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Enerji ve data transfer sistemleri 
basınçlı hava taşıma sistemleri 
Konveyörler ve ergonomik çalışma istasyonları



Ergonomik çalışma 

istasyonları için basınçlı 

hava ve elektrik taşıma 

sistemleri. 

• Basınçlı hava taşıma profilleri
•  Farklı tipte ray profiler
•  Dünyada tek olan otomatik subaplı hava 

taşıma çözümü
•  Ergonomik çalışma istasyonları için kompe 

ürün yelpazesi

Delachaux Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Conductix-Wampfler 
firması tüm mobil ekipman ve makinalar için kullanılan efektif , verimli 
enerji ve data transfer sistemlerinin dizayn ve üretimini yapan lider 
firmadır.

Misyonumuz ve hedefimiz müşterilerimizin ticaretini işlerini hareket 
ettirmektir !

1902 yılından bu yana mobil elektrifikasyon sistemlerine 
odaklanmaktayız. Geçtiğimiz asır boyunca şirketimiz dünyanın dört bir 
yanındaki endüstriyel müşteriler için sürekli olarak yenilikçi endüktif ve 
iletken data ve enerji transfer sistemleri geliştirmiştir. Özel elektrifikasyon 
çözümlerimiz  müşterilerimizin tüm iş akımı ve operasyonlarının 365 
gün boyunca 7/24 sorunsuz biçimde devam etmesini sağlar. 

Kendine ait satış temsilcilikleri ve lokal partnerleri ile Conductix- Wampfler 
dünyada 50 ‘den fazla ülkede temsilcilik bulundurmaktadır. Kendi 
alanında uzmanlaşmış “ Mükemmeliyet Merkezleri” ve kilit endüstriyel 
bölgelerdeki üretim tesisleri firmamızın global faaliyetlerini desteklemektedir. 
Global ağımızın, yerel satış ofislerimiz ve mühendislik ekipleri ile 
kombinasyonu sayesinde geniş kapsamlı uluslararası projeleri başarıyla 
yönetiyoruz.  



Konveyörler için 

enerji ve data transfer 

sistemleri

•  Kolay montaj edilebilen bara enerji iletim 
sistemleri

•  Bara sistemlerinin esnek konfigürasyonu
•  Bakım gerektirmeyen temassız enerji 

sistemleri IPT
•  Otomatik kılavuzlu araçlar için kompakt ve 

güçlü çözümler

Enerji bara destekli elektrikli 
monoray sistemler

IPT®-Rail sistemli temassız 
enerji sistemi ile çalışan montaj 
taşıyıcı bant

Temassız enerji sistemi ile 
çalışan otomatik kılavuzlu 
transfer araçları

Besta-Power A62 + A180
sistemli montaj hattı

Besta-Power W5-traxX
montaj hattı

Pergel vinç , ekipman taşıyıcı, 
balanser ve çekiciler



www.conductix.com

Biz Conductix-Wampfler olarak kendimize 

önemli bir görev üstlendik; işletmelerinizin 

sorunsuzca çalışabilmesi için 24saat 365 

gün-dünyanın her yerinde ihtiyacınız olan 

enerji ve veri sistemlerini kesintisiz olarak 

sağlamak.
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