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2021 MODEL
4 FIRÇALI

0,40 ile 3,00 mm Arası
Scotch-Brite ve PVC

Kaplama
Çalışma Genişliği 1500 mm

Tabla Hızı 5-15 M/Dak.

Scotch Brite Hattı
Taşlama, fırçalama bantlama
hattımız genel özellikleri ve

kapasite parametreleri verilen
aşağıdaki ünitelerden kuruludur:

 



CNC LAZER KESİM
CNC Lazer Kesim Nedir?

 
LASER” sözcüğünün anlamı “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” yani radyasyonun

uyarılmış emisyonuyla ışık haznesinin yükseltmesidir.
 

Lazer ışını; karbondioksit lazer kesim tezgahlarında, karbondioksin gazına elektrik akımı verilerek oluşturulur.
Bunun yanı sıra lazer kesimde verimi daha da arttırmak için karbondioksit gazına azot ve helyum gazı eklenerek
verim 1/3 oranında arttırılır. Elde edilen lazer ışını ile çeşitli tezgalarda yapılan kesim işlemine ise Lazer Kesim

denilmektedir.
 



20 KW LAZER KESİM MAKİNESİ
(2500x6000mm)

 ·Paslanmaz saclarda 50 mm’ ye kadar kesim,
·Siyah saclarda 80 mm’ ye kadar kesim,

·Alüminyum saclarda 40 mm’ ye kadar kesim,
·Pirinç saclarda 20 mm’ ye kadar kesim,   

 





4 KW LAZER KESİM
MAKİNESİ







CNC Lazer Kesim Avantajları

● Maliyet Avantajı Parça imalatında kalıp maliyeti yoktur.
● Aynı plaka sac üzerinden birbirinden farklı parçalar işlenebilir.

● Fire oranı minimum seviyeye indirilir. İşlenecek parçaların uygun olması durumunda ortak yüzeyler
beraber kesilerek maliyet azaltılabilir. Büküm eksenleri markalanarak sonraki imalat aşamaları

hızlandırılır ve maliyetler düşürülür.

Kalite Avantajı
● Çapaksız bir kesim sağlanır ve ısı deformasyonu minimum seviyedir.

● Preste oluşan sac deformasyonları yoktur.
● Sac kalınlığının yarısı ( 0,5 Oranı ) kadar çaptaki delikler işlenebilir.

● + / - 0,2-0,4 mm hassasiyet ile parçalar kesilir. Her türlü yazı, resim, amblem sac üzerinden kesilebilir.

Zaman Avantajı
● Fiyatlandırma ve kesim işi kısa sürede yapılarak bir adım önde olmanız sağlanır.



CNC BÜKÜM MAKİNESİ





 0,70-4,00mm çalışma aralığı.
Max. Çalışma genişliği 2000mm.
PVC kaplama ve kağıtlama imkan

           Hare Desen Hattı

1,00-5,00mm çalışma aralığı.
Max. Çalışma genişliği 1500mm.
Desen uzunluğu 35mm.
Desen genişliği 8mm.

           Göz Yaşı Hattı



Neden bizimle çalışmalısınız?

Değerlerimiz:

      Dürüstlük: Dürüstlük: Güvenmesi kolay, sorumlu bir şirketiz. Dürüstlük işimizin doğal bir
parçasıdır.

      Gelişime açık: Değişikliklere ve müşteri ihtiyaçlarına çeviklikle tepki verebiliyoruz.
Operasyonumuzu sürekli geliştiriyoruz.

      Karlılık: İşleri akıllıca yaparız. Karlı iş sürekliliği sağlar ve gelişmeyi sağlar.
     Uzmanlık: Yaptığımız her şeyde uzmanlık görülebilir. Sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyoruz

 Satış - Pazarlama
 www.ulas-paslanmaz.com

hakan@ulas-paslanmaz.com
cigdem@ulas-paslanmaz.com
idil@ulas-paslanmaz.com
berkay@ulas-paslanmaz.com
seyda@ulas-paslanmaz.com
 +90 312 439 83 80 


