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Uzun yıllara dayanan tecrübe, yenilikçi teknik uzmanlık, en yük-
sek ürün kalitesi, maksimum müşteri memnuniyeti ile konusun-
da uzman mühendis ekibi İwis’i oluşturan en önemli özellikler-
dir. İwis her türlü sanayi uygulaması ve ihtiyacı için doğru zincir 
uygulaması ve çözümüne sahip, yüksek performanslı ürünleri ile 
müşterilerine hizmet sağlamaktadır.

Güç tahrik sistemleri konusunda teknolojik liderliğimiz ile birlik-
te, kalite-hassaslık ve mükemmel sonuç en önemli gayemizdir. 
İwis dünya sanayisi için son derece hassas toleranslı zincirler 
üretmektedir ve kalitemiz mevcut DIN standartlarının üzerinde-
dir. Mevcut itibarımızı korumak ve markalarımızı daha ileriye 
götürmek için, fabrikamızda üretilen her marka, her ürün en 
yüksek kaliteye sahip olmalıdır.

İwis, aynı zamanda mümkün olan en ileri teknolojiyi kullana-
rak her türlü mühendisliğin sınırlarını zorlamakta ve yenilikçi 
teknolojiye ayak uydurarak müşterilerin taleplerine cevap ver-
mektedir. 

İwis, müşterileri ile birlikte çalışarak her endüstriye özel olan 
talepleri ’’sistem sağlayıcısı’’ sıfatı ile çözüm sunabilmektedir. 
Ambalaj sanayi, matbaa, gıda sanayi ve birçok başka sektördeki 
uygulamalar için akıllı sistemler tasarlayan mekanik mühendis-
liğe sahiptir.

Transmisyonlarımız dünyayı hareket ettirir. Hem de her gün.



 –  en yüksek hassasiyete sahip zincir markası. 
Müşteriye özel her türlü uygulamalarda kullanılmak üzere geniş ürün  
yelpazemiz; yüksek performanslı standart ürünlerden, yüksek hassasiyetli 
özel zincirlere kadar büyük bir çeşitliliğe sahiptir.

Mükemmel yüksek hassasiyet – İwis’te kalite hedefi. Kali-
te ve performans standartlarımız, her gün 35 milyon par-
çayı %100 üretim verimliliği ile üretmeyi başarmaktır. Tek-
nik mükemmelllik, en yüksek kalite ve maksimum müşteri 
memnuniyeti her zaman hedefimizdir. 

Kalitemiz ile gurur duyuyor ve sayısız kalite sertifikası ile 
doğru yolda olduğumuzu görüyoruz.

•    ISO 606 (Avrupa standardı ve ANSI – Amerikan stan-
dardı) 04B ile 32B arası tek sıra, çift sıra,üç sıra ve 
ayrıca İwis standardı makaralı zincirler

•    DIN 8181 standardına göre 208B’den 216B’ye kadar 
çift hatveli zincirler

•    Konveyör zincirleri
•    MEGAlife bakım gerektirmeyen zincirler
•    CR (Korozyon dayanıklı) zincirler
•    Transfer zincirleri
•    Anti-backbend zincirleri

•    Gripli zincirler
•    Sivri uçlu mahmuzlu zincirler
•    Yana yaylanan zincirler
•    Tüp ve kutu hareket zincirleri
•    Yaprak (Fleyer) zincirler
•    Düz zincirler
•    Nikel kaplı zincirler
•    Hafif akümülasyon zincirleri
•    Otomatik zincir gergileri
•    Zincir aparatları

 Ürün Programı



• Matbaa makineleri
• Kağıt üretimi ve işletme makineleri
• Fotokopi cihazları
• Seramik ve cam sanayi
• Ambulans makineleri
• Tıbbi teknoloji
• Tekstil makineleri
• İş makineleri
• Termoform makineleri
• Zirai zincirler
• Konveyör ekipmanları
• İlaç sanayi
• Tüp ve kutu sanayi
• Kolileme ve mukavva makineleri
• Ofis makineleri
• Yapı malzemesi makineleri
• İnşaat makineleri
• Kimya mühendisliği ve uygulama teknolojisi

Yüksek derecede ıslah edilmiş çelik kulla-
nımı ve buna bağlı üstün dereceli dayanık-
lılık  zincirlerinin oluşturduğu temel 
farklardan biridir.



Makaralı zincirler ve konveyör zincirleri konusunda ki yüksek kaliteli geniş 
ürün yelpazemiz, iwis antriebssysteme firmasını pazarda lider konumuna 
yerleştirmiştir.

 markası; güvenirlilik, esneklik ve özel uygulamalar için özel çözümler 
sunmaktadır.

 zincirlerinin yüksek standartlarda ki ürün kalitesi, ar-
ge çalışmalarımız, kalite kontrol metodlarımız, kendi test 
ve denetlememiz ile garanti altına alınmıştır. Tüm   
makaralı zincirler ve konveyör zincirleri ISO 9001 stan-
dartlarına bağlı olarak kontrol edilmekte ve Alman Teknik 
Denetleme kurumu ( TÜV ) tarafından test edilmektedir.

Elite konveyör zincir uygulamaları ve geniş transmisyon 
tahrik sistemleri için çeşitli ürünler sunmaktadır. Farklı 
kullanım alanları ve uygulamalarına özel çözümler sun-
makta hatta en karmaşık ve zor tasarımlara bile uygun çö-
züm sağlamaktadır. , müşterilerinin acil ihtiyaçlarına 
yönelik hızlı üretim ve teslimat özelliği ile her zaman kul-
lanıcılarının yanındadır. 

•   ISO 606 Standartlarına göre (Avrupa Standardı 
ve ANSI Amerikan Standardı) 04B – 72B arası tek 
sıra, çift sıra ve üç sıralı makaralı zincirler  

•   Özel uygulamalar için aparatlı ve kulaklı taşıyıcı 
zincirler

•   Pim delikli zincirler
•   Zirai zincirler
•   Yaprak (Fleyer) zincirler
•   “Everlast Plus“ bakım gerektirmeyen zincirler
•   DIN 8182 ve ANSI 29.10 normlarına göre ağır iş 

makinaları ve rotary zincirleri

•   Parmak korumalı akümülasyon zincirleri
•   Paslanmaz ve korozyona dayanıklı zincirler
•   Testere uçlu zincirler
•   Lastik kaplı makaralı zincirler
•   Nikel kaplı zincirler
•   Zincir dişlileri ve yaprak dişliler
•   Zincir gergileri
•   Çift hatveli zincirler
•   Yana yaylanan zincirler
•   Burçlu konveyör zincirleri

 Ürün Programı



; ISO, DIN ve ANSI normlarına uygun 
kapsamlı ürün yelpazesi ile birlikte çok 
sayıda özel zincir uygulamaları ilede müşte-
rilerine hizmet vermektedir. 

• Lojistik sistemleri sanayi
• Paketleme sanayi
• Tıbbi teknoloji
• Gıda işleme sanayi
• Konveyör teknolojisi
• Kurulum ve uygulama teknoloji 
• Ağaç işleme sanayi
• Makine techizatı
• Tahrik sistemleri
• Genel mühendislik çözümleri ve sistem tasarımı
• Cam ve seramik sanayi
• Ölçü kontrol teknolojisi 
• Isıtma ve soğutma mühendisliği 
• Çevre teknolijisi
• Tesisat mühendisliği ve oluşumu
• Tarım makinaları



, yenilikçi ürün aktarma çözümleri ve üstün teknik desteğe sahiptir. 
MaxxTop şişe yürütme zincirleri ve MaxxBelt modüler bantlar konveyör 
ihtiyaçlarınız için mükemmel çözümdür. Dünya çapında.

Içecek sanayisinde, paketleme sistemlerinde veya her-
hangi bir endüstriyel uygulamada  zincirlerimiz 
hizmetinizdedir.

Uzmanlığımız ve özverili çalışmamız sayesinde, müşteri-
lerimizin en sıra dışı taleplerine bile yüksek kaliteli ürün 
ve hızlı servisimiz ile hizmet verebiliyoruz.

•   Paslanmaz çelik şişe yürütme zincirleri
•   Plastik şişe yürütme zincirleri
•   Plastik oluşumlu konveyör zincirler

•   Modüler bantlar
•   Hareketli modüler bantlar
•   Transfer sistemleri

•   Zincir dişlileri
•   Avara dişliler
•   Avara yaprak dişliler
•   Manyetik köşe rayları
•   Açılı yürüyüş kılavuzları

  Ürün Programı



•  Içecek sanayi 
 •  Taşıma konveyörleri
 •  Paket konveyör sistemleri
 •  Yıkama makineleri
 •  Dolum makineleri
 •  Paketleme makineleri

•  Ambalaj sanayi
•  Cam sanayi
•  Gıda sanayi
•  Taşıma sistemleri
•  Kozmetik sanayi
•  Beyaz eşya sanayi
•  İlaç sanayi



Almanya 

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

Almanya 

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

Şubelerimiz

ABD

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

Türkiye

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Türkiye Istanbul İrtibat Bürosu
Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Gülbahar Sok. No: 17
Perdem Sac Plaza  Kat: 5 Daire: 57-58
34742 Kadıköy-İstanbul
Tel. +90 216 545 25 97
Faks +90 216 545 25 98
salestr@iwis.com

Kanada

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

İtalya

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

Almanya

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

Fransa 

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

İsviçre

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

Çin

iwis drive systems Co. Ltd.
Lu Yuan Industrial Park Nanhui 
Building NO. 8, Liuzhao Town
No. 369 Luji Road, 201322 Shanghai
Tel. +86 21 338964-21
Faks +86 21 338964-20
sales@iwis.com

Brezilya

iwis Sistemas de Transmissão 
de Energia Mecânica Ltda.
R. Bento Rosa, 776
Bairro Hidraulica
95.900-000 Lajeado, RS
salesbrazil@iwis.com

İngiltere

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

Yerel partnerlerimiz

www.iwis.com

Güney Afrika

iwis drive systems (Pty) Ltd
unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale 1614
Phone (011) 392- 2306/7
Faks (011) 392-3295
salessa@iwis.com

Yerel partnerlerimiz


