THE FASCINATION OF
POWER & ROTATION
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VŽDY O JEDNU OTÁČKU NAPŘED
U IMT se všechno točí kolem vřeten – a všech řešení, která jsou
s nimi spojena. Zaznamenáváme úspěch ve vývoji a výrobě
nejmodernějších nástrojů a přinášíme maximální výkony, abychom
Vám umožnili dosáhnout ideální produktivity a natrvalo si tak užívat
náskoku před konkurencí.

Kvalita v poradenství a výrobě

Individuální řešení & aplikace

„German Engineering“ na nejvyšší úrovni: Dodáváme do celého

Máte přání, které je skutečně neobvyklé? Náš konstrukční tým Vám pomůže

světa
a nabízíme Vám vynikající kvalitu poradenství. Poznejte naši
flexibilitu a spolehlivost a zužitkujte naše dlouholeté zkušenosti!

radou i skutkem, aby se toto přání mohlo účinně realizovat. Platí to také pro
komplexní aplikace a produkční systémy většího rozsahu.
Předneste nám Vaše požadavky!

Výzkum & vývoj

Kompatibilní systém IMT

Připraveni pro budoucnost:

Všechno zde má skvělou vzájemnou součinnost – od vřetena až po

Naši specialisté a konstruktéři optimalizují materiály a procesy
a uvádějí inovace do praxe – pro Vaši produktivitu.
Modulární stavebnicový systém
Konfigurujte přesně taková vřetena, která potřebujete. Náš
rozsáhlý stavebnicový systém zabezpečuje enormní flexibilitu při
zachování výhodných cen. Rádi zodpovíme Vaše dotazy!

napájení proudem. Vaše investice je díky tomu bezpečná a servis i obsluha
jsou velmi snadné.
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Modulový systém State-

Osvědčená technika pro

Moderní řešení pro

Tato vřetena se přizpůsobí

Patentovaná řešení PC

Inovační speciální řešení

of-the-Art pro flexibilní

cenově výhodné

nasazovací vřetena

každému úkolu.

Board, vyvinutá speciálně

pro robotické systémy.

konfiguraci Vašich vřeten.

použití kvalitních vřeten.

a systémy na klíč založené

Díky maximální přesnosti

pro obrábění desek plošných

Naše jedinečná rozhraní

Nejnovější stav techniky a

Modulární konfigurace

na stavebnicovém systému

během orovnávacího

spojů,

poskytují Vašim robotům

prémiové komponenty

zajišťuje flexibilitu

s jednoduchým servisem a

postupu, podporovaného

Vám umožňují rychlou a

určitý stupeň volnosti pro

zajišťují maximální přesnost

a efektivitu.

nízkými náklady.

naší inteligentní funkcí

snadnou integraci do Vaší

významné zdokonalení

Touch-Sense, získáte

soustavy strojů.

produktivity.

a výkon.

perfektní kontrolu nad Vaší
výrobou.

Oblasti použití

HSC stroje

rycí stroje

přídavné vřeteno,

brusky,

platinové obráběcí stroje

frézovací roboty

frézky

frézky na plast

sekundární vřeteno

dokončovací stroje

užitkové dělicí stroje

lešticí roboty

portálové frézky

prototypové stroje

vřeteno Retrofit

profilovací stroje

vrtačky na vrtání desek

automobilové aplikace

frézovací centra

dentální frézovací stroje

brusky

dřevoobráběcí stroje

brusky na ostření nástrojů

obráběcí stroje na lehké
kovy

plošných spojů
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IMT GmbH
Ludwig-Rinn-Straße 14-16
D-35452 Heuchelheim
Tel.
+ 49 641 96 10 34 - 0
Fax + 49 641 96 10 34 - 50
eMail info@imt.de www.imt.de

CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST IMT
IMT AMERICA
SPINDLE SYSTEMS
E-Mail: info@imtamerica.com

IMT TSCHECHIEN
Semaco tools and software, s.r.o.
E-Mail: obchod@semaco.cz

IMT FINLAND
Oy Interfii Ltd
E-Mail: info@p-aro.com

IMT BENELUX
Special Tools Benelux
E-Mail: info@specialtoolsbenelux.nl

IMT TAIWAN
CHIAREY ENTERPRISE Co. Ltd.
E-Mail: chiarey@ms9.hinet.net

IMT JAPAN
Fukuda Corporation
E-Mail: purchasing@fukudaco.co.jp

IMT KOREA
YOO SUNG Trading Co.
E-Mail: jongheeyoo@yoosung.com

IMT CHINA
Shanghai Haotian Electromechanical Co. Ltd.
E-Mail: info@haotiansh.cn

IMT HUNGARY
IDohmen Kft.
E-Mail: idh@idohmen.hu

IMT TURKEY
ENDO Endustriyel Donanim San. Tic. Ltd. Sti.
E-Mail: info@endo.com.tr
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