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ULUSLARARASI PLATFORMDA YURTİÇİ VE 
YURTDIŞI HİZMET DESTEĞİ...

WE PRESENT SERVICE SUPPORT FOR LOCAL AND
FOREIGN CUSTOMERS IN INTERNATIONAL PLATFORM...

Üstün profil yüzey kalitesi - Perfect profile surface quality

Maksimum verim - Maximum output

Kusursuz profil geometrisi - Correct profil geometry

Minimum fire - Minumum wastage

Kısa süreli devreye alma - Shorter operation start up time

Kolay kullanım - Easy to use

Profil sistem çizimi - Profil system drawing

Fabrika yerleşim planı - Factory layout plan

Proses desteği - Process support

Sistem danışmanlığı - System consulting

Anahtar teslim danışmanlığı - Turnkey consulting



Üretimimizin her aşamasında ileri teknoloji ve kaliteye büyük önem vermekteyiz. 
Üretimimiz en yeni yöntem ve makinalar kullanılarak yapılmaktadır.
We consider important for high tecnology & quality in all our manufacturingphases. 
We use the newest systems and machines in our manufacturing.

SICAK KALIP
HOT MOULD

-  Kalıp çekirdek ve destek plakası bütün
 Die core and support plate as whole

-  Yüksek sertlikte kalıp pimi
 High hardness mold pins

-  Standart ısıtıcı
 Standard heater

Optimizasyon tasarlanmış kalibratör. Su ve vakum delikleri, yüksek  hızlarda 
şekillendirme yeteneği sağlar.
Optimization designer calibrator water and vacum holes, provides the  ability to shape 
at high speeds.

Nitelik ve fiziksel özellikleri bakımından ürünün kullanıcısına sağlayacağı potan-
siyel fayda temel alınmıştır.
Basic principle of product is to provide potential benefit by chacteristic and physical 
special feature to the user.

KURU KALİBRELER
DRY CALİBERS



VAKUM TANK
VACUUM TANK

-  Paslanmaya karşı dayanıklı standart vakum tankları
 Corrosion resistant standart vacuum tanks

-  Standart değiştirilebilir plakalar.
 Standard replaceable plates

DETAY KALIPLAR
DETAIL MOULDS

PROFİLLER
PROFILES
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