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Wij helpen de 
transportsector met 
innovatieve oplossingen 
om kosten, tijd, 
kilometers en 
emissie te besparen  
Zo tillen wij transport 
naar een hoger niveau

“

”
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INTRODUCTIE
IMS GROUP

Al meer dan 40 jaar creëren wij partnerships met 
marktleiders en combineren wij  hun producten en 
kennis met onze uitgebreide service en ervaring. Op 
deze manier zorgen wij ervoor dat onze klanten de 
meest betrouwbare bedrijven in hun branche zijn. 

Wij zijn de IMS Group (onderdeel van PON) en wij zijn 
de toonaangevende distributeur van een reeks premium 
producten en oplossingen voor vrachtwagens en trailers, 

met toonaangevende merken als; SAF-HOLLAND, SAUER, 
VSE, SEM, Tecma, GreenSteering en ALEXRIMS. Naast 
het leveren van onze premium producten en oplossingen 
hechten wij grote waarde aan een snelle en adequate 
service waarbij ons credo is: “zeg wat je doet en doe 
wat je zegt”. In een omgeving van stijgende kosten, 
krimpende marges en aangescherpte milieu regelgeving 
ontwikkelen wij voortdurend oplossingen om aan de 
behoeften van onze klanten te voldoen. 
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IMS 
MERKEN

TRUCK AND TRAILER  WHEELS

QUALITY PARTS
SAUER®
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2017
Sem Transport Solutions 
sluit zich bij ons aan

QUALITY PARTS
SAUER®

2019
Overname van GreenSteering

A PON COMPANY  
OP WEG NAAR EEN 
BETERE WERELD

1895
Pon handelsmaatschappij 
opgericht door Mijndert Pon

2014
Introductie
SAUER onderdelen

2018
Importeur van ALEXRIMS

2020
SAF Benelux wordt IMS Group

2022
Officieel distributeur Tecma 
assen in Europa, VK en Ierland

2021
Exclusieve importeur VSE 
in heel Europa

Dagelijks verplaatsen miljoenen mensen en goederen zich door het gebruik van 
producten en diensten die Pon levert. Als mobiliteitsexpert en marktleider is Pon 
daarom een logische gesprekspartner voor klanten en partners om te werken aan 
de ontwikkeling van duurzame en CO2-neutrale oplossingen voor het transport.

1977
Pon tekent een contract 
met SAF Achsenfabrik GmbH

OVER IMS GROUP   |   98   |   OVER IMS GROUP

TRUCK AND TRAILER  WHEELS



OMDAT UW WENSEN
CENTRAAL STAAN

DE KRACHT VAN IMS GROUP 
De afgelopen jaren hebben wij een uitgebalanceerd 
portfolio met sterke merken opgebouwd. De producten die 
wij leveren onderscheiden zich door kwaliteit, veiligheid, 
betrouwbaarheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit. 
Veelal gaat het om geavanceerde, innovatieve 
componenten die door o.a. de lichtgewicht constructie 
en toegepaste materialen een significant kostenvoordeel 
opleveren. IMS Group voegt daar een excellente 
dienstverlening aan toe, met een aantal heldere garanties:

Onze kracht is het leveren van klantspecifieke oplossingen aan ondernemers in de 
trailerbouw of transportsector. Dat betekent zorgvuldige afstemming op uw wensen.

   Flexibiliteit en klantgerichtheid

   Hoge beschikbaarheid van producten en snelle 
levering in geheel Europa

   Persoonlijk contact, waarbij uw klantwensen 
centraal staan

   Deskundig advies door gekwalificeerde medewerkers

   Service tot in het laatste detail

De stuursystemen 
zorgen voor 
een optimale 
wendbaarheid 
en verbeterde 
manoeuvreer- 
baarheid van 
het voertuig

“

”
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BIJDRAGEN AAN EEN GROENE WERELD
De wereld verandert. Zaken als verstedelijking, een andere 
visie op mobiliteit en duurzaamheid en de veranderende 
milieu wet- en regelgeving hebben consequenties voor 
bedrijven, waardoor het meer dan ooit van belang is de juiste 
keuzes te maken. Ook als het om transportoplossingen gaat. 
Onze producten kunnen daarbij het verschil maken.

STUURSYSTEMEN
IMS Group levert drie type stuursystemen voor trailers: 
Stangen stuursysteem van SEM, kabel stuursysteem van 
GreenSteering en elektronische stuursystemen van VSE. 
Stuk voor stuk systemen van hoge kwaliteit, elk met zijn 
eigen sterke punten. Maar een aantal zaken hebben ze 
gemeen. Zo zorgen ze voor:

    Optimale wendbaarheid en verbeterde 
manoeuvreerbaarheid van het voertuig

    Constant en consistent stuurgedrag

    Lagere kilometerkostprijs

    Substantiële bijdrage in de reductie van fijnstof en 
co2 uitstoot

    Minder brandstofverbruik, minder bandenslijtage en 
minder schadekosten



DE ORGANISATIESEM ONAFHANKELIJKE WIELOPHANGING
Deze wielophanging voegt nieuwe mogelijkheden 
en flexibiliteit toe en zorgt tegelijkertijd voor 
kostenreductie. Het maakt een significante vergroting 
van het laadvermogen mogelijk, waardoor minder 
transportbewegingen nodig zijn. Dit kan een reductie 
van 40% CO2 uitstoot opleveren.

DE PRODUCTEN VAN SAF HOLLAND
Deze premium-kwaliteit producten hebben een bewezen 
langere levensduur. Vanzelfsprekend hoeven deze 
producten dan ook minder vaak vervangen te worden.

ONDERDELEN VAN SAUER
De kwaliteitsdelen van SAUER maken een ‘second life’ 
van uw trailer mogelijk, veilig en betrouwbaar.

DE VELGEN VAN ALEXRIMS
Kwaliteit vertaalt zich in duurzaamheid, dat bewijzen de 
velgen van ALEXRIMS. De velgen voldoen aan de hoogst 
mogelijke kwaliteitseisen. Het lichte gewicht heeft ook 
een gunstig effect op het brandstofverbruik. 
 
TECMA
Tecma is gespecialiseerd in de engineering en 
fabricage van klantspecifieke assen en ophangingen 
in kleine series en biedt, in nauwe samenwerking met 
de voertuigfabrikant, maatwerk dat volledig aan de 
klantwens voldoet. Zodra een As “niet standaard” is, komt 
Tecma in beeld! 
 
DE OPLOSSINGEN VAN IMS GROUP
Duurzame en kostenefficiënte oplossingen die het verschil 
maken voor uw onderneming en voor onze leefomgeving.

Weten wat voor u de beste oplossingen zijn? 
Wij adviseren u graag.
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IMS GROUP
KANTOOR EUROPA

Verkrijgbaar in de Benelux Verkrijgbaar in Europa

QUALITY PARTS
SAUER®

TRUCK AND TRAILER  WHEELS

TRUCK AND TRAILER  WHEELS
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Door de toepassing van software zorgen de VSE 
stuursystemen voor een optimale stuurhoek. Bovendien 
is het sturen daardoor zó nauwkeurig, dat truck en trailer 
toch op lastig te bereiken locaties kunnen komen. De 
stuursystemen van VSE zijn compact, wat een besparing 
op de inbouwruimte oplevert. Daarnaast zijn de systemen 
licht, waardoor een significante brandstofbesparing kan 
worden gerealiseerd. Trailers voorzien van VSE producten 
voegen nieuwe mogelijkheden en flexibiliteit toe en zorgen 
tegelijkertijd voor kostenefficiëntie.

IMS Group is dé vertegenwoordiger van de stuursystemen 
van VSE voor heel Europa. Deze Nederlandse specialist 
in geavanceerde, innovatieve stuuroplossingen bestaat al 
sinds 1985. VSE ontwikkelt en produceert 
elektro-hydraulische stuursystemen voor trailers.

ELEKTRO-
HYDRAULISCHE 
STUURSYSTEMEN

We will bring 
you further

“

”

Bekijk VSE online

VSE
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VSE SMART STEERING

VSE Smart Steering is een elektro-hydraulisch 
hulpbesturingssysteem dat een naloopas actief laat sturen 
tijdens het vooruit- en achteruitrijden van een trailer.

VSE BASIC STEERING

VSE Basic Steering is een elektro-hydraulisch stuursysteem 
met een elektrisch aangedreven pomp.

VSE ADVANCED STEERING

VSE Advanced Steering is een elektro-hydraulisch 
stuursysteem met een elektrisch aangedreven pomp.

VSE SPECIAL STEERING

VSE Special Steering is een elektro-hydraulisch 
stuursysteem geschikt voor een door de motor van de truck 
aangedreven pomp. Het systeem is vooral geschikt als de 
truck en de trailer een vaste combinatie vormen.

   Het systeem weegt slechts 40 kg    Het systeem is uitgerust met een standaard kast    Het systeem weegt tussen de 80 en 190 kg    Het systeem weegt tussen de 160 en 480 kg

   Geschikt voor 1 naloop fusee as met een aslast tot 
en met 10 ton

   Het systeem weegt 145 kg    Het systeem is ook achteraf in te bouwen

    Mogelijk voor configuraties tot en met drie assen met 
één gestuurde fusee as

    Mogelijk tot en met drie gestuurde fusee assen     Mogelijk tot en met drie gestuurde fusee assen

STUURSYSTEMEN 
VAN VSE
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De ontwikkeling en productie in eigen beheer maakt 
snelle levering van SEM-systemen mogelijk, ook als 
het om klant specifieke oplossingen gaat. Zorgvuldige 
afstemming op klantwensen, kwaliteit en flexibiliteit zijn 
daarbij belangrijke factoren.

SEM Transport Solutions, een eigen merk van  
IMS Group, produceert stuursystemen en onafhankelijke 
wielophanging voor trailers.

De SEM-systemen zijn in Nederland ontwikkeld, worden 
in Europa geproduceerd en voldoen aan de hoge 
kwaliteitseisen vanuit de markt. De geavanceerde 
productiefaciliteiten en deskundige engineering diensten 
staan daar garant voor.

We are 
future driven

“

”

SEM

Bekijk SEM online

ENKELSTANG
STUURSYSTEMEN
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Met het SEM Single bar stangenstuursysteem biedt 
IMS Group een modern en zeer aantrekkelijk geprijsd 
trailerstuursysteem. Dit systeem onderscheidt zich door 
de lichte, maar robuuste uitvoering en het gemak van een 
zeer eenvoudige inbouw.

Bij het SEM enkelstangs stuursysteem wordt de
achteras van de trailer door middel van een stang
verbonden met de koppelingsunit Met het systeem
kunnen één of twee assen worden aangestuurd

Dit systeem is ontwikkeld voor speciale trailers, zoals 
binnenladers of trailers met dubbele laadvloer. Het 
systeem maakt een verlaagde laadvloer mogelijk, 
wat zorgt voor een capaciteitstoename van maximaal 
40% binnen de toegestane afmetingen. SEM onafh 
ankelijk wielophangingen worden geleverd inclusief 
veersysteem, pneumatisch (voor distributie) of 
hydraulisch (voor bouw en industrie).

ENKELSTANG
STUURSYSTEEM

ONAFHANKELIJK
WIELOPHANGING

   Verbetert de manoeuvreerbaarheid van het voertuig

   Robuust systeem en eenvoudige constructie

    Is kostenefficiënt: minder bandenslijtage, minder 
brandstofkosten, minder onderhoudskosten én minder 
schadekosten, dus een lagere km/kostprijs

   Constant en consistent stuurgedrag

    SEM Double Rod stuursysteem in ontwikkeling 
voor zwaar transport.

   Makkelijk te installeren

   Meer laadcapaciteit (bij double-stock trailers 
2x laadruimtehoogte tussen 1.80 en 1.85 m mogelijk)

    Laag onderhoud

   Minder transportbewegingen

   Minder operationele kosten

   Minder CO2-uitstoot

   Betere voertuigstabiliteit
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Ook GreenSteering is een eigen merk van IMS Group. 
Zij produceren een mechanisch hightech kabel 
stuursysteem, dat in Nederland is ontwikkeld en in 
Europa wordt geproduceerd.

De technologie die GreenSteering toepast is wereldwijd 
gepatenteerd en zorgt voor een optimale lineaire besturing 
met maximale ecologische voordelen en verhoogde 
veiligheid. De focus ligt daarbij op lagere kosten per 
kilometer. ‘Deze groene investering verdient zich 
gemiddeld in minder dan 2 jaar terug.

Transforming 
the world into 
a greener 
planet

“

”

GREENSTEERING

Bekijk GreenSteering online

KABEL
STUURSYSTEMEN
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Het GreenSteering stuursysteem is mechanisch, met 
toepassing van een high tech cable. Deze is dunner, lichter 
en vormvaster dan een conventionele kabel. Het systeem is 
modulair opgebouwd, waardoor asconfi guraties van 1 tot 4 
gestuurde assen mogelijk zijn.

   Montage is makkelijk en snel (tijdbesparing tot 30%) 
t.o.v. andere mechanische systemen

   16 aparte kabels met samen 327 draden

   Minimale breeksterkte van 23 ton

   Intern gesmeerd

   Volledig verzinkt

    Zeer flexibel met een lange levensduur dankzij 
speciaal ontwerp

   Plastic matrix

    Lichtste mechanische stuursysteem, wat meer 
lastvermogen op de assen mogelijk maakt

    Inbouwhoogte van de stuurmodule is de laagste in de 
markt, wat meer laadvermogen oplevert

   Door lineaire stuurkarakteristiek rustig stuurgedrag

   Grote besparing op bandenslijtage kosten

KABEL
STUURSYSTEMEN
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SAF-HOLLAND, de toonaangevende Duitse fabrikant 
van premium kwaliteit chassis gerelateerde systemen en 
componenten is wereldwijd actief en neemt op diverse 
markten een leidende positie in. SAF-HOLLAND beschikt 
over een eigen afdeling Research & Development die 
voortdurend nieuwe oplossingen ontwikkelt die inspelen op 
de veranderende behoeften van eindgebruikers.

IMS GROUP is exclusief importeur voor de Benelux.

IMS Group is al ruim 40 jaar exclusief importeur van 
SAF-HOLLAND producten in de Benelux. Het assortiment 
bestaat uit SAF-HOLLAND assen, veringen, steunpoten, 
kingpinnen en koppelschotels voor trailers en trucks. 

De producten onderscheiden zich door kwaliteit, veiligheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Toepassing van 
deze geavanceerde & innovatieve componenten levert 
bovendien een significant kostenvoordeel op door de 
lichtgewicht constructie en materialen.

Engineering 
your road 
to success

“

”

SAF-HOLLAND

Bekijk Saf-Holland online

TRAILERASSEN
EN ONDERDELEN
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HIGH PERFORMANCE ASSEN

SAF-HOLLAND levert as-luchtveersystemen met een 
belastbaarheid van 7 tot en met 14 ton. Deze systemen zijn 
geschikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen: 
van standaard distributietrailers tot de meest geavanceerde 
oplossingen voor speciaal transport. Een voorbeeld daarvan 
is de met een innovatie-award bekroonde, hydraulisch 
aangedreven SAF-HOLLAND TRAK-as.

KOPPELSCHOTELS

SAF-HOLLAND is wereldleider in fifth wheel technology. 
De SAF-HOLLAND koppelschotels zijn vervaardigd van 
duurzaam gegoten staal/grafiet of lichtgewicht gesmeed 
aluminium. Ze leveren uitstekende prestaties, zijn zeer 
betrouwbaar en bijzonder duurzaam.

SAF TYRE PILOT

Brandstofverbruik en bandenslijtage zijn voor 
transportbedrijven belangrijke kostenfactoren. Een goede 
manier om aan beide iets te doen is de banden continu te 
controleren en op de juiste spanning te houden. SAF TYRE 
PILOT, een permanent actief, intelligent assistentiesysteem,
zorgt daarvoor. Het resultaat: minder bandenslijtage, minder 
uitvalrisico én minder brandstofverbruik!

ASSEN EN
ONDERDELEN

SAF HERCULES STEUNPOTEN

Onder alle omstandigheden getest, toegepast en 
gewaardeerd. SAF-HOLLAND steunpoten combineren 
hoge kwaliteit, kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid 
met een zeer lange levensduur - redenen waarom ze 
internationaal een uitstekende reputatie hebben. 

SAF Hercules steunpoten zijn ideaal voor zeer 
verschillende scenario’s, van de ijzige kou van Scandinavië 
tot de woestijnwarmte van het Midden-Oosten. De SAF 
Hercules steunpoten zijn voorzien van een speciale 
coating welke een langdurige bescherming biedt tegen 
omgevingsfactoren en steenslag.
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Naast assen en veersystemen voor trailers levert 
SAF-HOLLAND ook originele onderdelen voor de 
vervangingsmarkt. Uiteraard voldoen deze onderdelen aan de 
hoogste eisen van SAF-HOLLAND op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Als exclusieve importeur voor de Benelux, voert IMS 
Group de complete range SAF-HOLLAND onderdelen 
voor de after-market. Wij staan garant voor:

Goed advies is onontbeerlijk bij de keuze en inbouw van 
onderdelen. Dagelijks staan ervaren servicemensen bij 
IMS Group daarvoor klaar. Zij kennen de specificaties van 
onderdelen en de vereisten voor inbouw, en zijn altijd 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. IMS Group 
hanteert marktconforme prijzen en houdt daartoe de markt 
voortdurend in de gaten.

REMKLAUW REMSCHIJF

NAAF LUCHTBALG

REMTROMMEL GEREEDSCHAP

SAF-HOLLAND
AFTERMARKET

   Flexibiliteit en klantgerichtheid.

   Hoge beschikbaarheid van producten en snelle 
levering in geheel Europa.

   Persoonlijk contact, waarbij uw klantwensen 
centraal staan.

   Deskundig advies door gekwalificeerde medewerkers.

   Service tot in het laatste detail.
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De juiste prijs voor het juiste onderdeel. Dát is wat SAUER 
Parts al jarenlang biedt. Want ook na jarenlang gebruik 
heeft uw trailer betrouwbare onderdelen met een lange 
levensduur nodig.

Wij leveren onder andere remschijven en -blokken, 
schokdempers, luchtveerbalgen, luchtketels, trommels en 
steunpoten. De geteste onderdelen van SAUER Quality 
Parts voldoen – zo toont de praktijk aan – aan alle eisen op 
gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.

SAUER Quality 
Parts makes your 
trailer complete 
and keeps you 
longer on the road

“

”

SAUER

Bekijk Sauer Quality Parts online

TRUCK- EN
TRAILER-
ONDERDELEN
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REMSCHIJF REMBLOK

LUCHTBALG SCHOKDEMPER

REMTROMMEL LUCHTKETEL

   Hoge beschikbaarheid van voorraad

   Snelle levering (door eigen logistieke provider)

   Deskundig advies door gekwalificeerde medewerkers

   Persoonlijk contact (o.a. door bezoek vertegenwoordigers)

QUALITY PARTS
SAUER®

Ook voor trucks en trailers die een tweede leven ingaan biedt 
IMS Group diverse kwaliteitsonderdelen onder de merknaam 
SAUER Quality Parts. IMS Group is exclusief distributeur van dit 
merk voor de Benelux.

SAUER Quality Parts voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsnormen van SAF-HOLLAND. De range omvat 
diverse slijtdelen die op assen worden toegepast, 
zoals o.a. remschijven en -blokken, schokdempers en 
luchtveerbalgen. Met de kwaliteitsdelen van 
SAUER Quality Parts ondersteunen wij trucks en 
trailers met een nog langere levensduur. Deze geteste 
onderdelen voldoen – zo toont de praktijk aan - aan alle 
eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. 
IMS Group hanteert marktconforme scherpe prijzen 
voor SAUER Quality Parts.

IMS Group voert de complete range onderdelen van 
SAUER Quality Parts. Om u zo goed mogelijk van dienst 
te kunnen zijn hebben wij een sterk servicegerichte 
organisatie, die garant staat voor:

SAUER
QUALITY PARTS
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As soon as an axle 
is non-standard, 
Tecma comes into 
the picture

“

”

TECMA

KLANTSPECIFIEKE 
ASSEN

Tecma is gespecialiseerd in de engineering en fabricage 
van klantspecifieke assen en ophangingen in kleine series 
en biedt, in nauwe samenwerking met de voertuigfabrikant, 
maatwerk dat volledig aan de klantwens voldoet. De 
uitbreiding van Tecma in het IMS Group portfolio is een 
strategische keuze, die ervoor zorgt dat we voor iedere klant 
een “custom made” oplossing kunnen bieden op het gebied 
van assen, stuursystemen en wielophangingen.

Tecma is al 30 jaar actief in de ontwikkeling en productie 
van maatwerk assen en ophangingen. In die 30 jaar zijn ze 
gegroeid tot één van de meest dynamische en innoverende 
bedrijven op dit gebied. Tecma’s doel is het bieden van een 
perfect passende oplossing die zowel qua toepasbaarheid 
als qua prijs volledig aan de klantwens voldoet.

Bekijk Tecma online
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STEERING WITH SUSPENSION STUB

PENDULUMRIGID STEERINGSELF STEERING

WALKING BEAM BOGIE CANTILEVER BOGIE

Alle Tecma producten worden op maat gemaakt voor onze klanten. 
Assen met een hoog draagvermogen zijn mogelijk, 80- ton en 
meer zijn geen uitzondering! Neem contact met ons op met uw 
specificaties om de mogelijkheden te bespreken.

SPECIALE ASSEN 
EN OPLOSSINGEN
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Bij de productie van gesmede aluminium velgen is de 
kwaliteit van het materiaal van het grootste belang. Alex 
Global Aerospace Technology Inc. gebruikt daarvoor 
speciaal voor dit doel door het bedrijf zelf ontwikkelde, 
gepatenteerde aluminiumlegeringen die bij uitstek geschikt 
zijn voor deze toepassing. Het resultaat: ALEXRIMS 
hoog geavanceerde velgen zijn licht én sterk, vormen 
een geweldig visueel statement en hebben een extreme 
duurzaamheid. Uitgebreide inspecties en controles, van 
grondstof tot uiteindelijke afwerking, zorgen voor continue 
hoge kwaliteit, de top in de markt.

IMS Group is distributeur in Europa van ALEXRIMS truck- en 
trailervelgen. Fabrikant daarvan is Alex Global Aerospace 
Technology Inc., al ruim twintig jaar een vooraanstaande 
producent van aluminium producten.

Only the best 
for trucks 
and trailers

“

”

ALEXRIMS

LICHTMETALEN 
WIELEN VOOR 
TRUCKS EN 
TRAILERS

Bekijk ALEXRIMS online
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A-SHINE

De tóp op het gebied van oppervlakteafwerkingen van 
velgen voor trucks en trailers. De A-Shine afwerking – 
een proces op microscopische schaal - zorgt voor 100% 
bescherming tegen water, vuil en andere verontreinigende 
stoffen. Onafhankelijk onderzoek (d.m.v. een corrosietest 
van 1.000 uur) heeft dit bevestigd. Dat betekent minder 
onderhoud en toch altijd prachtig glimmende velgen,
zónder poetsen!

POLISHED

Velgen in dezelfde topkwaliteit als de Diamond Cut 
Machined, maar nu met een gepolijste afwerking. 
Dezelfde hoge prestaties, waarbij de spiegelende 
oppervlakken een nóg betere look geven.

DIAMOND CUT MACHINED

De velgen met deze afwerking zijn met uiterste precisie
gevormd en met nauwkeurige precisie uitgefreesd. 
Nagenoeg geen zichtbare machinelijnen, dat zorgt voor 
duurzame schoonheid en hoge prestaties.

TRUCK AND TRAILER  WHEELS
OPTIES 
OPPERVLAKTEBEHANDELING

   ALEXRIMS gesmede aluminium wielen zijn 40-50% 
lichter dan stalen wielen.

   ALEXRIMS gesmede aluminium wielen laten de hitte 
sneller vrijkomen en dit verhoogt de levensduur van de
banden, remmen en ophanging.

   In de praktijk bewezen verlaging van de 
brandstofkosten met meer dan 3%.

   Mooie, schone wielen geven uw bedrijf een 
scherp imago.
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PERSOONLIJK CONTACT 
IS ESSENTIEEL

KORTE LEVERTIJDEN

LAGERE KOSTEN 
PER KILOMETER

UW WENSEN
STAAN CENTRAAL

DRAAGT BIJ AAN 
EEN GROENE WERELD

KLANTSPECIFIEKE 
OPLOSSINGEN

ZEGGEN WAT JE DOET 
EN DOEN WAT JE ZEGT

ONZE BELOFTEN
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IMS Group is exclusief distributeur voor een reeks premiumproducten, waaronder de toonaangevende merken: 
VSE, SEM, GreenSteering, SAF-Holland, Sauer, Tecma & ALEXRIMS. IMS Group geeft hierbij ondersteuning met 

ongeëvenaard verkoopadvies, technische ondersteuning en aftermarket-service.

IMS
GROUP
Nijverheidsweg 50  
PO Box 186 
3771 ME Barneveld 
The Netherlands
 
+31 (0)342 49 79 79  
info@group-ims.com

www.group-ims.com

CONTACT

QUALITY PARTS
SAUER®

TRUCK AND TRAILER  WHEELS


