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Hakkımızda

Şirketimiz edinmiş olduğumuz zengin teknik bilgisi sayesinde müşterilerimize
istekleri doğrultusunda en iyi hizmeti vermektedir. Arzu edilen üretimlerde
yetkinliğimizi kullanıp aynı anda pazar bilgilerini değerlendirerek müşterilerimiz
için doğru ve en uygun üreticiyi seçmekteyiz. Projelerin tüm aşamalarında onlara
eşlik ederek istenilen sonuca ulaşmak ve memnuniyet sağlamak şirketimizin en
önemli kuralıdır.

Çeşitli alanlarda güçlü tedarikçi ağımız sayesinde müşterilerimizin
gereksinimlerini kalite standartlarının ön gördüğü şekilde sağlıyoruz.



Hizmetler

▪Hassas döküm

▪Alüminyum enjeksiyon döküm

▪Kokil döküm

▪Alçak basınçlı döküm

▪Talaşlı imalat

▪Kum döküm

▪Lazer kesim / büküm

▪Kaynak konstrüksiyon

▪Dişli / Ayna mahruti

▪Redüktor

▪Çelik dövme

▪Plastik enjeksiyon

▪Plastik ekstrüzyon

▪Alüminyum ekstrüzyon

▪Yüzey işlem

▪Isıl işlem



Hassas döküm
Hassas döküm süreci size birçok açıdan avantajlar sunar.

▪Yüksek derecede tasarım özgürlüğü

▪Ekonomik üretim

▪Yüksek boyutsal doğruluk

▪Yüksek yüzey kalitesi

▪Serbest malzeme seçimi

▪Son derece karmaşık parçaların dökülebilir olması

Havacılık, enerji, otomotiv endüstrisi, sağlık, vanalar ve pompalar,
tekstil ve genel makine bileşenleri gibi çeşitli yüksek kaliteli talepkar
endüstriler için 1 g ila 100 kg ağırlığında ve 1 mm ila 1000 mm
boyutunda hassas döküm imalatı sunuyoruz.



Hassas döküm

Malzeme seçenekleri:

▪ Çelik alaşımları

▪ Paslanmaz çelik 

alaşımları

▪ Alüminyum alaşımları

▪ Bakır alaşımları

▪ Kobalt alaşımları

▪ Süper alaşımlar

▪ Titan alaşımları



Alüminyum enjeksiyon

Alüminyum enjeksiyonun avantajları:

Diğer süreçlere kıyasla daha düşük maliyetler.
Ekonomik – Kalıp yenileme gerekmeden önce yüksek
miktarlarda (yüz binlerce) bileşen üretilebilir. Düşük
tolerans ve temiz yüzey kalitesine sahip dökümler.

Döküm ağırlıkları : 10 g - 50 kg

Tedarikçilerimiz sertifikaları
▪ IATF 16949 

▪ AS 9100

▪ AD-2000 Merkblatt W0



Alüminyum enjeksiyon



Alüminyum enjeksiyon



Kokil döküm
KOKİL DÖKÜM HAKKINDA

Kokil döküm, farklı alaşımlar ile geniş bir yelpazede üretim için
idealdir. Döküm, üstün mekanik özellikler ve geliştirilmiş
işlenebilirlik elde etmek için ısıya tabi tutulur. Dökme demir çelik
çekirdek ile mükemmel bir tekrarlanabilirlik elde edilir.

KOKİL DÖKÜMÜN AVANTAJLARI

Bu süreç seri üretim için uygundur; boyutsal doğruluk ve yüzey
açısından geleneksel kum döküme göre daha kullanışlıdır. Minimum
duvar kalınlığı 3,0 mm dökülebilir, istisnai olarak küçük alanlar
üzerinde 2mm olabilir.

Alüminyum alaşım döküm aralığı birkaç gram ile 100 kg arasında
değişir. Parça boyutu ve karmaşıklığı arttıkça kokil döküm
süreci daha pahalı olur ve ekonomik olmaz. Aynı zamanda kalıp
işleme ve dökümü kalıptan çıkarmak zor olacaktır hem de boyutsal
doğruluk, sağlamlık ve katılaşmada azalma olacaktır.

Kokil döküm, kum döküme göre 20% daha fazla mekanik özellikler
elde etme kabiliyetine sahiptir. Sistem otomatikleştirilir ve seri
üretime bağlanır.



Alçak basınçlı döküm
Alçak Basınçlı Döküm, hava sızdırmaz bir fırın içindeki sıvı 
metalin basınçlı hava yardımı ile besleme tüpü içinden 
yükselerek Kokil kalıbı doldurması ve kalıp içinde metal 
katılaştıktan sonra hava basıncının kaldırılarak sıvı metalin 
tekrar fırın içine dönmesidir. Havanın tahliyesinden sonra 
kalıp içindeki döküm parça, kalıp açılarak alınır.

Alçak basınçlı döküm yöntemi, özellikle yüksek dayanım ve 
yüksek esnekliğin birlikte istendiği otomobil, uçak ve 
savunma sanayilerinde alüminyum parça dökümü için 
yaygınlıkla kullanılmaktadır.

Uygun kalıplar kullanılmak üzere Al ve Mg parçalar (Jantlar
ve diğer yapısal parçalar 1000 kg kadar) seri olarak
üretilebilir. Daha çok sıfır gözenek istenen parçalar için
kullanılır.



Talaşlı imalat

Her türlü sektöre işlenmiş parçaların yanı sıra
torna ve kayar otomat parçaları sunuyoruz.
Havacılık ve Savunma önde olmak üzere her
türlü kompleks taleplerinizi karşılayabiliyoruz.

Tesislerimiz EN 9100 ; IATF 16949 ve NADCAP
sertifikalıdır



Talaşlı imalat



Talaşlı imalat

Ankara’da bulunan talaşlı imalat tesislerimiz



Kayar Otomat parçaları



Kayar Otomat parçaları



Kum döküm

Kum döküm işlemi çeşitli tasarım
seçenekleri sunar ve aynı zamanda daha
ucuz ve daha hızlı hale getirir.

Kalıplanmış parça ile ihtiyaçlarınıza esnek bir
şekilde hizmet verebilir ve size en ekonomik
çözümü sunabiliriz.

Çeşitli işlem formlarında 0,1 kg ila 15,000 kg
bireysel ağırlıktaki parçaları teslim edebiliriz

Otomotiv ve havacılık sektörü için döküm
tedarikçilerimiz IATF16949 ve EN9100
sertifikalıdır.



Kum döküm

Çeşitli malzeme seçimi:

▪Alaşımlı çelik

▪Karbon çeliği

▪Pik döküm / sfero döküm

▪Alüminyum döküm



Kum döküm



Lazer kesim / büküm
Lazer kesim, büküm, Kalıp pres paçalar harici
montajlı bitmiş ürün olarak her türlü
taleplerinize çözümler üretmekteyiz



Lazer kesim / büküm



Kaynak konstrüksiyon
Kaynaklı bileşenlerin tümü ISO standartlarına
göre kaynak sertifikalı Eleman ve tesislerimizde
üretilmektedir.



Kaynak konstrüksiyon



Kaynak konstrüksiyon



Dişli / Ayna mahruti
Kapsamlı tedarikçi ağımız ile tüm dişli ve ayna
mahruti gereksinimlerinizi karşılayabiliyoruz.

Otomotiv ve Tarım sektörü önde gelmek üzere
her türlü alana üretimlerimiz mevcut



Dişli / Ayna mahruti



Dişli / Ayna mahruti
Yüksek teknolojili üretim tesislerimiz



Çelik dövme
Kapsamlı tedarikçi ağımız ile soğuk ve sıcak dövme
alanındaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz.

İhtiyaçlarınız için doğru tedarikçiyi seçerken bize
güvenin. Çelik harici Alüminyum dövme imkanlarımız
da mevcuttur.



Çekik dövme

Çelik dövme ağırlıkları (çeşitli alaşımlar mümkün) 250 kg kadar.



Redüktor
Modern tesislerde üretilen çeşitli türde redüktör ve dişli kutularımız, dünyanın dört köşesinde
farklı sektörlerde kullanılmaktadır.

Yüksek teknolojili fabrikalarımızda her tür özel redüktör ve dişli kutusu ihtiyaca göre
üretilebilmektedir.

Aşağıda üretim tesislerimizden birini görmektesiniz



Redüktör



Redüktör



Redüktör



Plastik enjeksiyon

Plastik hammaddenin, yüksek sıcaklıkta eritilmesi
ve bir kalıp içerisine enjekte edilmesi ile
gerçekleştirilen imalat yöntemine plastik
enjeksiyon adı verilir. Plastik enjeksiyon ile üretim
metodu endüstriyel alanlarda çokça
kullanılmaktadır. Yaşamın içerisindeki en küçük
parçadan, en büyüğüne pek çok apart plastik
enjeksiyon metodu kullanılarak imal edilmektedir.

Enjeksiyon kalıplama, en küçük bileşenlerden tüm
araç gövde parçalarına kadar çok çeşitli parçaların
üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Her türlü sektör ürünleri üretmekteyiz.



Plastik enjeksiyon



Plastik ekstrüzyon
Plastik ekstrüzyon, ham plastiğin eritildiği ve sürekli bir
profil haline getirildiği büyük hacimli bir imalat işlemidir.

Bu işlem, bir huniden ekstrüderin haznesine plastik
malzemenin (peletler, granüller, pullar veya toz) beslenmesi
ile başlar.



Plastik ekstrüzyon



Alüminyum ekstrüzyon

Ekstrüzyon işlemi, belirli şekildeki (genellikle biyet
olarak geçer) alüminyumu ısıtıp, kalıptan geçirmek
suretiyle şekil kazandırılması işlemidir. İstenilen
şekildeki kalıp önceden hazırlanır ve ekstrüzyon
makinesine takılır. Ekstrüzyon işleminin iki adet
avantajı vardır. Alüminyum Ekstrüzyon ile çok karışık
ve değişik şekilde profiller üretebilirsiniz.
Alüminyum ekstrüzyon ile malzeme içerisindeki
amorf yapı düzenli yapıya dönüştüğü için mükemmel
bir yüzey kalitesiyle profiller üretebilirsiniz.



Alüminyum ekstrüzyon

Her türlü özel taleplerinize çözüm
ortaklarımız ile cevap vermekteyiz.



Yüzey işlem
▪Galvaniz

▪Elektro polisaj

▪Çinko nikel kaplama

▪Mangan fosfat kaplama

▪Kromat ve sert kromat kaplama

▪Kataforez kaplama

▪Çeşitli RAL renklerinde toz boya kaplama

▪ve daha çoğu



Isıl işlem

Isıl işlem tedarikçilerimiz havacılık ve otomotiv sektörü tarafından onaylanmıştır

▪Tavlama

▪Normalize

▪Gerilim giderme

▪Islah

▪Vakum sertleştirme

▪Temper - meneviş

▪Su verme

▪Yüzey sertleştirme

▪Nitrokarbürleme

▪Karbürleme

▪Çekirdek sertleştirme

▪ve daha fazlası



Kalite
Kalite kontrol sistemlerimiz müşterilerimizin
her üretim aşamasında talep ettiği
standartları karşılamaktadır.

AICS, ISO-9001:2015 sertifikasına sahiptir ve
bir kalite yönetim sistemi uygulamaktadır.

Ürünlerimiz en yüksek kalite standartlarına
göre üretilmekte ve test edilmektedir.

Tedarikçilerimiz ISO-9001:2015, IATF 16949,
NADCAP ve / veya AS 9100 sertifikalıdır.





Faaliyet alanı
26% Hassas döküm
23% Talaşlı imalat
15% Kum döküm
10% Lazer kesim / büküm
  6% Alüminyum enjeksiyon
  5% Kaynak konstrüksiyon
  3% Dişli / ayna mahruti
  3% Plastik enjeksiyon
  2% Kokil döküm
  2% Redüktör
  2% Çelik dövme
  1% Alçak basınçlı döküm
  1% Plastik ekstrüzyon
  1% Alüminyum ekstrüzyon



Hizmet verilen sektörler

26% Otomotiv / Raylı sistem

23% Havacılık ve Savunma sanayi

18% Genel makine sanayi

15% Pompa ve valf sanayi

  8% Medikal sanayi

  6% Elektrik sanayi

  4% Gıda sanayi / Paketleme



İlginiz için teşekkür ederiz.
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