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ZAWSZE JEDEN OBRÓT NAPRZÓD
W Firmie IMT, wszystko kręci się wokół wrzeciona – oraz z nim
związanymi rozwiązaniami. Wyznaczamy trendy w rozwoju i produkcji narzędzi skrawających, dzięki temu nasi klienci są wstanie
usprawnić własną linię produkcyjną i uzyskać długotrwałą i stabilną
przewagę nad konkurencją.

Jakość w doradztwie i produkcji

Indywidualne rozwiązania i aplikacje

„Niemiecka Inżynieria” na najwyższym poziomie: Zaopatrujemy

Mają Państwo bardzo nietypowe wymagania? Nasz zespół konstruktorów służy

klientów na całym świecie i oferujemy wyjątkową jakość doradztwa. Z Firmą IMT odkryją Państwo Elastyczność i stu-procentową
niezawodność!

pomocą i skutecznie pomaga Państwu realizować nawet te najtrudniejsze projekty.
Dotyczy to również bardzo złożonych aplikacji i większych systemów produkcyjnych.
Zmierz się z nami!

Research & Development

Kompatybilność systemu IMT

Jesteśmy gotowi na przyszłość: nasi specjaliści i projektanci

Wszystko razem perfekcyjnie dopasowane – od wrzeciona do zasilania.

opracowują optymalne procesy produkcji – specjalnie dla innowacji
Państwa produktywności.
System modułowy
Skonfiguruj dokładnie takie wrzeciono, jakie potrzebujesz. Nasz
Kompleksowy system modułowy zapewnia ogromną elastyczność i
tanie Ceny. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!

To zabezpiecza Państwa inwestycję i ułatwia serwis oraz obsługę.
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System „Touch-Sense”
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umożliwia perfekcyjne

ROBOT

produktywności.

monitorowanie Państwa

Przykład
zastosowania

Maszyny HSC

Grawerki

Dodatkowe wrzeciono

Maszyny do szlifowania

Maszyny do druku

Robot frezujący
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Maszyny prototypowe
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IMT NA ŚWIECIE
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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