
IBAG, en av de världsledande tillverkare av Motor spindlar med över IBAG, en av de världsledande tillverkare av Motor spindlar med över IBAG, en av de världsledande tillverkare av Motor spindlar med över 
300 olika modeller. Allt från standard till helt kundanpassade spindlar 300 olika modeller. Allt från standard till helt kundanpassade spindlar 300 olika modeller. Allt från standard till helt kundanpassade spindlar 
och system. Med vår erfarenhet från att utveckla och bygga spindlar och system. Med vår erfarenhet från att utveckla och bygga spindlar och system. Med vår erfarenhet från att utveckla och bygga spindlar 
så har vi också byggt upp en organisation för spindelrenoveringar.så har vi också byggt upp en organisation för spindelrenoveringar.så har vi också byggt upp en organisation för spindelrenoveringar.   
Vår anläggning i Frankrike  är specialiserad på renoveringar av de Vår anläggning i Frankrike  är specialiserad på renoveringar av de Vår anläggning i Frankrike  är specialiserad på renoveringar av de 
flesta förekommande spindel fabrikat och typer. Detta gör att vi kan flesta förekommande spindel fabrikat och typer. Detta gör att vi kan flesta förekommande spindel fabrikat och typer. Detta gör att vi kan 

åta oss att renovera Era spindlar, oavsett fabrikat och typåta oss att renovera Era spindlar, oavsett fabrikat och typåta oss att renovera Era spindlar, oavsett fabrikat och typ   
   

En service partner för olika spindlar!En service partner för olika spindlar!En service partner för olika spindlar!   

IBAG Scandinavia ABIBAG Scandinavia ABIBAG Scandinavia AB   
Ekstigen 15,  574 50 Ekenässjön 

Tel: 0383-347 30 
E-mail: ibag@ibag.se 

www.ibag.se 

Spindel renoveringar !Spindel renoveringar !Spindel renoveringar !   
ALLA FABRIKAT !ALLA FABRIKAT !ALLA FABRIKAT !   

   
I Frankrike har IBAG idag ett av Europas I Frankrike har IBAG idag ett av Europas I Frankrike har IBAG idag ett av Europas    

modernaste Renoveringscenter för spindlar. modernaste Renoveringscenter för spindlar. modernaste Renoveringscenter för spindlar.    
Där utför vi kompletta renoveringar med Där utför vi kompletta renoveringar med Där utför vi kompletta renoveringar med    

balanseringar, slipningar av balanseringar, slipningar av balanseringar, slipningar av    
verktygsinterface, inkörning av lager och verktygsinterface, inkörning av lager och verktygsinterface, inkörning av lager och    

naturligtvis renoveringar med garanti.  naturligtvis renoveringar med garanti.  naturligtvis renoveringar med garanti.     
Vi renoverar alla Era spindlar,Vi renoverar alla Era spindlar,Vi renoverar alla Era spindlar,   

Kontakta oss så tittar vi på Ert behov.Kontakta oss så tittar vi på Ert behov.Kontakta oss så tittar vi på Ert behov.   
   

ibag@ibag.seibag@ibag.seibag@ibag.se   
073307330733---919040919040919040   

Inte bara nya spindlar  Inte bara nya spindlar  Inte bara nya spindlar     
   

Vi renoverar spindlar också.  Renovering av Vi renoverar spindlar också.  Renovering av Vi renoverar spindlar också.  Renovering av    
   

ALLA SPINDEL FABRIKAT och TYPER.ALLA SPINDEL FABRIKAT och TYPER.ALLA SPINDEL FABRIKAT och TYPER.   


