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FAALİYET KONULARIMIZ 

 

GÜÇ AKTARMA & KONVEYÖR 

 Her nevi konveyör bantlar, güç aktarım düz, zaman ve V kayışlar.  Isı ile yapışır tip V ve yuvarlak kayışlar vs. 

 Her nevi kayış için kasnaklar, her nevi kasnak için burç uygulamaları, mekanik kaplinler, zincir dişliler, motor gergi rayları vs. 

 Modüler bantlar ve dişlileri, paslanmaz-plastik paletler ve dişlileri, konveyör parçaları; konveyör ve makine ayaklar (pabuçlar), 

sürtünme profilleri, zincir ve kayış kızakları, plastik rulman yatakları vs. 

 Her nevi kauçuk esaslı ve özel malzemeler; titreşim takozları, kaplin lastikleri, levhalar, diyafram lastikleri, silikon ürünler, 

profiller vs. 

 

HİDROLİK & PNÖMATİK 

 Hidrolik valfler ve bloklar, hidrolik akü ve yedek balonları, hidrolik emiş-basınç geri dönüş filtreleri, hidrolik aksesuarlar, 

eşanjörler vs. 

 Her nevi akışkan için solenoid valfler, elektrikli ve pnömatik aktüatörlü vanalar, patlaç valfler, pistonlu vanalar, her nevi pirinç 

ve paslanmaz vanalar vs. 

 Çelik ve alüminyum gövdeli silindirler, short stroke, dönmez milli, rodsuz silindirler. İstenilen çap ve strokta özel silindir 

imalatı. Gazlı amortisörler vs. 

 Her nevi pnömatik ürünler; pnömatik valfler, pnömatik fittingsler, vakum elemanları, vakum sistemleri, pnömatik hortumlar, 

yüksek basınç filtre ve regülatörleri vs.  

 Bağlantı elemanları, kablo ve pnömatik hortum tamburları,  çabuk bağlantı elemanları (quick kaplinler), pnömatik el aletleri vs. 

 Blowerlar, ithal ve yerli vakum pompaları, dozaj pompaları, muhtelif pompalar vs. 

 Hidrolik, pnömatik, vakum, su için döner bağlantı elemanları, mekanik salmastralar, buhar ve su başlıkları, yumuşak 

salmastralar, grafitli salmastralar vs. 

 Her nevi püskürtme sistemleri; her akışkan için nozullar, yıkama-temizleme, kaplama, soğutma, yağlama, toz kontrolü, gaz 

şartlandırma, yangın koruma, nemlendirme sistemleri vs. 

 Her nevi poliüretan filtre; ısıya dayanıklı filtreler, elyaf filtreler, su filtreleri vs. 

 Her nevi mıknatıs çeşitleri ve mıknatıslı seperatör sistemleri vs. 

 Kaymalı yataklar ve kablo taşıma kanalları vs. 

 

ÖLÇÜ & KONTROL 

 Analog ve dijital manometreler, vakummetreler, termometreler vs. 

 Akış gösterge ve switchleri, debimetreler; vakum switchleri, basınç switch ve transmitterleri; termostatlar, seviye switch ve 

sensörleri; nem-pH-klor-iletkenlik-bulanıklık sensörleri; el tipi ölçüm aletleri vs. 

 Proses kontrol cihazları ve göstergeler, sinyal dönüştürücüler, PT100-thermocouple-thermoweller, fark basınç transmitterleri, 

filtre zamanlayıcıları, yük hücreleri vs. 

 

 

 Tedarik ettiğimiz yukarıdaki ürünler ile ilgili sistem tasarımlarımız da mevcuttur. 

 

REFERANSLARIMIZ 

Arçelik, ETİ, Ford, Şişecam Şirketler Grubu, TEI, Tülomsaş, Kütahya Seramik, Kütahya Porselen, Eti Maden, NG Makine, Güral 

Şirketler Grubu, Eczacıbaşı, Pınar Süt, Dunapack Ambalaj, Hatipoğlu Şirketler Grubu, Şeker Fabrikası, Endel Şirketler Grubu, Vaillant, 

Park Cam, Korel, Magnesit, Granitaş, Elvan Gıda, Atışkan Alçı, Yurtbay Seramik, Zimag, Akar Makina, Demirer Kablo, Midal Kablo, 

Ünsa Madencilik, Decovita, Tanatar Kalıp, Saica Pack, ABS Alçı, Martur, Seranit, Savronik, Modern Ambalaj, Arıkan Kriko, Sarar, 

KYK, Knauf vs. olup çalışmalarımızın tamamına yakını teknik hizmet sonrası tedarik şeklindedir. 


