
   
• Manuel, mekanik ve bobin uyarılı valfler   
• Filtre+yağlayıcı+regülatörler   
• Basınç ve akış ayar valfleri   
• Basınç düşürücüler   
• Hava şartlandırma üniteleri   
• Pnömatik silindirler   
• Tutma-taşıma ekipmanları   
• Hava tankları   
• Susturucular   
• Hava püskürtme aygıtları   
• Pnömatik göstergeler   
• Pnömatik sayaçlar   

• Kontrol devresi cihazları   
• Sinyal kuleleri   
• Elektronik pozisyon anahtarları   
• Mekanik pozisyon anahtarları   
• Elektronik sensör   
• Basınç anahtarları   
• Emniyet pozisyon anahtarları   
• Kompakt devre kesiciler, anahtarları   
• Açık devre kesiciler ve anahtarı   
• Ark arıza koruma sistemi   
• Yapılandırıcı devre kesici   
• Görüntüleme ve kayıt sistemi   
• Ölçüm ve iletisim modülleri   
• Minyatür ve kaçak akım devre elemanlar   
• Transfer anahtarı denetleyicisi   
 

• Redüktörler  
• Varyatörler  
• Motorlar  
• İnvertörler  
• Kaplinler  
• Çember rulmanlar / çember  
• Dişliler  
• Soğutucular  
• Kasnaklar  
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HİDROLİK ÜNİTE PROJELENDİRME VE İMALATI     
 
Taleplerinizi sahanızda değerlendirip mühendisliğimiz ile birleştiriyoruz. İhtiyaçlarınızı tam olarak 
karşılıyacak DIN EN 982 ye uygun hidrolik üniteler imal ediyoruz. Projelendirme, imalat, montaj ve devreye 
alma proseslerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. 
Müşterilerimize teknoloji ve kaliteyi bir arada sunuyoruz. Tasarladığımız üniteler Avrupa’nın bir çok 
noktasında kullanılmaktadır.      
• Pompalar  
• Motorlar  
• Valfler  
• Silindirler  
• Filitreler  
  

HİDROLİK SİLİNDİRLER VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI    
   
İhtiyacınıza göre hareketin kullanım alanı ve amaçlarını tespit ediyoruz. Montaj pozisyonları sahanızda 
gözlemleyerek raporluyoruz. Silindirlerin hacmi ve ünitenizin sağladığı ya da sağlayacağı debi ve basınç 
miktarını hesaplıyoruz. Etken faktörler göz önünde bulundurularak uygun silindirin tasarımını gerçekleştiri-
yoruz. Sızdırmazlık elemanları ve ölçüler etken faktörlere uygun olarak seçiyoruz.
• Çektirmeli tip hidrolik silindirler   
• Dışa vidalı hidrolik silindirler   
• İçe vidalı hidrolik silindirler   
• Kaynaklı tip hidrolik silindirler   
• Mafsal bağlantılı hidrolik silindirler   
        

FİLTRELEME VE FİLTRE TEKNİĞİ       
  
Sisteminizdeki akışkanın kirlilik seviyesini tespit ediyoruz. Akışkanınız için gerekli temizlik sınıfını normlara 
göre tespit ediyoruz. Filtre seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Gerek Mobil filtreleme ünitlerimiz 
ile gerekse fabrikanıza kuracağımız filtre sistemi ile akışkanınızı uygun temizlik sınıfına getiriyoruz. Farklı 
kullanım amaçlarına yönelik sizlere sunabiliriz. 
• Emme fitreleri  
• Basınç filtreleri  
• Geri dönüş filtreleri  
  
      

PLC VE KONTROL       

Hidrolik ünitelerinize hareket kontrolü için gerekli tespitleri gerçekleştiriyoruz Pompaların ve 
valflerin devreye girme ve çıkma zamanlarını hesaplıyoruz. Ünitenize bağlı sensör ve elektronik 
aksamlarının PLC ile kontrolünü gerçekleştiriyoruz ve daha hızlı işleme periyotları ile üretim 
sürelerini kısaltıyoruz. Sistem ekipmanları ve bileşenler arasında şebeke bağlantısı kuruyoruz.
• Tahrik tekniği 
• Device Net 
• Eternet 
• Frekans konvertörü 

       

TEK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
  
Tek hatlı sistemler yağ ve NLGI 00 sınıfına kadar sıvı gres kullanımları için uygun sistemlerdir. Pompa, 
pompaya bağlı enjektörler ve bunların kontrolü prensibine dayanır. Genellikle hafif sanayi, iş makineleri ve 
mobil yağlama sektörlerinde kullanılmaktadır. 
• Manuel pompalar 
• Elektrikli pompalar 
• Pnömatik pompalar 
• Enjektörler
• Manifoldlar 
• Basınç sensörleri 
• Şarteller 

ÇİFT HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ 
   
Çift Hatlı sistemler genellikle demir-çelik sanayisinde kullanılmaktadır. Haddehane ve çelikhanelerde sıcak 
ürünlerin bulunduğu noktalarda dayanım değerleri yüksektir. 400 Bar'a kadar basınç üretebilir, 50-100 mt lik 
hat mesafelerinde kullanılması uygundur. Genel olarak çift hatlı distribütörlere bağlıdır öncelikle distribütö-
rün tek tarafına gres pompalanır, sonrasında hat basıncı ayarlanan değere ulaştığında diğer tarafına gres 
pompalanır.
• Elektrikli gres pompaları  
• Hat sonu şalterleri  
• Yön değiştirici valfler  
• Çift hatlı distribütörler  
• Kumanda panoları 

ÇOK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ
    
Çok hatlı yağlama sistemleri tek pompadan bir çok çıkış alarak yağlama noktalarına ulaşılması prensibine 
dayanan sistemlerdir. Pompa ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında programlanarak uygun periyotlarda 
çalıştırılır. Çıkışlara dağıtıcılar monte edilerek çıkış sayıları arttırılabilir. 
• Çok hatlı pompalar 
• Progresif dağıtıcılar 
• Pompa elemanları 

HAVA-YAĞ YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
 
Özellikle spindellerinizin devirlerine, boyutlarına ve geri basınçlarına uygun olarak hesaplanan basınç ve 
periyotlarda yağlama prensibine dayanır. Spindellerinizdeki hasar ve arıza oranını, durma sürelerinizi 
minimuma indirir. Spindel ömürlerini 20 yıla kadar uzatabilir. Kontollü bir sistemdir, spindelinize yağın 
uygun miktarda ve uygun zamanda ulaştığından emin olabilirsiniz.
• Pnömatik pompalar  
• Basınç şartelleri  
• İndüktif  sensörler  
• Hava-yağ karışım mikserleri 

HİDROLİK SİSTEM AKSESUARLARI

Hidrolik sistemler ve yağ sirkülasyon sistemlerdine resmi Türkiye Distribütörü olduğumuz Bühler Techno-
logies ihtiyaçlarınıza uygun ekipmanlar üretmektedir. Hidrolik sisteminize ait basınç, ısı, seviye ve kirlilik 
gibi değerler son teknoloji ürünü ekipmanlar ile kontrol edilir ve optimal değerlere getirilir.                       
• Seviye şalterleri
• Isı şalterleri
• Basınç şalterleri
• Filtreleme sistemleri ve filtre üniteleri
• Su/Yağ ve Hava/Yağ soğutucuları

     
     
 
       
      

POMPA TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    

Kullandığınız pompa istemiş olduğunuz basıncı sağlamıyor, akışkanı kaçırıyor olabilir. Arızalı pompanızı 
firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. Arızalı pompayı katalog 
ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol ediyoruz. Pompayı katalog ve veri 
sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini 
gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni pompayı da 
teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz.
Siparişiniz sonrasında pompanızın gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten 
sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz.  
• Dişli pompalar   
• Paletli pompalar   
• Pistonlu pompalar   
• Salyangoz pompalar   
• Difüzörlü pompalar   
• Tek ve çok kademeli pompalar   
• Yatay ve dikey eksenli pompalar   
• Emiş pompaları   
• Santrifüj pompalar  

HİDROLİK SİLİNDİR TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik silindirleriniz operasyon basıncını sağlamıyor olabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik silindirlerinizi firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştire-
biliriz. Arızalı hidrolik silindirinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol 
ediyoruz. Silindiri katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz.   
Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. 
Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni silindiri de teklifimizde sunuyoruz.   
Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında silindirinizi 
gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç 
testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim ediyoruz.  
• Tek etkili silindirler   
• Çift etkili silinidirler   
• Teleskopik silindirler   
• Açısal motorlar   
• Tandem silindirler   
• Çift milli silindirler   
• Yüksek basınç silindirleri   
• Özel amaçlı imal edilmiş silindirler   
 
HİDROLİK VALF TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik valfleriniz yönleri karıştırıyor olabilir, takılmalar yaşanabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik valflerinizi firmamıza gönderebilir ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. 
Arızalı hidrolik valflerinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle işlevselliğini kontrol ediyoruz. 
Hidrolik valfi katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş 
aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile 
birlikte yeni valfi de teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep 
etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında valfinizi gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri 
işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili testlerin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz. 
• Akış kontrol valfleri  
• Basınç kontrol valfleri  
• Çek valfler  
• Elektrikli emniyet valfleri  
• Oransal valfler  
• Popet valfler  
• Valf pleytleri  
• Yön kontrol valfleri  
         
 
  

HİDROLİK TESİSAT PROJELENDİRME VE İMALATI    
  
İhtiyacınız olan akışkan, basınç, debi ve sıcaklık değerlerinizi hesaplıyoruz. Mühendisliğimiz ile sizlere en 
uygun hidrolik tesisat projesini çıkartıyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Hidrolik 
tesisatınızı kullanım yerinde monte ediyoruz. İzolasyon, devreye alma ve kontrollerini gerçekleştiriyoruz. 
• Çelik ve paslanmaz çelik borular   
• Flanşlar   
• Vidalı bağlantılar   
• Kaynaklı ve kaynaksız boru bağlantıları   
  
   
        

• Kaplinler  
• Hortumlar  
• Akümülatörler  
• Soğutucu ve ısıtıcılar

• Boru kelepçeleri   
• Tesisat ısıtma ve izolasyonu   
• Flushing işlemleri 

• Havalandırma filtreleri  
• Kirlenme göstergeleri  
• Filtre üniteleri

• Kumanda tekniği 
• Feldbus 
• Sensör üniteleri 

HİDROLİK
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HİDROLİK ÜNİTE PROJELENDİRME VE İMALATI     
 
Taleplerinizi sahanızda değerlendirip mühendisliğimiz ile birleştiriyoruz. İhtiyaçlarınızı tam olarak 
karşılıyacak DIN EN 982 ye uygun hidrolik üniteler imal ediyoruz. Projelendirme, imalat, montaj ve devreye 
alma proseslerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. 
Müşterilerimize teknoloji ve kaliteyi bir arada sunuyoruz. Tasarladığımız üniteler Avrupa’nın bir çok 
noktasında kullanılmaktadır.      
• Pompalar  
• Motorlar  
• Valfler  
• Silindirler  
• Filitreler  
  

HİDROLİK SİLİNDİRLER VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI    
   
İhtiyacınıza göre hareketin kullanım alanı ve amaçlarını tespit ediyoruz. Montaj pozisyonları sahanızda 
gözlemleyerek raporluyoruz. Silindirlerin hacmi ve ünitenizin sağladığı ya da sağlayacağı debi ve basınç 
miktarını hesaplıyoruz. Etken faktörler göz önünde bulundurularak uygun silindirin tasarımını gerçekleştiri-
yoruz. Sızdırmazlık elemanları ve ölçüler etken faktörlere uygun olarak seçiyoruz.
• Çektirmeli tip hidrolik silindirler   
• Dışa vidalı hidrolik silindirler   
• İçe vidalı hidrolik silindirler   
• Kaynaklı tip hidrolik silindirler   
• Mafsal bağlantılı hidrolik silindirler   
        

FİLTRELEME VE FİLTRE TEKNİĞİ       
  
Sisteminizdeki akışkanın kirlilik seviyesini tespit ediyoruz. Akışkanınız için gerekli temizlik sınıfını normlara 
göre tespit ediyoruz. Filtre seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Gerek Mobil filtreleme ünitlerimiz 
ile gerekse fabrikanıza kuracağımız filtre sistemi ile akışkanınızı uygun temizlik sınıfına getiriyoruz. Farklı 
kullanım amaçlarına yönelik sizlere sunabiliriz. 
• Emme fitreleri  
• Basınç filtreleri  
• Geri dönüş filtreleri  
  
      

PLC VE KONTROL       

Hidrolik ünitelerinize hareket kontrolü için gerekli tespitleri gerçekleştiriyoruz Pompaların ve 
valflerin devreye girme ve çıkma zamanlarını hesaplıyoruz. Ünitenize bağlı sensör ve elektronik 
aksamlarının PLC ile kontrolünü gerçekleştiriyoruz ve daha hızlı işleme periyotları ile üretim 
sürelerini kısaltıyoruz. Sistem ekipmanları ve bileşenler arasında şebeke bağlantısı kuruyoruz.
• Tahrik tekniği 
• Device Net 
• Eternet 
• Frekans konvertörü 

       

TEK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
  
Tek hatlı sistemler yağ ve NLGI 00 sınıfına kadar sıvı gres kullanımları için uygun sistemlerdir. Pompa, 
pompaya bağlı enjektörler ve bunların kontrolü prensibine dayanır. Genellikle hafif sanayi, iş makineleri ve 
mobil yağlama sektörlerinde kullanılmaktadır. 
• Manuel pompalar 
• Elektrikli pompalar 
• Pnömatik pompalar 
• Enjektörler
• Manifoldlar 
• Basınç sensörleri 
• Şarteller 

ÇİFT HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ 
   
Çift Hatlı sistemler genellikle demir-çelik sanayisinde kullanılmaktadır. Haddehane ve çelikhanelerde sıcak 
ürünlerin bulunduğu noktalarda dayanım değerleri yüksektir. 400 Bar'a kadar basınç üretebilir, 50-100 mt lik 
hat mesafelerinde kullanılması uygundur. Genel olarak çift hatlı distribütörlere bağlıdır öncelikle distribütö-
rün tek tarafına gres pompalanır, sonrasında hat basıncı ayarlanan değere ulaştığında diğer tarafına gres 
pompalanır.
• Elektrikli gres pompaları  
• Hat sonu şalterleri  
• Yön değiştirici valfler  
• Çift hatlı distribütörler  
• Kumanda panoları 

ÇOK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ
    
Çok hatlı yağlama sistemleri tek pompadan bir çok çıkış alarak yağlama noktalarına ulaşılması prensibine 
dayanan sistemlerdir. Pompa ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında programlanarak uygun periyotlarda 
çalıştırılır. Çıkışlara dağıtıcılar monte edilerek çıkış sayıları arttırılabilir. 
• Çok hatlı pompalar 
• Progresif dağıtıcılar 
• Pompa elemanları 

HAVA-YAĞ YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
 
Özellikle spindellerinizin devirlerine, boyutlarına ve geri basınçlarına uygun olarak hesaplanan basınç ve 
periyotlarda yağlama prensibine dayanır. Spindellerinizdeki hasar ve arıza oranını, durma sürelerinizi 
minimuma indirir. Spindel ömürlerini 20 yıla kadar uzatabilir. Kontollü bir sistemdir, spindelinize yağın 
uygun miktarda ve uygun zamanda ulaştığından emin olabilirsiniz.
• Pnömatik pompalar  
• Basınç şartelleri  
• İndüktif  sensörler  
• Hava-yağ karışım mikserleri 

HİDROLİK SİSTEM AKSESUARLARI

Hidrolik sistemler ve yağ sirkülasyon sistemlerdine resmi Türkiye Distribütörü olduğumuz Bühler Techno-
logies ihtiyaçlarınıza uygun ekipmanlar üretmektedir. Hidrolik sisteminize ait basınç, ısı, seviye ve kirlilik 
gibi değerler son teknoloji ürünü ekipmanlar ile kontrol edilir ve optimal değerlere getirilir.                       
• Seviye şalterleri
• Isı şalterleri
• Basınç şalterleri
• Filtreleme sistemleri ve filtre üniteleri
• Su/Yağ ve Hava/Yağ soğutucuları

     
     
 
       
      

POMPA TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    

Kullandığınız pompa istemiş olduğunuz basıncı sağlamıyor, akışkanı kaçırıyor olabilir. Arızalı pompanızı 
firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. Arızalı pompayı katalog 
ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol ediyoruz. Pompayı katalog ve veri 
sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini 
gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni pompayı da 
teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz.
Siparişiniz sonrasında pompanızın gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten 
sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz.  
• Dişli pompalar   
• Paletli pompalar   
• Pistonlu pompalar   
• Salyangoz pompalar   
• Difüzörlü pompalar   
• Tek ve çok kademeli pompalar   
• Yatay ve dikey eksenli pompalar   
• Emiş pompaları   
• Santrifüj pompalar  

HİDROLİK SİLİNDİR TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik silindirleriniz operasyon basıncını sağlamıyor olabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik silindirlerinizi firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştire-
biliriz. Arızalı hidrolik silindirinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol 
ediyoruz. Silindiri katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz.   
Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. 
Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni silindiri de teklifimizde sunuyoruz.   
Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında silindirinizi 
gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç 
testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim ediyoruz.  
• Tek etkili silindirler   
• Çift etkili silinidirler   
• Teleskopik silindirler   
• Açısal motorlar   
• Tandem silindirler   
• Çift milli silindirler   
• Yüksek basınç silindirleri   
• Özel amaçlı imal edilmiş silindirler   
 
HİDROLİK VALF TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik valfleriniz yönleri karıştırıyor olabilir, takılmalar yaşanabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik valflerinizi firmamıza gönderebilir ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. 
Arızalı hidrolik valflerinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle işlevselliğini kontrol ediyoruz. 
Hidrolik valfi katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş 
aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile 
birlikte yeni valfi de teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep 
etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında valfinizi gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri 
işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili testlerin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz. 
• Akış kontrol valfleri  
• Basınç kontrol valfleri  
• Çek valfler  
• Elektrikli emniyet valfleri  
• Oransal valfler  
• Popet valfler  
• Valf pleytleri  
• Yön kontrol valfleri  
         
 
  

HİDROLİK TESİSAT PROJELENDİRME VE İMALATI    
  
İhtiyacınız olan akışkan, basınç, debi ve sıcaklık değerlerinizi hesaplıyoruz. Mühendisliğimiz ile sizlere en 
uygun hidrolik tesisat projesini çıkartıyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Hidrolik 
tesisatınızı kullanım yerinde monte ediyoruz. İzolasyon, devreye alma ve kontrollerini gerçekleştiriyoruz. 
• Çelik ve paslanmaz çelik borular   
• Flanşlar   
• Vidalı bağlantılar   
• Kaynaklı ve kaynaksız boru bağlantıları   
  
   
        

• Kaplinler  
• Hortumlar  
• Akümülatörler  
• Soğutucu ve ısıtıcılar

• Boru kelepçeleri   
• Tesisat ısıtma ve izolasyonu   
• Flushing işlemleri 

• Havalandırma filtreleri  
• Kirlenme göstergeleri  
• Filtre üniteleri

• Kumanda tekniği 
• Feldbus 
• Sensör üniteleri 
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HİDROLİK ÜNİTE PROJELENDİRME VE İMALATI     
 
Taleplerinizi sahanızda değerlendirip mühendisliğimiz ile birleştiriyoruz. İhtiyaçlarınızı tam olarak 
karşılıyacak DIN EN 982 ye uygun hidrolik üniteler imal ediyoruz. Projelendirme, imalat, montaj ve devreye 
alma proseslerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. 
Müşterilerimize teknoloji ve kaliteyi bir arada sunuyoruz. Tasarladığımız üniteler Avrupa’nın bir çok 
noktasında kullanılmaktadır.      
• Pompalar  
• Motorlar  
• Valfler  
• Silindirler  
• Filitreler  
  

HİDROLİK SİLİNDİRLER VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI    
   
İhtiyacınıza göre hareketin kullanım alanı ve amaçlarını tespit ediyoruz. Montaj pozisyonları sahanızda 
gözlemleyerek raporluyoruz. Silindirlerin hacmi ve ünitenizin sağladığı ya da sağlayacağı debi ve basınç 
miktarını hesaplıyoruz. Etken faktörler göz önünde bulundurularak uygun silindirin tasarımını gerçekleştiri-
yoruz. Sızdırmazlık elemanları ve ölçüler etken faktörlere uygun olarak seçiyoruz.
• Çektirmeli tip hidrolik silindirler   
• Dışa vidalı hidrolik silindirler   
• İçe vidalı hidrolik silindirler   
• Kaynaklı tip hidrolik silindirler   
• Mafsal bağlantılı hidrolik silindirler   
        

FİLTRELEME VE FİLTRE TEKNİĞİ       
  
Sisteminizdeki akışkanın kirlilik seviyesini tespit ediyoruz. Akışkanınız için gerekli temizlik sınıfını normlara 
göre tespit ediyoruz. Filtre seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Gerek Mobil filtreleme ünitlerimiz 
ile gerekse fabrikanıza kuracağımız filtre sistemi ile akışkanınızı uygun temizlik sınıfına getiriyoruz. Farklı 
kullanım amaçlarına yönelik sizlere sunabiliriz. 
• Emme fitreleri  
• Basınç filtreleri  
• Geri dönüş filtreleri  
  
      

PLC VE KONTROL       

Hidrolik ünitelerinize hareket kontrolü için gerekli tespitleri gerçekleştiriyoruz Pompaların ve 
valflerin devreye girme ve çıkma zamanlarını hesaplıyoruz. Ünitenize bağlı sensör ve elektronik 
aksamlarının PLC ile kontrolünü gerçekleştiriyoruz ve daha hızlı işleme periyotları ile üretim 
sürelerini kısaltıyoruz. Sistem ekipmanları ve bileşenler arasında şebeke bağlantısı kuruyoruz.
• Tahrik tekniği 
• Device Net 
• Eternet 
• Frekans konvertörü 

       

TEK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
  
Tek hatlı sistemler yağ ve NLGI 00 sınıfına kadar sıvı gres kullanımları için uygun sistemlerdir. Pompa, 
pompaya bağlı enjektörler ve bunların kontrolü prensibine dayanır. Genellikle hafif sanayi, iş makineleri ve 
mobil yağlama sektörlerinde kullanılmaktadır. 
• Manuel pompalar 
• Elektrikli pompalar 
• Pnömatik pompalar 
• Enjektörler
• Manifoldlar 
• Basınç sensörleri 
• Şarteller 

ÇİFT HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ 
   
Çift Hatlı sistemler genellikle demir-çelik sanayisinde kullanılmaktadır. Haddehane ve çelikhanelerde sıcak 
ürünlerin bulunduğu noktalarda dayanım değerleri yüksektir. 400 Bar'a kadar basınç üretebilir, 50-100 mt lik 
hat mesafelerinde kullanılması uygundur. Genel olarak çift hatlı distribütörlere bağlıdır öncelikle distribütö-
rün tek tarafına gres pompalanır, sonrasında hat basıncı ayarlanan değere ulaştığında diğer tarafına gres 
pompalanır.
• Elektrikli gres pompaları  
• Hat sonu şalterleri  
• Yön değiştirici valfler  
• Çift hatlı distribütörler  
• Kumanda panoları 

ÇOK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ
    
Çok hatlı yağlama sistemleri tek pompadan bir çok çıkış alarak yağlama noktalarına ulaşılması prensibine 
dayanan sistemlerdir. Pompa ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında programlanarak uygun periyotlarda 
çalıştırılır. Çıkışlara dağıtıcılar monte edilerek çıkış sayıları arttırılabilir. 
• Çok hatlı pompalar 
• Progresif dağıtıcılar 
• Pompa elemanları 

HAVA-YAĞ YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
 
Özellikle spindellerinizin devirlerine, boyutlarına ve geri basınçlarına uygun olarak hesaplanan basınç ve 
periyotlarda yağlama prensibine dayanır. Spindellerinizdeki hasar ve arıza oranını, durma sürelerinizi 
minimuma indirir. Spindel ömürlerini 20 yıla kadar uzatabilir. Kontollü bir sistemdir, spindelinize yağın 
uygun miktarda ve uygun zamanda ulaştığından emin olabilirsiniz.
• Pnömatik pompalar  
• Basınç şartelleri  
• İndüktif  sensörler  
• Hava-yağ karışım mikserleri 

HİDROLİK SİSTEM AKSESUARLARI

Hidrolik sistemler ve yağ sirkülasyon sistemlerdine resmi Türkiye Distribütörü olduğumuz Bühler Techno-
logies ihtiyaçlarınıza uygun ekipmanlar üretmektedir. Hidrolik sisteminize ait basınç, ısı, seviye ve kirlilik 
gibi değerler son teknoloji ürünü ekipmanlar ile kontrol edilir ve optimal değerlere getirilir.                       
• Seviye şalterleri
• Isı şalterleri
• Basınç şalterleri
• Filtreleme sistemleri ve filtre üniteleri
• Su/Yağ ve Hava/Yağ soğutucuları

     
     
 
       
      

POMPA TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    

Kullandığınız pompa istemiş olduğunuz basıncı sağlamıyor, akışkanı kaçırıyor olabilir. Arızalı pompanızı 
firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. Arızalı pompayı katalog 
ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol ediyoruz. Pompayı katalog ve veri 
sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini 
gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni pompayı da 
teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz.
Siparişiniz sonrasında pompanızın gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten 
sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz.  
• Dişli pompalar   
• Paletli pompalar   
• Pistonlu pompalar   
• Salyangoz pompalar   
• Difüzörlü pompalar   
• Tek ve çok kademeli pompalar   
• Yatay ve dikey eksenli pompalar   
• Emiş pompaları   
• Santrifüj pompalar  

HİDROLİK SİLİNDİR TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik silindirleriniz operasyon basıncını sağlamıyor olabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik silindirlerinizi firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştire-
biliriz. Arızalı hidrolik silindirinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol 
ediyoruz. Silindiri katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz.   
Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. 
Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni silindiri de teklifimizde sunuyoruz.   
Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında silindirinizi 
gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç 
testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim ediyoruz.  
• Tek etkili silindirler   
• Çift etkili silinidirler   
• Teleskopik silindirler   
• Açısal motorlar   
• Tandem silindirler   
• Çift milli silindirler   
• Yüksek basınç silindirleri   
• Özel amaçlı imal edilmiş silindirler   
 
HİDROLİK VALF TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik valfleriniz yönleri karıştırıyor olabilir, takılmalar yaşanabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik valflerinizi firmamıza gönderebilir ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. 
Arızalı hidrolik valflerinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle işlevselliğini kontrol ediyoruz. 
Hidrolik valfi katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş 
aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile 
birlikte yeni valfi de teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep 
etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında valfinizi gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri 
işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili testlerin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz. 
• Akış kontrol valfleri  
• Basınç kontrol valfleri  
• Çek valfler  
• Elektrikli emniyet valfleri  
• Oransal valfler  
• Popet valfler  
• Valf pleytleri  
• Yön kontrol valfleri  
         
 
  

HİDROLİK TESİSAT PROJELENDİRME VE İMALATI    
  
İhtiyacınız olan akışkan, basınç, debi ve sıcaklık değerlerinizi hesaplıyoruz. Mühendisliğimiz ile sizlere en 
uygun hidrolik tesisat projesini çıkartıyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Hidrolik 
tesisatınızı kullanım yerinde monte ediyoruz. İzolasyon, devreye alma ve kontrollerini gerçekleştiriyoruz. 
• Çelik ve paslanmaz çelik borular   
• Flanşlar   
• Vidalı bağlantılar   
• Kaynaklı ve kaynaksız boru bağlantıları   
  
   
        

• Kaplinler  
• Hortumlar  
• Akümülatörler  
• Soğutucu ve ısıtıcılar

• Boru kelepçeleri   
• Tesisat ısıtma ve izolasyonu   
• Flushing işlemleri 

• Havalandırma filtreleri  
• Kirlenme göstergeleri  
• Filtre üniteleri

• Kumanda tekniği 
• Feldbus 
• Sensör üniteleri 
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HİDROLİK ÜNİTE PROJELENDİRME VE İMALATI     
 
Taleplerinizi sahanızda değerlendirip mühendisliğimiz ile birleştiriyoruz. İhtiyaçlarınızı tam olarak 
karşılıyacak DIN EN 982 ye uygun hidrolik üniteler imal ediyoruz. Projelendirme, imalat, montaj ve devreye 
alma proseslerinin tamamını gerçekleştiriyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. 
Müşterilerimize teknoloji ve kaliteyi bir arada sunuyoruz. Tasarladığımız üniteler Avrupa’nın bir çok 
noktasında kullanılmaktadır.      
• Pompalar  
• Motorlar  
• Valfler  
• Silindirler  
• Filitreler  
  

HİDROLİK SİLİNDİRLER VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI    
   
İhtiyacınıza göre hareketin kullanım alanı ve amaçlarını tespit ediyoruz. Montaj pozisyonları sahanızda 
gözlemleyerek raporluyoruz. Silindirlerin hacmi ve ünitenizin sağladığı ya da sağlayacağı debi ve basınç 
miktarını hesaplıyoruz. Etken faktörler göz önünde bulundurularak uygun silindirin tasarımını gerçekleştiri-
yoruz. Sızdırmazlık elemanları ve ölçüler etken faktörlere uygun olarak seçiyoruz.
• Çektirmeli tip hidrolik silindirler   
• Dışa vidalı hidrolik silindirler   
• İçe vidalı hidrolik silindirler   
• Kaynaklı tip hidrolik silindirler   
• Mafsal bağlantılı hidrolik silindirler   
        

FİLTRELEME VE FİLTRE TEKNİĞİ       
  
Sisteminizdeki akışkanın kirlilik seviyesini tespit ediyoruz. Akışkanınız için gerekli temizlik sınıfını normlara 
göre tespit ediyoruz. Filtre seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Gerek Mobil filtreleme ünitlerimiz 
ile gerekse fabrikanıza kuracağımız filtre sistemi ile akışkanınızı uygun temizlik sınıfına getiriyoruz. Farklı 
kullanım amaçlarına yönelik sizlere sunabiliriz. 
• Emme fitreleri  
• Basınç filtreleri  
• Geri dönüş filtreleri  
  
      

PLC VE KONTROL       

Hidrolik ünitelerinize hareket kontrolü için gerekli tespitleri gerçekleştiriyoruz Pompaların ve 
valflerin devreye girme ve çıkma zamanlarını hesaplıyoruz. Ünitenize bağlı sensör ve elektronik 
aksamlarının PLC ile kontrolünü gerçekleştiriyoruz ve daha hızlı işleme periyotları ile üretim 
sürelerini kısaltıyoruz. Sistem ekipmanları ve bileşenler arasında şebeke bağlantısı kuruyoruz.
• Tahrik tekniği 
• Device Net 
• Eternet 
• Frekans konvertörü 

       

TEK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
  
Tek hatlı sistemler yağ ve NLGI 00 sınıfına kadar sıvı gres kullanımları için uygun sistemlerdir. Pompa, 
pompaya bağlı enjektörler ve bunların kontrolü prensibine dayanır. Genellikle hafif sanayi, iş makineleri ve 
mobil yağlama sektörlerinde kullanılmaktadır. 
• Manuel pompalar 
• Elektrikli pompalar 
• Pnömatik pompalar 
• Enjektörler
• Manifoldlar 
• Basınç sensörleri 
• Şarteller 

ÇİFT HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ 
   
Çift Hatlı sistemler genellikle demir-çelik sanayisinde kullanılmaktadır. Haddehane ve çelikhanelerde sıcak 
ürünlerin bulunduğu noktalarda dayanım değerleri yüksektir. 400 Bar'a kadar basınç üretebilir, 50-100 mt lik 
hat mesafelerinde kullanılması uygundur. Genel olarak çift hatlı distribütörlere bağlıdır öncelikle distribütö-
rün tek tarafına gres pompalanır, sonrasında hat basıncı ayarlanan değere ulaştığında diğer tarafına gres 
pompalanır.
• Elektrikli gres pompaları  
• Hat sonu şalterleri  
• Yön değiştirici valfler  
• Çift hatlı distribütörler  
• Kumanda panoları 

ÇOK HATLI YAĞLAMA SİSTEMLERİ
    
Çok hatlı yağlama sistemleri tek pompadan bir çok çıkış alarak yağlama noktalarına ulaşılması prensibine 
dayanan sistemlerdir. Pompa ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında programlanarak uygun periyotlarda 
çalıştırılır. Çıkışlara dağıtıcılar monte edilerek çıkış sayıları arttırılabilir. 
• Çok hatlı pompalar 
• Progresif dağıtıcılar 
• Pompa elemanları 

HAVA-YAĞ YAĞLAMA SİSTEMLERİ      
 
Özellikle spindellerinizin devirlerine, boyutlarına ve geri basınçlarına uygun olarak hesaplanan basınç ve 
periyotlarda yağlama prensibine dayanır. Spindellerinizdeki hasar ve arıza oranını, durma sürelerinizi 
minimuma indirir. Spindel ömürlerini 20 yıla kadar uzatabilir. Kontollü bir sistemdir, spindelinize yağın 
uygun miktarda ve uygun zamanda ulaştığından emin olabilirsiniz.
• Pnömatik pompalar  
• Basınç şartelleri  
• İndüktif  sensörler  
• Hava-yağ karışım mikserleri 

HİDROLİK SİSTEM AKSESUARLARI

Hidrolik sistemler ve yağ sirkülasyon sistemlerdine resmi Türkiye Distribütörü olduğumuz Bühler Techno-
logies ihtiyaçlarınıza uygun ekipmanlar üretmektedir. Hidrolik sisteminize ait basınç, ısı, seviye ve kirlilik 
gibi değerler son teknoloji ürünü ekipmanlar ile kontrol edilir ve optimal değerlere getirilir.                       
• Seviye şalterleri
• Isı şalterleri
• Basınç şalterleri
• Filtreleme sistemleri ve filtre üniteleri
• Su/Yağ ve Hava/Yağ soğutucuları

     
     
 
       
      

POMPA TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    

Kullandığınız pompa istemiş olduğunuz basıncı sağlamıyor, akışkanı kaçırıyor olabilir. Arızalı pompanızı 
firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. Arızalı pompayı katalog 
ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol ediyoruz. Pompayı katalog ve veri 
sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini 
gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni pompayı da 
teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz.
Siparişiniz sonrasında pompanızın gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten 
sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz.  
• Dişli pompalar   
• Paletli pompalar   
• Pistonlu pompalar   
• Salyangoz pompalar   
• Difüzörlü pompalar   
• Tek ve çok kademeli pompalar   
• Yatay ve dikey eksenli pompalar   
• Emiş pompaları   
• Santrifüj pompalar  

HİDROLİK SİLİNDİR TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik silindirleriniz operasyon basıncını sağlamıyor olabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik silindirlerinizi firmamıza gönderebilirsiniz ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştire-
biliriz. Arızalı hidrolik silindirinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle basınç değerlerini kontrol 
ediyoruz. Silindiri katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz.   
Arızalı ve hasar görmüş aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. 
Raporumuz ve bakım teklifimiz ile birlikte yeni silindiri de teklifimizde sunuyoruz.   
Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında silindirinizi 
gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili basınç 
testlerinin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim ediyoruz.  
• Tek etkili silindirler   
• Çift etkili silinidirler   
• Teleskopik silindirler   
• Açısal motorlar   
• Tandem silindirler   
• Çift milli silindirler   
• Yüksek basınç silindirleri   
• Özel amaçlı imal edilmiş silindirler   
 
HİDROLİK VALF TAMİR / BAKIM VE REVİZYONLARI    
    
Hidrolik valfleriniz yönleri karıştırıyor olabilir, takılmalar yaşanabilir, iç ve dış yağ kaçakları olabilir.  
Arızalı hidrolik valflerinizi firmamıza gönderebilir ya da talebiniz üzere sahanızda analiz gerçekleştirebiliriz. 
Arızalı hidrolik valflerinizi katalog ve veri sayfalarını temin ederek öncelikle işlevselliğini kontrol ediyoruz. 
Hidrolik valfi katalog ve veri sayfalarının yönlendirmelerine göre demonte ediyoruz. Arızalı ve hasar görmüş 
aksamların tespitlerini gerçekleştiriyor ve sizlere rapor halinde sunuyoruz. Raporumuz ve bakım teklifimiz ile 
birlikte yeni valfi de teklifimizde sunuyoruz. Firmamızda gerçekleştireceğimiz hasar tespitleri için ücret talep 
etmiyoruz. Siparişiniz sonrasında valfinizi gerekli aksam ve parçalarını değiştirerek, gerekli bölgeleri 
işledikten sonra bütünleştiriyoruz. İlgili testlerin tekrar yapılmasından sonra firmanıza garantili olarak teslim 
ediyoruz. 
• Akış kontrol valfleri  
• Basınç kontrol valfleri  
• Çek valfler  
• Elektrikli emniyet valfleri  
• Oransal valfler  
• Popet valfler  
• Valf pleytleri  
• Yön kontrol valfleri  
         
 
  

HİDROLİK TESİSAT PROJELENDİRME VE İMALATI    
  
İhtiyacınız olan akışkan, basınç, debi ve sıcaklık değerlerinizi hesaplıyoruz. Mühendisliğimiz ile sizlere en 
uygun hidrolik tesisat projesini çıkartıyoruz. Ekipman seçimlerini normlara göre gerçekleştiriyoruz. Hidrolik 
tesisatınızı kullanım yerinde monte ediyoruz. İzolasyon, devreye alma ve kontrollerini gerçekleştiriyoruz. 
• Çelik ve paslanmaz çelik borular   
• Flanşlar   
• Vidalı bağlantılar   
• Kaynaklı ve kaynaksız boru bağlantıları   
  
   
        

• Kaplinler  
• Hortumlar  
• Akümülatörler  
• Soğutucu ve ısıtıcılar

• Boru kelepçeleri   
• Tesisat ısıtma ve izolasyonu   
• Flushing işlemleri 

• Havalandırma filtreleri  
• Kirlenme göstergeleri  
• Filtre üniteleri

• Kumanda tekniği 
• Feldbus 
• Sensör üniteleri 

HİDROLİK
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SERVİS HİZMETLERİ

 

Rexroth
Vickers-Eaton
Parker
Sauer Danfoss
Hawe   
 

Ermeto
Voss
Stauff
Havit

Hydac
Mahle
Pall
Internormen

Simrit-Merkel
Bushak Shamban
Hallite

Batsi
Mitsubishi
Siemens
Omron

   
• Manuel, mekanik ve bobin uyarılı valfler   
• Filtre+yağlayıcı+regülatörler   
• Basınç ve akış ayar valfleri   
• Basınç düşürücüler   
• Hava şartlandırma üniteleri   
• Pnömatik silindirler   
• Tutma-taşıma ekipmanları   
• Hava tankları   
• Susturucular   
• Hava püskürtme aygıtları   
• Pnömatik göstergeler   
• Pnömatik sayaçlar   

• Kontrol devresi cihazları   
• Sinyal kuleleri   
• Elektronik pozisyon anahtarları   
• Mekanik pozisyon anahtarları   
• Elektronik sensör   
• Basınç anahtarları   
• Emniyet pozisyon anahtarları   
• Kompakt devre kesiciler, anahtarları   
• Açık devre kesiciler ve anahtarı   
• Ark arıza koruma sistemi   
• Yapılandırıcı devre kesici   
• Görüntüleme ve kayıt sistemi   
• Ölçüm ve iletisim modülleri   
• Minyatür ve kaçak akım devre elemanlar   
• Transfer anahtarı denetleyicisi   
 

• Redüktörler  
• Varyatörler  
• Motorlar  
• İnvertörler  
• Kaplinler  
• Çember rulmanlar / çember  
• Dişliler  
• Soğutucular  
• Kasnaklar  

PNÖMATİK 

MEKANİK
5

ELEKTRİK & ELEKTRONİK

4
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Festo
Norgren
SMC
Asco-Numatics
Pneumax

Flender
Sew
Lenze
Bonfiglioli
KTR

Emerson
Endress Hauser
Pepperl Fuchs
Balluff
IFM
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