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Solucoes iwis para maquinário agricola
Em adicao aos grandes globais, um grande numero de empresas médias estão ativas no
setor de maquinário Agricola. iwis – o lider no Mercado Europeu de correntes para maquinas colhedoras – oferece a voce não apenas a qualidade renomada e a performance, mas
tambem um pós venda de primeira classe. Adaptado às suas necessidades individuais!

Solucoes industriais iwis

www.iwis.com.br
iwis.com/Industries

Diversificada e orientada para a procura

Destaques

A indústria de máquinas agrícolas não é exclusivamente constituída de empresas globais multinacionais com sua própria rede em
todo o mundo; muitas empresas de médio porte, frequentemente
familiares, com conhecimentos especializados também estão presentes no mercado. A iwis agrisystems subiu para se tornar líder
de mercado na Europa no setor de máquinas para colheita.
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O nosso serviço de aconselhamento técnico, com base no Centro
de Competência em Sontra, Alemanha, está à sua disposição para
responder perguntas e dar conselhos em relação à sua aplicação
específica. Contacte-nos para encomendar o nosso catálogo completo para as cadeias de máquinas agrícolas. Temos estoque em
nossos armazéns em alinhados com as exigências do mercado e
manter uma cadeia logística moderna para garantir que possamos
sempre oferecer a corrente certa quando você precisar.
Teremos o maior prazer de fornecer apoio e aconselhamento
para a configuração da cadeia para a sua aplicação!

A
 tendimento ao cliente local pela equipe iwis
E
 xcelente conhecimento do mercado e da indústria
A
 mpla gama de produtos
C
 orrentes / kits entregues prontos para instalar
S
 oluções personalizadas para suas aplicacoes de
transmissão e correntes transportadoras específicas
• A
 ltos padrões de qualidade e entrega
• O
 s parceiros de desenvolvimento para soluções de
acionamento individuais
iwis Antriebssysteme se considera um líder parceiro de desenvolvimento e tecnologia que pode ajudá-lo a enfrentar os desafios que você enfrenta. Ferramnetas de simulação e configuração
desenvolvido internamente para ajudar os nossos engenheiros
de projeto para decidir sobre os produtos certos em um estágio
inicial.

Contato iwis

Entre em contato com a Equipe de Atendimento ao
Cliente da iwis para o suporte na sua indústria!
Fone: +55 51 3748-7402
Celular: +55 51 9173-2162
wagner.charao@iwis.com.br

EQUIPE DE
ATENDIMENTO

Correntes para aplicações agrícolas

Correntes de Elevador

Feederhouse chains

Correntes cortadoras
de milho

Correntes Baler

Correntes para carregadores/
espalhadores

Correntes de rolos com placas
de fixação dobradas

Engrenagens

Polias

Certificação DIN ISO 9001 está em vigor desde 1994.
Nossos padrões rigorosos de controle de qualidade
aplicam-se não só à nossa produção interna, mas também para componentes de nossos sub-contratados.
A qualidade é garantida por nossa própria inspecao de equipamentos, e testes. A nossa flexibilidade no cumprimento dos requisitos especiais e
solicitações dos clientes simboliza o nosso compromisso de serviço.

Nossas subsidiárias
Alemanha

Alemanha

Alemanha

Grã Bretanha

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

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

França

Suíça

Itália

China

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

iwis antriebssysteme Italia
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3020
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

EUA

Canadá

Brasil

África do Su

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

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

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
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

Turquia
iwis tahrik sistemleri sanayi ve ticaret ltd.şti
Kağıthane Merkez Mah. Bağlar Cad. No:4
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok, TT04-FF2
34406 Kağıthane-İstanbul
Tel. +90-212-939 3843
Fax +90-212 939 3701
salestr@iwis.com
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O seu representante de vendas

