Certifikáty a ocenění

Naše značky iwis

Naše pobočky

Tři silné značky – JWIS, ELITE and FLEXON – jsou klíčem k našemu
úspěchu. Naši produktovou řadu doplňují další dvě značky:
EUROCHAIN a ECOPLUS, stejně jako nejrůznější příslušenství pro
řetězy.

Německo

Německo

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

Německo

Velká Británie

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

Díky rozsáhlému sortimentu značek a příslušenství, které
pokrývají celou oblast řetězů, je iwis schopen nabídnout
inovativní uživatelské řešení pro prakticky všechny aplikace
pohonných technologií.

Jeden dodavatel – nespočet řešení.
Naši technici jsou skutečnými odborníky na rozpoznání trendů,
nových materiálů a výrobních technologií, stejně jako vývoj
řešení šitých na míru pro naše zákazníky.
Naše projekty spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy
zajišťují trvalý přenos znalostí mezi akademickou obcí a
průmyslem.

Francie

Švýcarsko

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Itálie

Čína

iwis antriebssysteme Italia
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 76909 491647
salesit@iwis.com

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
266 Lv Liang Shan Road
215153 Suzhou, China
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

USA

Kanada

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268 USA
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales@iwisusa.com

iwis drive systems, Inc.
#1- 19349- 94th ave
Surrey B.C. V4E 4E6
Tel. +1 778-298-3622
Fax +1 778-298-7219
salesca@iwisusa.com

Brazílie

Jižní Afrika

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

iwis drive systems, (Pty) Ltd
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613, South Africa
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Turecko

Česká republika

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Türkiye Istanbul İrtibat Bürosu
Tel. +90 543 554 3483
salestr@iwis.com

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

Silné značky pro váš úspěch!
Jeden dodavatel – nespočet řešení.

www.iwis.com

iwis – Hýbeme světem
Více než pouhý slogan!

–  značka pro nejvyšší přesnost. Náš komplexní sortiment výrobků zahrnuje vše od vysoce
výkonných standardních výrobků po vysoce přesné
kvalitní řetězy pro všechny typy nejrůznorodějších
zákaznických aplikací.

Naše komplexní řada vysoce výkonných válečkových
a dopravních řetězů zajišťuje skupině iwis antriebpředssysteme vynikající postavení na trhu.
stavuje spolehlivost, flexibilitu a splnění speciálních
požadavků průmyslu.

představuje inovativní řešení pro
dopravníkové řetězy a vynikající technickou
podporu. Deskové řetězy maxxTop a modulární
řetězy maxxBelt nabízí perfektní řešení pro vaše
dopravníkové aplikace. Po celém světě.

Náš slogan je výrazem naší skutečné mezinárodní firemní filozofie.
iwis antriebssysteme je hnací silou nesčetného množství obecných
strojírenských aplikací po celém světě.

‚Hýbeme světem‘ je jak poselstvím tak
i silným motivačním faktorem.
Tam, kde se spojí dlouholetá zkušenost, moderní know-how a výkony
nadšeného týmu, se vyvíjí to, čeho si naši zákazníci na iwis cení –
ř řetězy uspokojující jakékoliv nároky pro jakékoliv aplikace. Výhoda
pro naše zákazníky: pohonné systémy poskytující maximální výkonnost.
To, že jsme technologickým lídrem v oblasti pohonných systémů nám
nestačí, znamená to pro nás především zodpovědnost v oblasti kvality,
přesnosti a dokonalosti. Pro světový trh vyrábí iwis řetězy s extrémně
nízkými tolerancemi – naše výrobky dalece překonávají požadavky
příslušných norem DIN. Každá značka, každá položka našeho portfolia a
každý jednotlivý výrobek, který opustí náš závod, musí splňovat nejvyšší nároky na kvalitu. Naše pohonné systémy jsou už dnes celosvětově
známé svou nadprůměrnou spolehlivostí.
Jako dodavatel systémů velmi úzce spolupracujeme s našimi zákazníky.
To nám umožňuje ke každému požadavku specifickému pro daný obor
přistupovat individuálně. Vyvíjíme inteligentní systémová řešení pro
nejrůznější průmyslová odvětví od strojírenství a investiční výstavby,
přes balicí, tiskařský a potravinářský průmysl po průmyslové využití v
oblasti přepravy.

Naše pohony uvádějí myšlenky do pohybu –
a to každý den.

Produktová řada
• S
 tandardní válečkové řetězy
dle ISO 606 (Britské normy a
ANSI) od 04B do 32B v jednořadé, dvouřadé a třířadé verzi,
splňující také naše normy iwis
• Řetězy s prodlouženou roztečí
dle ISO 1275 (DIN 8181) od
208B až po 216B
• Dopravníkové řetězy
• Bezúdržbové řetězy MEGAlife
• CR řetězy odolné vůči korozi
• Přepravní řetězy
• Jednostranně ohebné řetězy
• Řetězy s úchyty
• Řetězy s hroty

Produktová řada
• Řetězy s bočním průhybem
• Řetězy pro přepravu tub a
plechovek (POC-řetězy)
• Flyerovy řetězy
• Destičkové řetězy
• Poniklované řetězy
• Akumulační řetězy pro
plynulý chod s přesazenými válečky v řadě ze
slinutých a nylonových
materiálů
• Napínáky řetězů
• Nářadí pro řetězy

• V
 álečkové řetězy dle ISO 606
(Britské normy a ANSI) od 04B
do 72B v jednořadé, dvouřadé
a třířadé verzi.
• Válečkové řetězy s různými
unášecími a speciálními
destičkami
• Ř
 etězy s dutými čepy
• Ř
 etězy pro zemědělské stroje
• F lyerovy řetězy
• O
 dolné transmisní řetězy s lomeným článkem dle DIN 8182
a ANSI 29.10
• A
 kumulační řetězy s ochranou
prstů

Produktová řada
• Ř
 etězy z nerezové oceli a
řetězy odolné vůči korozi
• Řetězy s ozubenými destičkami
• Válečkové řetězy s elastomerovými profily
• Poniklované řetězy
• Řetězová kola a příslušenství
• Napínáky řetězů
• Řetězy s prodlouženou
roztečí
• Řetězy s bočním průhybem
• Pouzdrové dopravníkové
řetězy

•
•
•
•
•

 eskové řetězy
D
Řetězy s nízkým zpětným rázem
Řetězy multiflex
Magnetický radiální ohyb rohů
Řetězy z lité oceli

• P
 římé modulární řetězy
• Stranově ohebné modulární řetězy
• Přenosový hřeben
•
•
•
•
•

Hnací kola
 odicí kola
V
Hnaná kola
Magnetické rohové dráhy
Vodítka pro různé úchytné systémy

