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Rozwiązania iwis do napełniania
W przemyśle spożywczym elastyczne i bardzo wydajne maszyny do napełniania
kubeczków są używane do automatycznego i precyzyjnego napełniania kubeczków
mlekiem i produktami na bazie mleka, np. jogurtem. Maszyny do napełniania kubeczków
wykorzystują łańcuchy ze stali nierdzewnej z zabierakami płytkowymi do przenoszenia
pojemników z kubeczkami w celu umieszczenia kubeczków i korytek pod mechanizmem
dozującym z zachowaniem idealnej precyzji.
iwis oferuje niezawodne i trwałe łańcuchy ze stali nierdzewnej CF, pozwalające sprostać
temu wyzwaniu. Bezobsługowe łańcuchy ze stali nierdzewnej JWIS Cf-b.dry stanowią
innowacyjne rozwiązanie.

Rozwiązania branżowe iwis

www.iwis.com
www.iwis.de/industries

Najwyższa precyzja długości

Najważniejsze cechy

Inteligentne, sterylne maszyny do napełniania wykorzystują łań-cuchy rolkowe ze stali nierdzewnej ze specjalnymi zabierakami: Zapewniają one nie tylko dokładne umieszczenie
kubeczków i korytek pod mechanizmem dozującym, ale także
bezpieczny i higieniczny transport kubeczków i korytek przez
stanowiska po-dawania, sterylizacji i uszczelniania, kontrolę
jakości i końcowe pakowanie.

• B
 ardzo precyzyjne pozycjonowanie, najwyższa możliwa
precyzja długości i najściślejsze tolerancje par łańcuchów
• Duża odporność na korozję
• Nowość: bezobsługowe łańcuchy ze stali nierdzewnej CF b.dry
ze stali wysokostopowej, w pełni higieniczne. Łańcuchy ze
stali nierdzewnej CF-b.dry można eksploatować całkowicie na
sucho.
• Opcjonalnie: iwis oferuje szereg wysokowydajnych smarów
pierwotnych.
• Opieka nad klientem na miejscu lub zdalna sprawowana przez
pracowników firmy iwis
• System CCM-S iwis do monitorowania stanu łańcucha, a tym
samym konserwacji zapobiegawczej

Dokładna praca równoległa w połączeniu z wyjątkową precyzją
długości łańcuchów ze stali nierdzewnej ma kluczowe znaczenie
dla optymalnej dokładności pozycjonowania kubeczków i korytek w procesie produkcyjnym. Jednocześnie podczas badań
nad rozwojem produktów kładziemy szczególny nacisk na wydłużenie ich żywotności. Dzięki temu możemy zaoferować precyzyjne i niezawodne łańcuchy ze stali nierdzewnej, opcjonalnie
dostępne ze smarowaniem pierwotnym, przetestowane i zatwierdzone do stosowania w przemyśle spożywczym przez NSF.

Jako partner ds. rozwoju i lider technologiczny iwis jest gotowy
sprostać Państwa wyzwaniom.

Państwa osoba kontaktowa w iwis

Prosimy o kontakt z zespołem obsługi
klientaiwis w celu uzyskania wsparcia dla
swojej branży!
Telefon: +42 383 411 820
Fax: +42 383 321 695
salescz@iwis.com

ZESPÓŁ OBSŁUGI
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Łańcuchy przenośnikowe i płytki
Typ łańcucha

DIN ISO

Nr zamówienia
łańcuch bez
smarowania
pierwotnego

Podziałka

Podziałka
wewnętrzna

Średnica
rolki
Ø

Średnica
sworznia
Ø

Długość
sworznia

Efektywna
długość
sworznia**

Wysokość
płytki

Podziałka
boczna

Obciążenie
zrywające
średnia iwis

p
mm

b1 min.
mm

d1 max.
mm

d2 max.
mm

a1 max
mm

a max.
mm

g
mm

e
mm

Fb
N

17,02

15,88

8,28

36,1

41,5

21,0

–

40,000

40008157

17,02

15,88

8,28

36,1

41,5

21,0

–

40,000

40009453

Oferta łańcuchów ze stali nierdzewnej
M 1611 CF*

16 B-1

25,40

Oferta łańcuchów bezobsługowych
M 1611 CF b.dry

16 B-1

** a = Ogniwo łączące ze sprężyną

25.40

*CF = nierdzewny

Wygięte płytki do uchwytów pojemników można montować
dokładnie pod właściwym kątem w dowolnym odstępie wymaganym przez klienta. Wewnętrzna średnica standardowych wygiętych płytek wynosi 10,2 mm.

Jako opcja wygięte płytki mogą mieć otwór 10 mm. iwis oferuje
szereg wysokowydajnych smarów.

25

Ø 10,2
28,8

18
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Stal chromowa
materiał

Tuleja
polimerowa

dry
Łańcuchy ze stali nierdzewnej CF

Łańcuchy ze stali nierdzewnej

Łańcuchy odporne na korozję w najlepszym wydaniu! Precyzyjne
wykonanie poszczególnych części przeciwdziała ograniczeniom
materiałowym i zapewnia wyjątkową dokładność pozycjonowania, niezawodność i ograniczenie zużycia.

CF-b.dry

Specjalnie dobrane stale chromowe zapewniają łańcuchom ze
stali nierdzewnej CF najlepszy możliwy poziom ochrony antykorozyjnej. Oprócz wilgoci łańcuchy CF są odporne również na
kwasy, zasady, a nawet ekstremalne temperatury od -80°C do
+400°C! Łańcuchy ze stali nierdzewnej nie stwarzają zagrożenia
ze strony cząstek powłoki uwalnianych w wyniku ścierania i idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wrażliwych i w przypadku wysokich wymogów dot. higieny.

Bezobsługowe łańcuchy rolkowe z wysokostopowej stali chromowej mogą pracować w absolutnie suchych warunkach. To je
možné díky speciálnímu, vysoce výkonnému polymero- vému
třecímu ložisku b.dry v článku řetězu. Tento třecí prvek zabraňuje kontaktu mezi čepem a pouzdrem ocel na ocel. Znamená to, že
řetěz můžete po celou dobu jeho životnosti používat bez jakýchkoliv maziv. Třecí ložisko obklopuje ocelové nosné pouzdro
speciálně upravené „kuličkovou kalibrací“, které dodává řetězu
ještě větší pevnost.

Zastosowania
• Wszędzie tam, gdzie smarowanie wtórne jest niepożądane lub
niemożliwe
• W środowiskach korozyjnych
• Do zastosowań wrażliwych i wysokich wymogów w kwestii
higieny (przetwórstwo spożywcze)
• Łańcuchy CF-b.dry są odporne na substancje agresywne i
mogą być eksploatowane w temperaturach w zakresie od
-100°C do +200°C
• Czynniki zewnętrzne, takie jak zakres temperatur lub kontakt
z substancjami chemicznymi itp., mają bezpośredni wpływ na
działanie elementów mechanicznych.

Zastosowania
• Do zastosowań wymagających zachowania higieny
• W przypadku ciągłego kontaktu z kwasami i zasadami
• W środowiskach o ekstremalnych temperaturach

dry
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In unserem umfangreichen Produktportfolio ﬁnden wir Lösungen
für kleine Herausforderungen bis hin zu extremen Einsatzbedingungen jeglicher Art. Unsere Vertriebsingenieure und kompetenten Produktspezialisten ﬁnden clevere Lösungen für Ihre komplexen Aufgabenstellungen. Kontaktieren Sie uns.

Unsere Lösung: Das Portfolio von iwis umfasst eine Vielzahl von korrosionsbeständigen Ketten, die
für nahezu jede Anwendung eine ideale Lösung darstellen. Dabei wird in korrosionsfreie, korrosionsresistente und korrosionsgeschützte Ketten unterschieden, die durch unterschiedliche technische
Produktmerkmale zu einem optimalen Lauf- und Verschleißverhalten beitragen.

Was sind korrossionsfördernde Medien?
Diese Substanzen können vom Produktionsgut, von den eingesetzten Betriebsstoﬀen oder anderen externen Einﬂüssen stammen. Je nach Mischungsverhältnis treten die korrosiven Wirkungen dieser Medien unterschiedlich stark auf. Verstärkt wird diese
Wirkung durch Stäube, welche aggressive Substanzen anziehen
und an die Kette binden.
Luft Luftfeuchtigkeit, Dämpfe, Industriegase
Wasser Salzwasser, Chloriertes Wasser,
de-mineralisiertes Wasser
Säuren Fruchtsäuren, Milchsäure, Entfettungsmittel

Technische Highlights

NEU

• Optimal aufeinander abgestimmte Einzelteileigenschaften verringern den Verschleiß der Ketten und erhöhen die Lebensdauiwiszuverlässig, dynamisch
er markant. b.dry-Kettenvon
sind extrem
hochbelastbar und korrosionsbeständig.

b.dry wartungsfreie Edelstahlketten

• b.dry-Ketten laufen komplett trocken, eine Schmierung ist nicht
notwendig dank Hochleistungskunststoﬀgleitlager im Gelenk.

• CF-Grundkette ist aus austenitischem Edelstahl.

• Auch
in AusführungenGelenk:
als Rollenketten mit Anbauteilen
b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem
optimierten
oder verlängerten Bolzen sowie als kundenindividuelle
Letzteres ist ein Highlight in Sachen Präzision und Geheimnis der b.dry-Serie:
„Stahl auf Stahl“ ist
Entwicklung möglich. ANSI-Ketten auf Anfrage.
Vergangenheit! Schmiermittelfreiheit ist ein Verdienst unserer b.dry-Hülsen, die aus einem speziellen
Hochleistungspolymer bestehen. Das Material ist bislang unbestreitbar einzigartig
in seinen FähigAnwendungsgebiete
keiten: b.dry-Produkte laufen komplett trocken und dabei trotzdem verschleißfester,
• In aggressiven korrosionsUmgebungen
• In Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen
beständiger, bruchfester und mit deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare
Ketten.
und strengen Reinigungsvorschriften wie z.B.:
• Pharmaindustrie
• Lackierstraßen
• Lebensmittelindustrie
• Reinraumanwendungen

Laugen Reinigungsmittel (v.a. Chlorhaltige),
Natron- oder Kalilauge, Ammoniak
Salze Pökelsalze, Meersalz (NaCl), Industriesalze

LABS-frei
Im trockenen
Zustand LABS-frei

www.iwis.com
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dry
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besser als der
Wettbewerb

• Hochleistungspolymer-Hülsen sind FDA-konform, hochbelastbar und reibungseﬃzient. Kontakt mit Lebensmitteln oder
hygienischen Artikeln ist unbedenklich.
• Edelstahlträgerhülsen: dünnwandig, nahtlos und kugelkalibriert. b.dry-Ketten erreichen dadurch eine höhere Festigkeit

sowie absolut
eine erheblich trocken!
größere Verschleißbeständigkeit.
Edelstahl weiter gedacht: extrem verschleißbeständig, rostfrei und

Überall dort, wo Nachschmierung unerwünscht oder unmöglich ist, zeigen•b.dry-Ketten
ihr volles Informationen zur chemiSehr hohe Medienbeständigkeit.
schenin
Beständigkeit
der b.dry-Kette
Potenzial: Hygienisch und ohne Einsatz jeglichen Schmiermittels scheuen sie
Bezug auf
Perfor- und -Hülse auf Anfrage.
• Längentoleranzen nach ISO 606.
mance keinen Vergleich. Ihre Verschleißlebensdauer ist deutlich länger als
vergleichbare Ketten:
• Temperaturbereich: -100 °C bis +200 °C.
Im trockenen Zustand zweimal besser, mit Initialschmierung, sogar vierfach.
• Keine Nachschmierung erforderlich.

besser als der
Wettbewerb

Verschleißlebensdauer
Kette trocken

iwis D 127CF b.dry

Eine weitere Möglichkeit bietet dazu die Verwendung von gehärteten hochlegierten Stählen, die eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und wesentlich höhere Festigkeiten gegenüber rostfreien Ketten aufweisen.

3

Wettbewerber

von iwis

2

iwis M 127CF b.dry

NEU

Bei korrosiven Umgebungsbedingungen neigen unbeschichtete
Carbonstahl-Ketten zu einer schnellen Korrosion an der Oberﬂäche und an den Gelenkﬂächen. Mit einer verzinkten oder verni-

Herausforderung: Ein Kettentrieb kann in vielen Anwendungsbereichen korrosiven
Umgebungsckelten Beschichtung
kann nur ein begrenzter Schutz ermöglicht
Ketten
aus rostfreiem
bedingungen unterliegen. Dabei können ﬂüssige oder gasförmige Medien werden.
bedingt
durch
den Stahl bieten das höchstmögliche
Maß an Korrosionsbeständigkeit.
Antriebs- bzw. Förderzweck oder die Art der Reinigung im Rahmen von Wartungen erheblichen
Einﬂuss auf die Lebensdauer und die Produktsicherheit von Ketten haben.

1

Grundkette:
JWIS CF-Edelstahlkette

Verschleißlebensdauer
Kette initialgeschmiert

Genaue Informationen hierzu
siehe Rückseite

Korrosionsbeständige Ketten – von kleinen Herausforderungen
bis hin zu extremen Einsatzbedingungen
Die Korrosionsbeständigkeit ist einer der wichtigsten Parameter
bei der Auswahl der passenden Kettenlösung. Im direkten Zusammenhang mit der Dauer- und Verschleißfestigkeit hat sie somit
entscheidenden Einﬂuss auf die Lebensdauer.

Lösungen für Ketten in korrosiven Anwendungen

Więcej informacji można znaleźć
w naszej ulotce produktowej lub na
stronie www.iwis.com/bdry

nahtlos und kugelkalibriert
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Wettbewerber

Więcej informacji można znaleźć
w naszej ulotce produktowej lub na
stronie www.iwis.com

Hochleistungspolymer-Hülse
aus FDA-konformem Werkstoﬀ

2 Edelstahlträgerhülse dünnwandig,

Inżynieria
Wydłużenie

Stosujemy specjalny proces wstępnego rozciągania w celu zmniejszenia wydłużenia przy docieraniu, aby umożliwić proste, szybkie
i dokładne dopasowanie łańcuchów. Optymalizujemy wydłużenie
spowodowane zużyciem poprzez idealny dobór materiałów,
wysoką precyzję produkcji i bezobsługowe komponenty.

Typ 12B-2 ze smarowaniem
Konkurencj

Wydłużenie [%]

Większa wydajność i wyższe wskaźniki produkcji doprowadziły
do tego, że regularna konserwacja zapobiegawcza urządzeń
pro-dukcyjnych stała się rzadkością. Dlatego tym bardziej ważne
jest, aby można było polegać na trwałości i niezawodności łańcuchów napędowych i łańcuchów przenośnikowych.

4x

iwis D 127CF b.dry

lepszy od
konkurencj

Czas pracy [h]

Nasze bezobsługowe łańcuchy rolkowe zapobiegają również korozji i sztywnieniu.

Pozycjonowanie/dokładność
Maszyny do napełniania wymagają stosowania łańcuchów
rolkowych o ścisłych tolerancjach długości: Wysoce precyzyjne
równoległe działanie pary łańcuchów zapewnia dokładne ustawienie zabieraków względem siebie.

Dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu możemy jeszcze
bardziej zmniejszyć tę tolerancję w naszych łańcuchach ze stali
nierdzewnej JWIS, do 0,075% długości nominalnej, a tym samym
osiągnąć najwyższą możliwą precyzję w łańcuchu rolkowym.

W tym względzie norma DIN ISO 606 określa, że łańcuchy muszą
być produkowane z tolerancją od +0% do +0,15% w odniesieniu
do długości nominalnej przy określonej sile stosowanej podczas
pomiaru i długości. Dla standardowej długości 5 m oznacza to
możliwą rozbieżność długości wynoszącą do 7,5 mm.

Dzięki dwóm równoległym pasmom łańcucha możemy również
osiągnąć dokładność pracy równoległej do 0,5 mm – niezależnie
od długości całkowitej – a tym samym zapewnić precyzyjne pozycjonowanie.

Dokładność pracy
równoległej
do 0,5 mm

Precyzja produkcji
do 0,075% długości
nominalnej
5

Smarowanie łańcucha
Ponieważ najwięcej tarcia powstaje w ogniwach łańcucha, smarowanie tego miejsca ma decydujący wpływ na trwałość użytkową napędu łańcuchowego. W maszynach do napełniania stosowanie smarów dopuszczonych do kontaktu z żywnością zależy
od czynników takich, jak dostęp do maszyn w zakładzie, częstotliwość czynności konserwacyjnych, ryzyko zanieczyszczenia i intensywność czyszczenia. Przy doborze właściwego smaru należy
również wziąć pod uwagę media, z którymi łańcuch wchodzi w
kontakt w danym zastosowaniu.

Osady z produktów mlecznych i środki czyszczące mogą przedostać się do połączenia ogniwa łańcuchowego, co może spowodować usunięcie smaru z łańcucha i/lub zwiększenie tarcia.
Może to skutkować nieefektywnym wtórnym smarowaniem i sztywnością połączeń ogniw łańcucha. W tego typu zastosowaniach
łańcuchy ze stali nierdzewnej JWIS CF mogą otrzymać smarowanie pierwotne np. woskiem iwiDUR o wysokiej wydajności.

W zależności od warunków użytkowania zalecamy stosowanie następujących smarów:

Smar pierwotny
Smar woskowy nowej generacji dla przemysłu spożywczego z
aprobatą NSF H1

Dane techniczne:
Struktura

wysoka lepkoś

iwiDUR (EL-6) to wosk smarny do łańcuchów. Jest on wprowadzany do ogniwa łańcucha w specjalnym procesie zanurzania w
gorącej kąpieli w iwis. Ten produkt został specjalnie opracowany do pierwotnego smarowania łańcuchów. Zapewnia doskonałą
ochronę przed zużyciem i dobrą odporność na korozję. Zastosowanie produktu iwiDUR nie ogranicza się do przemysłu spożywczego. Jest on również stosowany w wielu innych branżach, np. w
inżynierii medycznej.

Kolor

beżowy

Lepkość

ok. 125 mm2/s w temp +100 °C

Gęstość

około 0,89

Temperatura robocza

 d -25°C do ok. +80°C
o
(zmiana stanu)

Zatwierdzenie NSF H1

154890

Smarowanie wtórne
Nasz spray VP8 FoodPlus o wysokiej przyczepności idealnie nadaje się do wtórnego smarowania. Nie trzeba wspominać, że
smar ten spełnia surowe wymagania NSF H1 i dlatego został
dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.
Ponadto nasze łańcuchy bezobsługowe MEGAlife i CF b.dry
oferują wyjątkową żywotność bez pierwotnego lub wtórnego
smarowania (praca na sucho).
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1

2

3

Betriebszeit in h

4

Je wirksamer
die Schmierung,
desto größer die
zulässige Gelenkﬂächenpressung!

2

1
5

0

Kettenlängung in %

Więcej informacji można znaleźć
w ulotce „Rozwiązania w zakresie
smarowania od iwis“

JETZT NEU

Über Kettenlängung, Schmierbedingungen und Rollenketten:
Das Verhalten der Kettenlängung in Abhängigkeit von der Schmierung
1

Trockenlauf

3

Starker Verschleiß führt zur Zerstörung der

Kette in kürzester Zeit.
Vorbeugen & Nachschmieren:
Einmalige
Hinweise zur richtigen Anwendung von iwis-Schmierstoﬀ
en Erstschmierung
2

Verzögerung des Verschleißvorganges bis zum
Verbrauch des Schmiermittels.

Zeitweiser Trockenlauf

5

durch zu lange Nachschmierintervalle.
4

Teilweise unzureichende Schmierung

führt zu ungleichmäßigem Verschleiß – hervorgerufen durch minderwertigen, verschmutzten,
ungeeigneten oder unzureichend aufgetragenen Schmierstoﬀ.

Vollkommene Schmierung

Starke Herabsetzung des Verschleißes
und somit größte Sicherheit für eine lange
Kettenlebensdauer.
Eine andere Variante ist der Einsatz unserer wartungsfreien MEGAlife-Ketten, da
diese selbstschmierend sind.

Verlängerung der Kettenlebensdauer mit der richtigen Nachschmierung
Sollten Sie Mangelschmierung an Ihrer Kette feststellen, so
empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Reinigen Sie die
Kette mit einem sehr niedrigviskosem Öl oder einer geeigneten
Waschsubstanz. Dadurch werden die Partikel angelöst und alter

Schmierstoﬀ sowie andere Verschmutzungen aus dem Gelenk
gewaschen. Wenn die Ket te gereinigt ist, sollte sie mit einem geeigneten Nachschmierstoﬀ – gemäß unseren Praxistipps – neu
geschmiert werden.

PRAXIS-TIPP
Kontinuierliches Nachschmieren mit einer angepassten Schmierstoﬀmenge wirkt sehr viel eﬀektiver als lange Schmierintervalle mit
großen Mengen an Schmierstoﬀ. Um die optimale Schmierstoﬀmenge
herauszuﬁnden empﬁehlt es sich, mit 3 ml Schmierstoﬀ auf 1 m Kette
(für 10B-1) zu starten und sich an die richtige Menge heranzutasten.
Der Schmierzustand im Kettengelenk kann in der Regel durch Öﬀnen
eines Steckgliedes überprüft werden. Die Oberﬂäche der Kettenbolzen
muss eine klare, saubere Schmierstoﬀschicht aufweisen.

Folgende Auﬀälligkeiten können Signale einer
unzureichenden Nachschmierung sein:
• Auftreten von Abrieb/Rotrostbildung
• Geräuschbildung, Quietschen
• Ungewöhnlich starke Kettenlängung
• Verdrehung der Kettenbolzen
• Starker Verschleiß an Kettenrädern
• Erhöhte Stromaufnahme des Antriebsmotors
• Hitzeverfärbung/Anlaufen
3
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Spray VP8 FoodPlus

• Zatwierdzenie NSF H1 do użytku w branży
spożywczej (nr 157999)
• Nie zawiera olejów mineralnych będących
mieszaniną węglowodorów nasyconych
(MOSH) i olejów mineralnych składających
się z węglowodorów aromatycznych (MOAH)
• Możliwość precyzyjnej i ekonomicznej
aplikacji
• Optymalna penetracja połączeń ogniw
łańcucha
• Zakres temperatur od -35°C do +135°C
• Nie zawiera produktów pochodzenia
zwierzęcego i etanolu
• Nie zawiera silikonu

Usługi iwis: Bliska współpraca z klientem

Doradztwo i ocena na miejscu

Pomoc techniczna

Rozwiązania na miarę

• P
 ełna ocena łańcucha i analiza
instalacji zakładowej
• Doświadczenie i zalecenia ekspertów
• Rozwiązania dla konkretnych
zastosowań

• Konfiguracja napędów łańcuchowych
(www.iwis.com/chain-calculation)
• Próby zmęczeniowe i badania
porównawcze
• Wytrzymałość zmęczeniowa, naprężenia
niszczące i badania metalograficzne
• Drukowane modele 3D Dokumentacja
techniczna

• S
 zeroka gama opcji dotyczących
mocowania zabieraków
• Nowa konstrukcja i optymalizacja
zabieraków
• Etykietowanie artykułów według
wymagań klienta

Monitorowanie stanu

System smarowania CLA

Narzędzia online

System monitorowania wydłużenia
łańcucha (CCM-S) stanowiący doskonałe
narzędzie do konserwacji profilaktycznej.

Nowy system smarowania CLA firmy
iwis zapewnia długą żywotność łańcucha
w sposób ekonomiczny, czysty i z zachowaniem absolutnej precyzji.

• Rysunki CAD
• Wyszukiwarka łańcuchów
• Konfigurator łańcuchów

Podzespoły napędowe
• Koła łańcuchowe
• Koła tarczowe
• Napinacze łańcuchów

Obsługa klienta
• Narzędzia do rozkuwania łańcuchów
• Ściągacze do łańcuchów
• Wyciągarki do sworzni

Tel. +49 (0)89 76909-1500
Faks +49 (0)89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com
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Nasze oddziały
Niemcy

Niemcy

Niemcy

Brazylia

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

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

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

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

Chiny

Francja

Wielka Brytania

Indie

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

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

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

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

Włochy

Kanada

Korea Południowa

Szwajcaria

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

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

iwis engine systems Korea Co., Ltd.
Oﬃce 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

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

Republika Południowej Afryki

Czechy

Turcja

USA

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

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

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

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

Lokalny przedstawiciel

02/2022 – Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone. Ilustracje podobne.

www.iwis.com

