
Od wymagających niewielkiej konserwacji do w pełni bezobsługowych – iwis oferuje szeroką gamę 
rozwiązań do minimalizacji nakładów związanych ze smarowaniem łańcuchów napędowych i prze-
nośnikowych. Wymagania są liczne i zróżnicowane: W niektórych przypadkach smarowanie łańcu-
chów nie jest możliwe lub jest możliwe bardzo rzadko. Mogą wymagać koniecznych właściwości 
eksploatacyjnych między okresami smarowania lub niezbędne jest maksymalne wydłużenie trwało-
ści, przy jednoczesnym zachowaniu czystości zewnętrznej strony łańcucha.  

Łańcuchy iwis, które zostały zoptymalizowane pod kątem konserwacji, stanowią cenny wkład do 
trwałej i przyjaznej dla środowiska aplikacji w zakresie projektowania maszyn i obiektów przemy-
słowych.

www.iwis.com

Rozwiązania dla łańcuchów ze zoptymalizowaną   
charakterystyką konserwacji

Nowości 
od iwis
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Łańcuchy zoptymalizowane pod kątem konserwacji:  
Brak lub rzadka konieczność ponownego smarowania

Od wymagających niewielkiej konserwacji do w 
pełni bezobsługowych
Trwałość łańcucha w dużej mierze zależy od właściwego smaro-
wania. W wyniku oscylacyjnych ruchów ogniw łańcucha, z cza-
sem dochodzi do zużycia środka smarnego. Brak smaru powoduje 
tarcie suche między elementami, co z kolei przyczynia się to po-
wstawania korozji ciernej i zwiększonego zużycia łańcucha. Jeśli 
nie jest możliwe użycie środka smarnego lub uzupełnianie go nie 
jest możliwe, specjalne wykonanie ogniw pozwala na zmniejsze-
nie tarcia i znaczne zwiększenie trwałości łańcucha.

iwis oferuje różne rozwiązania dla szerokiej palety wymogów za-
stosowań łańcuchów: W niektórych przypadkach smarowanie łań-
cuchów nie jest możliwe lub jest możliwe bardzo rzadko. Mogą 
wymagać spełnienia konkretnych właściwości eksploatacyjnych 
między okresami smarowania lub wymagać zapewnienia dłuższej 
trwałości w przypadku, gdy zewnętrzna część łańcucha pozosta-
je czysta i sucha.

Łańcuchy zoptymalizowane pod kątem konserwa-
cji firmy iwis są nie tylko oszczędną opcją; pozwala-
ją także na przyjazne dla środowiska, zrównoważone 
wdrożenie w projektowaniu maszyn i obiektów prze-

mysłowych. Jest to możliwe dzięki temu, że nasze łańcuchy zopty-
malizowane pod kątem konserwacji wydłużają trwałość łańcu-
chów rolkowych, zmniejszają ilość wymaganego środka smarnego 
oraz wymagają mniejszych nakładów energii, redukując tym zuży-
cie paliw kopalnych. Wkład iwis w ochronę środowiska!

Przekrój łańcucha rolkowego: 
Oscylacyjny ruch pomiędzy sworzniem a tuleją w ogniwie, jest 
podstawową przyczyną wydłużenia eksploatacyjnego łańcuchów.

WARTO WIEDZIEĆ

„Bezobsługowy” nie jest jednoznacznie zdefiniowanym po-
jęciem i często jest różnie interpretowany. Istnieje wiele 
sposób wydłużania trwałości łańcuchów poprzez specjal-
ne wykonanie ogniw. Zależnie od wydajności zapewnianej 
przez dane podejście, iwis rozróżnia rozwiązania wymaga-
jące niewielkiej konserwacji oraz w pełni bezobsługowe.
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Łańcuchy wymagające niewielkiej 
konserwacji  

Łańcuchy bezobsługowe 

Specjalnie obrabiane powierzchnie poszczególnych elementów 
naszych łańcuchów wymagających niewielkiej konserwacji ozna-
czają wydłużenie trwałości eksploatacyjnej. W wielu przypadkach 
zwiększa się ją poprzez odpowiedni dobór wysokiej jakości środ-
ków smarnych. Zastosowanie łańcuchów wymagających niewiel-
kiej konserwacji istotnie wydłuża okres między smarowaniami 
w porównaniu do standardowych łańcuchów rolkowych. Jako że 
zmniejszeniu ulega nie tylko ilość stosowanego środka smarne-
go, lecz także nakład pracy na konserwację, skutkuje to nie tylko 
oszczędnością kosztów, ale także ochroną środowiska.

Odporność na zużycie i wynikająca z tego ogólna trwałość to naj-
ważniejsze punkty charakterystyki wydajności łańcuchów napędo-
wych i przenośnikowych. Łańcuchy bezobsługowe od iwis cechują 
się specjalnym wykonaniem ogniw. Prowadzi to do zmniejsze-
nia tarcia pomiędzy sworzniem a tuleją w łańcuchu. Ponadto wy-
posażyliśmy poszczególne elementy w specjalne powlekaną po-
wierzchnię. Gwarantuje to, że łańcuchy bezobsługowe mogą 
działać przez długi czas bez konieczności ponownego smarowa-
nia.

ŁATWA WYMIANA

Bezobsługowe oraz wymagające niewielkiej konserwacji łańcuchy firmy iwis cechują się charakterystykami wytrzymałości po-
równywalnymi ze standardowym asortymentem. Korzyści dla klienta: Dzięki temu, że łańcuchy są zgodne ze specyfikacją norma 
ISO 606, ich wymiary są identyczne, dzięki czemu można łatwo wymienić je w istniejącym obiekcie przemysłowym.  

Bezobsługowe  
Łańcuchy rolkowe MEGAlife

Strona 4

Bezobsługowe  
łańcuchy ze stali  
nierdzewnej b.dry CF

Strona 5

Wymagające niewielkiej 
konserwacj  
łańcuchy rolkowe b.triton

Strona 6

Wymagające niewielkiej 
konserwacji  
łańcuchy rolkowe  
Super-Longlife

Strona 7

Wydłużona trwałość łańcuchów 
rolkowych – nawet w najbardziej  
wymagających aplikacjach
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Bezobsługowe łańcuchy rolkowe MEGAlife

Łańcuchy firmy iwis wykorzystujące bezobsługową technologię 
spiekania w ogniwach zostały opracowane do zastosowań, w któ-
rych zanieczyszczenie środkami smarnymi nie jest dozwolone lub 
w miejscach, gdzie trudno jest nasmarować łańcuch. Bezobsługo-
we łańcuchy napędowe i przenośnikowe MEGAlife zawierają wyso-
kiej wydajności spiekane tuleje oraz niklowane elementy wysokiej 
jakości. W połączeniu ze sworzniami odpornymi na zużycie, takie 
specjalne wykonanie niezwykle efektywnie zmniejsza tarcie w ogni-
wie, ogranicza wydłużenie wraz z użytkowaniem i wydłuża okres po-
między koniecznością wykonania ponownego smarowania. Powło-
ka wysokiej wydajności zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed 
zużyciem oraz ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
 
Łańcuchy MEGAlife firmy iwis można zastosować w wielu aplika-
cjach bez konieczności dodatkowego początkowego smarowania. 
Zastosowanie bezobsługowych łańcuchów MEGAlife może istot-
nie zmniejszyć częstotliwość ponownego smarowania w porówna-
niu do standardowych łańcuchów rolkowych! Ponadto, niezwykle 
wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie materiału za-
pewnia dodatkowy poziom niezawodności w pracy. Niezrównana 
długość trwałości, w połączeniu ze zmniejszoną częstotliwością 
smarowania, zapewnia czysty łańcuch o rzadszych przestojach i 
niższym nakładzie na konserwację.

For further information,  
see our product flyer or visit  
www.iwis.com
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 CUSTOMER BENEFITS

•  Excellent wear resistance – even at high 
speeds and loads – where conventional 
maintenance free chains stretch

•  Extremly high levels of fatigue and 
breaking strength

•  Protected from corrosion due to 
nickel-plated parts

•   Easy to dismantle, easy break
•   Temperature range from -40°C 

up to +150°C
•  Less production still-time and therefore 

reduced overall maintenance cost
•  MEGALIFE chains are clean, dry and 

environmentally-friendly due to absence 
of excess lubrication

 AREAS OF APPLICATION

•  Packaging & Food Industry
•  Printing Industry
•  Material handling, Conveyor systems
•  Textile & Clothing Industry
•   Paper Manufacture & 

Book Binding Industry
•   Electronic Industry & 

Circuit Board Manufacture
•  Wood, Glass & Ceramic Industry
•  Medical technology

…  and of course in all areas where 
re-lubrication is not at all or only 
partly possible. 

MEGAlife maintenance free roller and con-
veyor chains can be applied in all areas 
where post installation lubrication is not at 
all or only partly possible.

 PRODUCT RANGE

•  Roller chains according to DIN ISO 606 
(DIN 8187 and DIN 8188)

•  Roller chains with different attachments
•  Roller chains with straight side plates
•  Power and free conveyor chains
•  Tranfer chains
•  Grip chains
•  Special conveyor chains

1

3

2

MEGAlife I and MEGAlife II  
The maintenance free iwis chains

MEGAlife maintenance free roller and conveyor chains can be 
applied in all areas where post installation lubrication is not at 
all or only partly possible. This is the case in clean and dry sur-
roundings or in applications with difficult lubrication passage. 
MEGAlife maintenance free chains are corrosion resistant due to 
nickel-plated parts and can be utilized in a temperature range 
from –40°C up to +150°C. 

All maintenance-free MEGAlife roller chains from JWIS have an 
extremely high breaking and fatigue strength, which means 
even better operational reliability for the customer. The chains 
offer exceptionally high wear resistance and long service life 
even without re-lubrication, keeping downtimes and servicing 
requirements to a minimum. Depending on the customer appli-
cation, MEGAlife maintenance-free chains are supplied either 
dry or ready-treated with special-purpose lubricant.

MEGAlife Highlights:

1     Seamless sintered bush made of a material specially 
developed for this application, hardened and treated 
to optimize its tribological properties  

2     Pin with wear-resistant, friction-optimized coating

3     Seamless roller with corrosion-resistant coating and 
geometry optimized on the sinter bush 

MORE
ADDED 
VALUE

iwis.com/MEGAlife

Zastosowanie
Łańcuchy MEGAlife stosowane są wszędzie tam, gdzie smarowa-
nie jest utrudnione lub niemożliwe. Obejmuje to sterylne środo-
wiska i zastosowania, gdzie dostęp do przeprowadzenia prac kon-
serwacyjnych jest utrudniony, w zakresie temperatur od -40 °C do 
+150 °C.
 
Najważniejsze zalety
•   Spiekana tuleja wykonana z materiału specjalnie opracowane-

go do tego zastosowania, hartowane i obrabiane w celu zopty-
malizowania właściwości trybologicznych

•    Wysoce wydajny środek smarny zapewnia długotrwałe smaro-
wanie ogniw łańcucha

•    Sworzeń z powłoką odporną na zużycie, zoptymalizowaną pod 
kątem tarcia

•    Bezszwowa rolka z powłoką antykorozyjną oraz geometrią 
zoptymalizowaną pod kątem spiekanej tulei

•     Ograniczone czasy przestoju i koszty konserwacji maszyn oraz 
systemów

•     Dostępne wersje suche lub smarowane specjalnym środkiem

Bezobsługowe Wymagające niewielkiej konserwacji

INNE WARIANTY

Oprócz łańcuchów rolkowych, pozostałe łańcuchy iwis, do-
stępne w bezobsługowej wersji MEGAlife, obejmują łańcuchy 
rolkowe z mocowaniami, przenośniki akumulacyjne oraz wie-
le innych. Zapraszamy do kontaktu!

Wysokiej wydajności 
  spiekana tuleja
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Bezobsługowe łańcuchy ze stali nierdzewnej b.dry CF

Bezobsługowe łańcuchy rolkowe z wysokostopowej stali chromo-
wej mogą pracować w absolutnie suchych warunkach. Umożli-
wiają to specjalne polimerowe łożyska cierne b.dry wysokiej wy-
dajności zastosowane w ogniwach. Ten element cierny eliminuje 
styczność stali ze stalą pomiędzy sworzniem a tuleją. Oznacza to, 
że łańcuch może pracować bez jakichkolwiek środków smarnych 
przez cały okres eksploatacji. Stalowa tuleja prowadząca wierco-
na trzpieniem kulowym otacza łożysko cierne, zapewniając dodat-
kowe wzmocnienie łańcucha.

1

2
3

For further information, 
see our product flyer or visit 
www.iwis.com/bdry

Technical highlights 
• Properties of individual parts that are perfectly harmonized 

with each other reduce chain wear and dramatically increase 
service life. b.dry chains are extremely reliable, withstand high 
dynamic loads and are corrosion-resistant. 

• b.dry chains are completely dry-running. No lubrication is 
necessary, thanks to a high-performance plastic friction bearing 
in the articulated link. 

• High-performance polymer bushes are FDA-compliant, 
heavy-duty and low-friction. Contact with foodstuff s or hygiene 
products is safe. 

• Stainless steel bushes: thin-walled, seamless and ball-drifted. 
This gives b.dry chains greater strength and 
considerably increases their resistance to wear. 

• CF base chain is made from austenitic stainless steel. 
• Extremely high resistance to aggressive media. 

Information on chemical resistance of the b.dry chains and 
bush available on request.

• Length tolerances compliant with ISO 606. 
• Temperature range: –100 °C through + 200 °C. 
• No relubrication required. 
• Also available as roller chains with attachments or extended 

pins and as custom-developed chains. ANSI chains also on 
request.

Applications 
• In aggressive environments
•  In environments in which water or steam are applied 

and with strict cleaning regulations for e.g.:
• Pharmaceutical industry
• Automobile industry paint lines
• Food processing industry
• Clean room applications

High-performance polymer bush  
from FDA-compliant material

Thin-walled, seamless, 
ball-drifted stainless steel bush 

Base chain: 
JWIS CF stainless steel chain

dry
1
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LABS-frei PWIS-freeIn a dry state

www.iwis.com

b.dry maintenance-free Stainless Steel Chains

More than just stainless steel: extremely wear-resistant, corrosion-free and absolutely dry
Anywhere that relubrication is either undesirable or impossible, b.dry chains come into their own: 
Hygienic and without using any lubricants, they stand up to any comparison in terms of performance. 
Their wear life is signifi cantly longer than comparable chains: in dry condition twice better, with an 
initial lubrication, even four times better. 

b.dry chains are made from corrossion-free, maintenance-free CF stainless steel with an optimized 
articulated link that represents a masterpiece of high precision. The secret of the b.dry range is to 
consign the old notions of „steel on steel“ to the past! The fact that no lubricants are needed is thanks 
to our b.dry bushes, which are made from a special, high-performance polymer. The capabilities of this 
material are absolutely unparalleled. b.dry products run completely dry, but are still more resistant 
to wear and corrosion, stronger and have a longer service life than comparable chains.

NEW 
by iwis

dry

Zastosowanie
Wszędzie tam, gdzie ponowne smarowanie jest niepożądane lub 
niemożliwe, łańcuchy b.dry odgrywają szczególną rolę: Czyste i 
bez konieczności stosowania środka smarnego, stanowią równo-
rzędny wybór w zakresie wydajności. Łańcuchy b.dry CF nie tylko 
idealnie sprawują się w środowiskach korozyjnych. Można także 
zastosować je we wrażliwych aplikacjach o surowych wymogach hi-
gienicznych. Specjalna certyfikacja polimeru wysokiej wydajności 
oznacza, oznacza, że można go bez problemu stosować w takich 
branżach, jak przemysł spożywczy. Zastosowane materiały spra-
wiają, że łańcuchy są szczególnie odporne na agresywne substan-
cje i pozwalają na użycie ich w temperaturach w zakresie od -100 °C  
do +200 °C. Czynniki zewnętrzne, takie jak zakres temperatury czy 
styczność z chemikaliami itp. ma bezpośredni wpływ na działanie 
elementów mechanicznych. Chętnie udzielimy konkretnych porad 
w zakresie doboru łańcuchów do wymagających zastosowań.

Dalsze zalety
•  Zoptymalizowane zużycie
•   Odporne na korozję i wytrzymałe dzięki zastosowaniu  

wysokiej jakości materiałów
•   Ograniczone czasy przestoju i koszty konserwacji  

maszyn oraz systemów
•   Ograniczone zanieczyszczenie i mniejsze  

zabrudzenia podczas produkcji

dry

Konstrukcja ogniwa
•    Wysokiej wydajności tuleja polimerowa 1   z materiału  

zatwierdzonego do styczności z żywnością
•   Cienkościenna, bezszwowa, tuleja ze stali nierdzewnej 2   

wiercone trzpieniem kulowym
•   Podstawowy łańcuch: Łańcuch ze stali nierdzewnej  

JWIS-CF  3  

Wysokiej wydajności  
tuleja polimerowa
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triton

Łańcuchy rolkowe b.triton to idealny wybór, gdy wytrzymałość łań-
cuchów ze stali nierdzewnej to za mało, a tradycyjne powłoki nie 
zapewniają odporności na korozję w przypadku ekspozycji na 
ciężkie warunki środowiska roboczego i otoczenia. Zdołaliśmy po-
prawić wydajność poszczególnych elementów łańcuchów b.triton 
poprzez naniesienie na nie powłoki. Korzyści dla klienta: Wysokiej 
wydajności lamelowanie cynkowe aktywnie chroni łańcuch przed 
korozją, zaś dodatkowe powłoki w ogniwach zapewniają niezwy-
kle dobrą odporność na zużycie. Wysoka trwałość oraz mniejsza 
częstotliwość smarowania oznacza, że wybór łańcucha b.triton 
stanowi jednocześnie decyzję o zastosowaniu szczególnie zrów-
noważonego, przyjaznego dla środowiska rozwiązania.
 
Najważniejsze zalety
•    Najlepsze zabezpieczenie przed korozją: Do 1000 godzin ba-

dania natrysku solanki zgodnie z ISO 9227
•   Niskie wymogi konserwacji i odporność na zużycie dzięki 

specjalnie powlekanym ogniwom
•    Pieczołowicie dobrana stal węglowa wysokiej jakości zapewnia 

niezrównaną wytrzymałość
•    Odpowiednie do temperatur w zakresie od -10 °C do +130 °C 

za sprawą nowego środka smarnego iwiDUR-G
•    Rozszerzony zakres roboczy do 150 °C za sprawą smaru wyso-

kotemperaturowego
•    Wytłaczane tuleje i rolki zapewniają lepszą odporność na ko-

rozję, zmniejszają początkowe wydłużenie oraz zapewniają ci-
chszą pracę 

•    Materiały zgodne z wymogami RoHS, wolne od sześciowarto-
ściowego chromu (CrVI)

Zastosowanie
Łańcuchy b.triton są szczególnie przystosowane do pracy w 
środowiskach obejmujących aplikacje z użyciem wody lub jej 
oparów, nawet gdy łączą się one z rygorystycznymi wymoga-
mi dotyczącymi wytrzymałości łańcuchów rolkowych. Specjalne 
powłoki są szczególnie odporne na agresywne substancje, dzięki 
czemu łańcuchy idealnie sprawdzają się w zastosowaniach na 
świeżym powietrzu lub w przemyśle spożywczym, który podlega 
surowym wymogom w zakresie czyszczenia. Połączenie specjal-
nych ogniw z nowym środkiem smarnym iwiDUR-G minimalizuje 
częstość konserwacji, dzięki czemu łańcuch idealnie sprawdza się 
w zastosowań, gdzie takie działania są utrudnione.

For further information, 
see our product flyer or visit 
www.iwis.com

Maximum corrosion protection combined with outstanding wear resistance 

A perfectly balanced combination of high-tech coatings ensures 
not only maximum corrosion protection, but also outstanding 
wear resistance properties!     
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iwis.com/btrito
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Special coatings on bushes and pins reduce wear in JWIS b.triton 
chain joints. The new lubricant “iwiDUR-G”, developed especial-
ly for the applications in which b.triton chains are used, provi-
des additional protection against wear and corrosion.

All chains delivered with iwiDUR-G, a high-performance grease with outstanding wear resistance 
properties and additional corrosion protection, as standard. Alternative lubricants, for example with 

food-grade approval or suitable for high-temperature applications, are available on request. 

Application fi elds 
Environments with high water/water vapour loads, or stringent 
cleaning requirements in combination with extremely high stan-
dards of chain strength. 

Application examples:
•  In rough outdoor conditions
•  Automated multi-storey car parks
•  In slaughterhouses
•  In the food industry
•  In port applications
•  In building engineering services
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www.iwis.com

Pushing the limits of corrosion resistance:
the new iwis b.triton chain!

Our new b.triton chains are the optimal solution when stainless steel reaches its strength limit and 
common coatings can no longer resist corrosion when exposed to harsh outdoor environments. 
b.triton chains use a high performance zinc-fl ake technology combined with a unique surface treat-
ment to provide a protective fi nish that is more corrosion resistant than any other coated chain on the 
market. 

NEW 
from iwis 

b.triton Highlights  
• Best corrosion protection: up to 1,000 hours of salt spray testing in accordance with ISO 9227 
• Special coating of chain links for added wear resistance
• Carefully selected high-quality carbon steel off ers outstanding strength 
• Suitable for temperatures from -10 °C to +130 °C thanks to a new initial lubricant iwiDUR-G 
• Extended operating range up to 150 °C with high-temperature lubrication possible
• Extruded bushes and rollers for even better corrosion resistance, reduced run-in elongation 

and quieter running 
• Environmentally friendly: materials comply with RoHS and are free from CrVI 

triton

Wymagające niewielkiej konserwacji łańcuchy rolkowe b.triton
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iwis.com/btrito
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Wysokiej wydajności  
   lamelowanie cynkowe

Bezobsługowe Wymagające niewielkiej konserwacji
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Zastosowanie
Technologia SL firmy iwis jest przeznaczona do napędów o dużym 
obciążeniu. Szczególnie odporne na zużycie ogniwa oznaczają, że 
w przypadku pominięcia planowanego smarowania skorygowanie 
tego możliwe jest za pomocą minimalnej ilości środka smarnego. 
Szczytowa wydajność cierna oznacza, że łańcuchy SL cechują się 
szczególnie wysoką trwałością. W wyniku tego wymagają znacznie 
rzadszej regularnej konserwacji, nawet w najbardziej wymagają-
cych zastosowaniach. 

Wymagające niewielkiej konserwacji łańcuchy JWIS gamy SL oferu-
ją nadzwyczajną odporność ogniw na zużycie. Technologia Super-
-Longlife została opracowana specjalnie do układów rozrządu pra-
cujących pod dużymi obciążeniami, po czym została zastosowana 
w aplikacjach przemysłowych. 

Łańcuchy SL zostały pokryte wysoce skutecznym środkiem smar-
nym, dzięki czemu osiągnięto wyższą niż standardowa trwałość 
użytkową.
 
Najważniejsze zalety
•    Niezwykle wysoka odporność na zużycie oraz wytrzymałość  

na rozciąganie i zmęczenie materiału
•    Niezwykle twarda powierzchnia sworzni, zapewniająca  

szczególną odporność na zużycie
•    Mniej podatny na korozję i korozję cierną  
•    Wstępne naciągnięcie dopasowane do łańcucha i zgodne  

z normami DIN/ISO
•    Dostępne z wszystkimi początkowymi środkami  

smarnymi marki JWIS

Wymagające niewielkiej konserwacji łańcuchy rolkowe Super-Longlife (SL)

Konstrukcja ogniwa
1    Zewnętrzna powłoka o bardzo twardej  

powierzchni
2    Strefa rozpraszania to twarda powłoka 

przenosząca obciążenie, cechująca się  
wysoką wytrzymałością. Wraz z zewnętrzną 
powłoką zapewnia to ochronę przed zużyciem.

3    Materiał bazowy to plastyczny rdzeń sworznia.

1
2

3

Niezwykle twarda  
    powierzchnia sworznia



Nasze oddziały

Państwa partner handlowy
Your sales representative

Our subsidiaries

Niemcy
Germany

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

Niemcy
Germany

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1600
Fax +49 89 76909-1198
sales@iwis.com

USA
USA

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

Kanada
Canada

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue, 
Surrey BC V3Z 3V7 
Tel. +1 604 560-6395 
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

Włochy
Italy

iwis drive systems Srl
Via Carlo Rota, 10
20090 Monza (MB)
Tel.  +39 340 9296142 
Fax +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com 

Niemcy
Germany

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

Francja 
France

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

Szwajcaria
Switzerland

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

Chiny
China

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

Brazylia
Brazil

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

RPA
South Africa

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

Wielka Brytania
Great Britain

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

Turcja
Turkey

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

www.iwis.com

Czechy
Czechia

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

Korea Południowa
South Korea

iwis engine systems Korea Co., Ltd. 
Offi  ce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro 
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si, 
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

Indie
India

iwis drive systems India Pvt. Ltd.
„Anisha“, Unit No3, SR. No. 84/1 
Regency Cosmos, Baner Mahalunge Road,
Opposite to Amruta Hotel
Baner, Pune, Maharashtra-411045
Tel. +91 20 67110305
salesin@iwis.com
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