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Welkom bij ITB Benelux bv
In deze bedrijfsbrochure stellen we ons graag aan u voor

Leverancier van
persen en persautomatiseringssystemen

Van haspel tot turn-key oplevering
U kunt voor zowel een eenvoudige haspel als voor een complete productiestraat bij ons terecht. Voor een pers-
vermogen vanaf bijvoorbeeld 1,2 kN tot een maximum van 20.000 kN, om u met een tweetal cijfers de 
diversiteit van ons leveringsprogramma te schetsen.

Maatwerk
ITB werkt samen met een aantal gerenommeerde leveranciers die zijn geselecteerd op kwaliteit, service en leverings-
betrouwbaarheid. Ook beschikken we met onze Duitse dochteronderneming over een eigen productievestiging. Hier
worden o.a. haspels, richtmachines en aanvoersystemen geconstrueerd en geproduceerd. ITB biedt hiermee voor elk
productieproces een klantgerichte oplossing.

Planmatige aanpak
Bij ITB begrijpen we dat uw planning afhangt van het moment waarop een machine of complete productiestraat
wordt geleverd en geplaatst. In overleg met u worden duidelijke afspraken over de planning gemaakt. Door deze
werkwijze garanderen we een tijdige levering en installatie waardoor u volgens planning kunt starten met uw 
productie.

Continuïteit
Ondanks de enorme diversiteit van ons klantenbestand hebben al onze afnemers eenzelfde eis: continuïteit 
in het productieproces. ITB staat garant voor stabiel geconstrueerde systemen die nauwkeurig produceren 
mogelijk maken. Daarmee bieden wij u een bedrijfszekere oplossing.

Bedrijfsprofiel
ITB is ruim 25 jaar gespecialiseerd in het leveren van persen en persautomatiseringssystemen aan de industrie.
Met onze machines worden onderdelen geproduceerd voor uiteenlopende industrieën, waaronder de automotive
en elektronische industrie. Ook voor de productie van onderdelen voor de bouwsector en de witgoedindustrie
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van onze systemen. Ons klantenbestand is zeer divers, evenals ons producten-
en dienstenpakket.

Service
Ook na de levering en installatie kunt u op ons rekenen. ITB beschikt over een professionele service-
dienst die een eventuele storing gericht kan analyseren en, nog belangrijker, snel kan verhelpen. Het is
zelfs mogelijk om op afstand uw machine van de nieuwste software te voorzien. Zo blijft uw productie-
proces up-to-date.

Moderne organisatie
Alleen een efficiënte en modern ingerichte organisatie is in staat om aan deze verwachtingen te voldoen.
Onze adviseurs, engineers, productie- en servicemedewerkers zijn u graag van dienst.

Tot slot
Vanzelfsprekend maken we graag in een persoonlijk gesprek nader kennis met u. Op dat moment kunnen
we u inzicht geven in ons állersterkste punt: een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.


