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MINDIG EGY FORDULATTAL ELŐBBRE
Az IMT-nél minden az orsók, és a velük kapcsolatos megoldások körül
forog. Nyomot hagyunk a legmodernebb szerszámok fejlesztésében és
gyártásában, a legnagyobb teljesítményt nyújtjuk ahhoz, hogy Ön ideálisan
alakíthassa termelékenységét és ezáltal hosszútávon élvezhesse a
versenyelőnyt.

Minőségi tanácsadás és termelés

Egyedi megoldások és alkalmazások

Német mérnökök a legmagasabb szinten: világszerte szállítunk,

Rendkívül szokatlan kívánsága van? Tervezőcsapatunk tanácsokkal és tettekkel

és kiemelkedő tanácsadást kínálunk. Élje át a rugalmasságot és

segít, hogy hatékony legyen a megvalósítás. Ugyanez érvényes összetett

megbízhatóságot; profitáljon sokéves tapasztalatunkból!

alkalmazásokra és nagyobb gyártórendszerekre. Várjuk kihívásait!

Kutatás és fejlesztés

Kompatibilis IMT-rendszerek

A jövőnek megfelelve: szakembereink és tervezőink az Ön termelékenysége

Itt minden hibátlanul illeszkedik – az orsótól az áramellátásig. Ez garantálja az Ön

érdekében optimalizálják az anyagokat és a folyamatokat, teszik hasznossá

beruházását és teszi rendkívül egyszerűvé a szervizt és a kezelést.

az innovációkat.
Moduláris építőelem rendszerek
Konfigurálja az orsót pontosan úgy, ahogy Önnek szüksége van rá.
Rendszereink nagy száma a kedvező árak mellett rendkívül nagy
rugalmasságról gondoskodik. Kérdés esetén készséggel állunk
rendelkezésére!

CLASSIC

Rövid leírás

A „State-of-the-Art‘ modul-
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Bizonyított eljárások a

rendszerek orsójának rugal- minőségi orsók árérzékeny
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ROBOT

Rátét orsók és kulcsrakész

Ezek az orsók minden

Kifejezetten a PCB

Innovatív, speciális

rendszerek modern megol-

feladathoz megfelelnek.

NYÁK megmunkáláshoz

robotrendszer megol-

mas konfigurálásához.

használatához. Rugal-

dásokkal, melyek szerviz-

Az intelligens „Touch-

fejlesztettük, a szabadal-

dások. Egyedi

A technika legújabb állása

masság és hatékonyság

barát és költségtakarékos

Sense“ funkció a marási

maztatott PCB megol-

illesztéseink megad-

és a prémium elemek

- a moduláris konfigurá-

építőszekrény rendszeren

folyamat során a legna-

dások gyors és könnyű

ják robotjának a

gondoskodnak a legna-

ciónak köszönhetően.

alapulnak.

gyobb pontosságot, és

integrációt biztosítanak

szabadságot a

gyobb pontosságról és

a gyártás tökéletes

az Ön géprendszerében.

termelékenység

teljesítményről.

felügyeletét teszi lehetővé.

jelentős bővítésére.

Felhasználási

HSC-gépek

Gravírozógépek

Kiegészítő orsó

Köszörűk

PCB-NYÁK megmunkáló

Maró robotok

területek

Marógépek

Műanyagmarógépek

Segédorsó-nagy

Gyalugépek

gépek

Robotmarók

Profilírozógépek

NYÁK kontúrmaró

Polírozó robotok

berendezések

Autóipari felhasználás

Portálmarógépek

Fogászati marógépek

fordulathoz

Maróközpontok

Famegmunkálógépek

Retrofitorsó

Köszörűk
Szerszámköszörűk

NYÁK fúrógép
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Tel.
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eMail info@imt.de www.imt.de

IMT VILÁGSZERTE
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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