Tillsammans skapar
vi bästa möjliga
förutsättningar för en
störningsfri produktion

INDUSTRIENTREPRENAD
Genom vår spetskompetens, långa erfarenhet och egna resurser inom El, automation, mekanik, maskinbearbetning och
plastteknik erbjuder vi industriföretag totala lösningar för mindre och medelstora industrientreprenader.
Vår styrka är att vi kan vara med i hela kedjan från projektering, konstruktion, tillverkning till slutmontage och att vi därefter
kan ta ansvar för fortsatt service och underhåll.
Exempel på entreprenader
•

Flytt av anläggning/maskinlinje

•

Utbyggnad av befintlig anläggning/maskinlinje

•

Nybyggnad av anläggning/maskinlinje

www.swebolt.se

LINTOOL SVETSTEKNIK
PRODUKTER FÖR SVETSPROFFS
Heltäckande inom svets och skärutrustningar, reparationer och tillverkning av slangpaket, både till manuella svetsar och robotar. Vi utför installationer och
service av din maskinpark och ger handfasta tips om
förbättringar. Vi tillhandahåller även lösningarna, och
blir din helhetsleverantör.

Vår strävan efter att bygga långvariga och starka relationer med dig som kund ställer krav på en hög och
jämn kvalitet. Därför ska våra produkter och tjänster
motsvara eller överträffa dina krav beträffande produktegenskaper, leveranssäkerhet och ekonomi.

Gustaf Ternstedt Butikschef Linköping

En del av:

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Tack vare vår bredd och spetskompetens inom en mängd områden är vi en trygg leverantör för ert service- och underhållsbehov. Vi hjälper till i såväl akuta situationer som vid planerade stopp och kontinuerligt underhållsarbete.
Vår kompetens inom el, mekanik, svets och maskinbearbetning gör oss till er kompletta service- och underhållspartner.
Vi vill att våra kunder känner sig trygga med att IME AB levererar enligt beställarens önskemål. Alla industrier och produktionslinjer kräver underhåll. Där kan IME göra en stark insats för att öka driftsäkerhet och hålla en störningsfri produktion.

>130 ÅRS ERFARENHET

AV STÅL, ROSTFRITT OCH ALUMINIUM!
ALUMINIUM!

OEM PARTNER
www.solar.se/branscher/industri

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN
Grunden i vår verksamhet är bredden och spetsen inom en rad kompetensområden. Det ger oss förutsättningar att leverera
de uppdrag och den kvalitet som våra kunder förväntar sig.

ETT KOMPLETT
INDUSTRISERVICEFÖRETAG
I våra lokaler i Norrköping och Linköping har vi bas genom våra verkstäder; Plåt- och svetsverkstad, Maskinverkstad, Elverkstad, Bultsvetshall och Vattenskärhall. För konstruktions- och programmeringsarbetet, som inte görs direkt hos kund, har vi
kontorslokaler i anslutning till verkstäderna i Norrköping och Linköping samt vid vår filial i Staffanstorp.
IME AB är verksamma inom huvudverksamheterna Industrientreprenader samt Service och underhåll inom industrin. Genom våra understödjande verksamheter maskinteknik, industrismide, byggsmide, elteknik, elinstallation och apparatskåpsbygge skapar vi grund för vår möjlighet att leverera det våra kunder önskar oavsett om det gäller en mindre reparation eller
en komplex industrientreprenad.

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

TOTALLEVERANTÖR AV
RÖR, RÖRDELAR & VENTILER
gpa.se

B.Lorentzon

Driving the world

Svetskonsult AB

Svetskonsult (IWS) med ansvar för införande av
kvalitetsrutiner enligt EN 3834 och ISO 1090.
Svetsansvarig för små och medelstora företag.
belo@svets-konsult.se • 0707-15 26 70

www.sew-eurodrive.se

SAMARBETE MED
SCHLÖTTER SVENSKA AB
Under många år har IME AB levererat lösningar till Schlötter Svenska AB och dess kunder, allt från kompletta ytbehandlingsanläggningar till mindre mekaniska eller eltekniska delkomponenter. Det djupa samarbetet har även innehållit programmerings- och konstruktionshjälp.
Uppdragen har utförts på platser över hela Sverige, i övriga Norden och Europa samt i begränsad omfattning även i andra
länder.
- När man bygger en så pass komplex anläggning som ytbehandling innebär, då är det a och o att ha en kompetent och pålitlig leverantör, säger Torbjörn Eriksson, vd Schlötter Svenska AB
- Schlötter har bidragit till att vårt företag och vår kompetens har utvecklats på ett framgångsrikt sätt, det är bra med kunder
som ställer höga krav och som förstår vikten av långsiktigt gemensamt arbete, berättar Claes Turesson, vd IME AB.

Integrerade lösningar
·
Kemi- och anläggningsteknik
·
Mekanik, el- och styrsystem
·
Process- och anläggningsautomation
·
Vattenrening och teknik för energiåtervinning
Kundspecifika anläggningar till industrin

Schlötter Svenska AB
Huvudkontor Norrköping
+ 46 (0)11 36 28 40
info@schloetter.se
www.schloetter.se

BULTSVETSTEKNIK
Senaste tillskottet i vår utveckling är bultsvetstekniken samt till den tillhörande maskiner, tillbehör och reservdelar. Under
2022 förvärvade IME företaget Bultsvetsteknik i Linköping AB. Ett strategiskt förvärv helt i linje med vår ambition att ge våra
kunder en så komplett teknik och lösning som möjligt.
På samma vis som Bultsvetsteknik är ett väl inarbetat varumärke sedan många år tillbaka så kommer det att bidra till vår
framtid på ett lika positivt sätt.
Entreprenadverksamheten omfattas i huvudsak av svetsning av förankringselement, pannstift, isoleringspik m.m. Kunderna
ser vi inom pappers- och massaindustrin, kraftvärmeproduktion samt övrig processindustri där korta och kostnadseffektiva
driftstopp är av största vikt.
-”Det här är ett väldigt intressant förvärv och affären passar väl in i IME AB:s modell som understödjande verksamhet. Med
det här förvärvet understryker vi vår potential och ambition att skapa ett helhetstäckande utbud för våra kunders kärnverksamheter”, säger Erik Claesson, Avdelningschef Mekanik.

HISTORIK OCH
FRAMTIDSVISION
Efter en yrkeskarriär som anställda mekaniker-svetsare samt
arbetsledare inom området Svets & smide startade Ove och
Stefan mekanisk verkstad 1994. Från 1997 utökades verksamheten till att även omfatta elteknik i samband med att Claes
Turesson började i företaget.
Sedan dess har företaget kontinuerligt utvecklats inom flera
områden. Ett långvarigt samarbete med Schlötter Svenska AB
har medfört att IME AB blivit en av de ledande entreprenadoch serviceleverantörerna inom ytbehandlingsindustrin.
Under senare år har IME AB breddat sin marknad, bland annat inom tung processindustri, energisektorn och livsmedelsindustrin. Idag är IME AB en av de stora industrientreprenad- och industriserviceföretagen i Östergötland.
Vi fortsätter vårt arbete att vara den kompletta och pålitliga leverantören av industrientreprenader och industriservice till
våra nuvarande och potentiella kunder.
Genom att fortsätta fördjupa var och ett av våra kompetensområden har vi målet att bli helhetsleverantören av komplexa
industrianläggningar samt att kunna möta de mest utmanande service- och underhållskraven inom industrins olika branscher.
Vi ska förknippas med engagemang, pålitlighet och spetskompetens. Vår ledstjärna är att alltid bidra till en störningsfri produktion med hög kvalitet hos våra kunder.
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Erik ”Clabbe” Claesson, Avch Mekanikavdelningen

Telefon: 011 19 44 83
Mobil: 070 661 84 74
claes.turesson@imeab.se

Telefon: 011 300 42 54
Mobil: 070 601 23 99
erik.claesson@imeab.se

Kontaktuppgifter till övriga personal finner då på
www.imeab.se eller genom att ringa vxl 011-19 44 80.
Ni kan även skicka epost till info@imeab.se
IME AB
Tenngatan 4
603 23 NORRKÖPING

Bultsvetsteknik AB / IME AB
Hackeforsvägen 1
589 41 LINKÖPING

IME AB (Filial)
Företagshotellet Kometen
Kometvägen 1
245 33 STAFFANSTORP

• 21932 • www.jssverige.se

Claes Turesson, VD

