaestner-Tools: We know how!

As a specialist for rotating tools, Kaestner Tools is 
dedicated to providing high performance tools with 
high precision, reliability and competitiveness.

In 1990, Bianka and Jürgen Kästner founded this 
successful family business in Steinbach-Hallenberg 
as Kästner Präzisionswerkzeuge. In 2018, Kästner 
became part of the globally acting SIMTEK-Group, 
which is focused on providing highly specialized cutting 
tools, under the new name Kaestner-Tools GmbH. 
The range of tools of both specialists SIMTEK and  
Kaestner are a perfect match to each other.

With nearly 30 years of experience the team at Kaest-
ner focuses on the specific needs of its customers and 
provides efficient and reliable solutions far beyond the 
limitations of standard items.

Kaestner-Tools: We know how!

O nás
About us



6

Vrtání | Zahlubování | Vystružování
Drilling | Counter sink | Reaming
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Frézování
Milling
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Speciální a kombinované nástroje
Specials & Combination tools
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© 2019 Kaestner-Tools GmbH | Christophstraße 18 | 72116 Mössingen

Kaestner-Tools je registrovaná ochranná známka společnosti SIMTEK AG v Evropské unii. Všechna práva vyhrazena.Společnost nenese odpovědnost za chyby, tiskové chyby a změny. 
Kopírování dokumentu celého nebo jeho částí je možné pouze s naším písemným souhlasem. Vyhrazujeme si právo provádět aktualizace, změny a doplňky našeho standardního 
sortimentu.

Kaestner-Tools is a registered trademark of SIMTEK AG in the European Union. All rights reserved. Errors, misprints or changes excepted. Reprint of this document, complete or in 
extracts, only with our written permission. We reserve the right to conduct updates, modifications or amendments of our standard range. 
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