
Zwick Avrasya Ltd, 1994 yılından beri malzeme ve

ürün testleri ihtiyaçlarınız için yanınızda olan Kutlu

Mümessillik Ltd. ve Alman Zwick Roell AG şirketler

grubunun ortaklığı sonucunda yeniden yapılanmıştır. Bu

ortaklıktan aldığı güç ile yeni Uygulama Laboratuarı

ve genişleyen uzman kadrosu ile her zamankinden

daha güçlü olarak hizmetinizde.

Zwick / Roell,

• Almanya’ da tasarlanıp üretilen kendi ürünleri, malzeme

test ekipmanlarında kalite ve teknoloji açısından dünya

liderliğini sürdürmesini garanti etmektedir. Özellikle;

sürücü teknolojisi, numune tutucuları ve aksesuarlar,

sensörler, elektronik ve software alanlarında.

• Zwick, uluslararası standart oluşturma komisyonlarında

görev alan personelleri ile yeni standartların gereklilik-

lerini karşılayan modern ve geleceğe yönelik çözümler

sunmaktadır.

1994 yılından beri kesintisiz ve 

daima yükselen hizmet kalitesi 

ile test sistemleri konusunda   

1 numaralı çözüm ortağınız…

Hizmetlerimizle her zaman yanınızda olduk; 

Şimdi daha fazlasını ‘Test’ etmeye bekliyoruz…

Zwick Avrasya 

‘‘Kalite Güvenceniz’’Zwick /Roell

• Yedek parça ve servis desteği anlamında minimum 10 yıllık garanti Zwick cihazlarının

çok güvenilir bir yatırım olmasını sağlamaktadır.

• Servis/Satış Sonrası Destek konusunda düzenli olarak gerçekleştirilen müşteri anket-

leri sonucu müşteri memnuniyetinin daima sektör ortalamasının çok üzerinde olduğu

kanıtlanmıştır.

Örnek olarak; Zwick/Roell yeni metal çekme test standardı ISO 6892-1 (2009) Metod A ‘ya tam 

uyumlu ‘Strain Control’ yöntemi ve ‘Closed Loop’ fonksiyonu ile testler için 2000kN kapasiteye kadar 

geniş bir ürün gamı sunmaktadır.
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Geniş yelpazede farklı kapasite ve testlere

yönelik Uygulama Laboratuarımız ile müşteri-

lerimizin cihaz seçimine yardımcı olurken

aynı zamanda teknik anlamda bilgi paylaşımı

ile doğru ve amaca yönelik aksesuar seçimi

yapılmaktadır. Bu sayede müşterilerimizin

istek ve ihtiyaçları tam ve doğru olarak

çözülmektedir.

Yüksek kapasite ve yorulma testlerine 

yönelik çözümler

Güçlü servis altyapısı ile satış sonrası 

servis ve kalibrasyon hizmeti

• Alanında uzman kişiler tarafından  

malzeme testleri konusunda seminerler,

• Belirli periyotlarda mevcut cihaz kullanıcı-

larına eğitimler,

• Akademik kurumlarca eğitim amaçlı da 

kullanılabilecek bir yapı ile yeni Uygulama  

Laboratuarımız hizmetinizde.

• Üniversal test cihazları,

( Çekme, basma, eğme, çevrimli - cyclic-,  yapışma, soyulma v.b. )

• Darbe test cihazları, 

( Charpy, Izod, Tensile Impact, Brugger, Drop Weight )

• Metal Sertlik Test Cihazları 

( Rockwell, Brinell, Vickers/Microvickers )

• Plastik/Kauçuk Test Cihazları ( Shore, IRHD )

• Plastik erime akışkanlığı test cihazları ( Melt Flow Index )

• HDT/Vicat test cihazları

• Numune hazırlama test cihazları,

• Çimento ve beton test cihazları ( Toni Technik )

• Kullanılmış cihazlarda modernizasyon hizmetleri,

• Test danışmanlık hizmetleri,

• Kalibrasyon ve bakım hizmetleri.


