Flexibla pallspikningsmaskiner lönar sig

IMH Maskiner
– marknadens mest
flexibla spikmaskiner?
IMH utgår alltid från kundens förutsättningar och anpassar maskinerna
efter kundens önskemål. Hörnstenarna bakom den unika flexibiliteten
hos IMH Maskiner är:
■ Enkel och snabb omställning mellan olika palltyper
■ Omprogrammerbart flexibelt styrsystem
■ Kundanpassad layoutlösning (ex. hästsko, linje, fyrkant, Z-formad)

Standardiserad
specialpalltillverkning
– IMH har lösningen

■ Hydrauliska spikverktyg för lösspik som fungerar individuellt
■ Kvalitetsmaskiner som lätt kan uppgraderas för nya produkter
och tekniska lösningar
■ Ett flertal sammanfogningstekniker (spikning med lösspik,
skruvningsteknik och limningsteknik)
■ Operatörsvänlig ergonomi

IMH Service erbjuder marknadens enda existerande system för långtgående standardiserad specialpalltillverkning. Lösningen är flexibla

Kontakta IMH för mer information om vår stora kompletta

maskinsystem som bygger på hydraulisk spikningsteknik och special-

produktionslinje IMH Kombiline och våra enskilda maskintyper.

anpassade datorprogram som möjliggör korta omställningstider.
Tel 0580-886 61
Flexibilitet och kundanpassning är honnörsord i vår verksamhet.
Tillsammans med kunden tar vi fram lösningar som lever upp till uppställda krav och önskemål. Kvaliteten på IMH Maskiner är mycket hög
vilket medför en hög driftssäkerhet.
IMH är summan av våra skickliga medarbetares skaparkraft, kunskap
och erfarenhet. Vi är en komplett leverantör av pallmaskiner. Utöver egen
utveckling och tillverkning erbjuder vi våra kunder support och teknisk
konsultation samt ett brett sortiment av reservdelar. Med placering i
Kopparberg och representation av agenter i flera europeiska länder finns
vi alltid nära kunden.

Våra samarbetspartners styrka är vår styrka

Försäljningsavdelningen i Kopparberg

IMH Kombiline
IMH Kombiline består av fem olika
maskinmoduler. Dessa fem moduler tillverkas enskilt med egen hydraulik och
styrsystem vilket gör att maskinmodulerna
kan köpas och användas enskilt eller
enligt bilden som en komplett linje.

Våra samarbetspartners styrka är vår styrka

www.metalwork.se

Hydraulik Fästelement Kullager
Smörjmedel Tätningselement
Allround CNC-arbeten, Gäng- och kuggslipning. Tel 0581-315 25, www.jebergstrom.se

Idrottsvägen 31 B, Box 1301, 701 13 Örebro,
Tel 019-26 10 20, Fax 019-26 06 68

Komplett leverantör av Elautomation
Karlskoga, Skrågatan 5, Tel 0586-567 00

Elautomation
Skåpbyggare
Pneumatik
Hydraulik

Produktion: www.eyemix.se • Tryck: xxxxxxxxxx

Snabb service
IMH svarar för service och support under garantitiden. Våra kvalificerade servicetekniker monterar och testkör maskinerna innan leverans
och även på plats hos kund samt genomför grundutbildning av operatörer innan maskinerna tas i drift. Förutom service på plats hos kunden
erbjuder vi kvalificerad telefonsupport. Det är en trygghet för kunden
att vi kan sköta programmering samt felsökning via modem och ge
service även on-line.
Beställ reservdelar via e-mail spareparts@imhservice.se
eller fax 0580-886 79
För mer information kontakta reservdelslagret på tel 0580-886 62

Ta steget mot ett lönsamt
och givande samarbete.
Välkommen att kontakta IMH!
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