THE FASCINATION OF
POWER & ROTATION

GESELLSCHAFT FÜR INDUSTRIELLE
MASCHINENTECHNOLOGIE MBH

ALTIJD EEN SLAG VOOR
Bij IMT draait alles om de spindel en de daarbij behorende oplossingen.
Wij zijn trendsetter in de ontwikkeling en het produceren van de meest
moderne gereedschappen die voldoen aan de hoogste verwachting,
waardoor u optimaal kunt produceren en zo uw concurrent altijd een
slag voor kunt zijn.

Kwaliteit in advies en productie

Individuele oplossingen en toepassingen

„German Engineering” van het hoogste niveau: wij leveren wereldwijd

Heeft u een speciale wens? Ons team van specialisten staat u met raad en daad

en geven u uitstekend advies. Beleef flexibiliteit en betrouwbaarheid en

terzijde. Dat geldt ook voor complexe toepassingen en grotere productiesystemen.

profiteer van onze jarenlange ervaring!

Daag ons uit!

Research & development

Uitwisselbaar IMT systeem

Klaar voor de toekomst: onze specialisten en constructeurs optimaliseren

Alles past bij elkaar van spindel tot de stroomtoevoer.

de processen en brengen innovaties binnen uw bereik.

Daardoor is uw investering verzekerd van een goede service en een eenvoudige
bediening.

Modulair systeem
Configureer de spindel die u nodig heeft.
Ons uitgebreide modulair systeem zorgt voor optimale flexibiliteit voor
een scherpe prijs. Vragen? Wij staan voor u klaar!
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State-of-the-Art modulair

Gedegen techniek voor

Moderne oplossing

Deze spindels passen zich

Speciaal ontwikkeld

Speciaal ontwikkeld
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spindel te configureren.

kwaliteits spindels.

kant en klare systemen,

Hoogste precisie tijdens
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Nieuwe technieken en

De modulaire configuratie

op basis van het

het instellen, ondersteund

gepatenteerde PC Board

gepatenteerde PC Board

premium-componenten

staat voor flexibiliteit en

servicevriendelijke

door onze intelligente

oplossing u een snelle en

oplossing u een snelle en

en scherp geprijsde

Touch-Sense functie,

makkelijke integratie in uw

makkelijke integratie in uw

Moduulsysteem.

waardoor uw productie

Machinesysteem.

Machinesysteem.

geven samen de hoogste

efficiëntie.

precisie en performance.

perfect wordt bewaakt.

Toepassingen

HSC Machine

Graveermachine

Opzetspindel

Slijpmachine

Printplatenbewerkings-

Freesrobot

Freesmachine

Kunststoffreesmachine

Tweede spindel

Dressmachine

machine

Polijstrobot

Portaalfreesmachine

Prototypefreesmachine

Retrofit spindel

Profileermachine

Printplatenboormachine

Automotive toepassingen

Slijpmachine

Dentalfreesmachine
Houtbewerkingsmachine
Lichtmetaalbewerkingsmachine
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IMT WERELDWIJD
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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