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STEEL Makina Kalıp ve Sanayi Ltd. Şti. kurucuları 
sektörde uzun yıllar çalışmış deneyimli ve profesy-
onel tecrübeleriyle müşteri memnuniyeti, kaliteli 
işçilik ve malzeme kullanılarak etik ticari anlayıştan 
ödün vermeden çalışmayı esas edinmiştir. 

STEEL deneyimli mühendis ekibi ile AR-GE 
bölümünde kalite açısından yüzde yüz memnuniyet 
sağlamak için çalışmaktadır. 

STEEL Makina ana imalat olarak, hidrolik, pnömatik 
ve mekanik ilkelere göre çalışan ve PLC sistemi ile 
kontrol edilen üretim hatları, makinalar, aparatlar, 
teknik destek sistemleri gibi imalat sektörünün en 
önemli ve hassas kısımları üzerinde çalışmakta ve 
bütün bunları gerekli mühendislik kriterlerine göre 
en kaliteli şekilde imal etmektedir. 

Ürünlerimizden bazıları Boy Kesme Hattı, Kompakt  
Pres Besleme Hattı, Servo Sürücü Hattı, Rulo Sac 
Doğrultma Makinaları, Hidrolik Rulo Sac Açıcı, Me-
kanik Rulo Sac Açıcı, MDS Servo Sürücü Makinal-
arı olarak sayılabilir.

Hakkımızda
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Yüksek
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The founders of STEEL Machine and Mold Ind.
Set Co. -who are experienced professionals in the
sector- had adopted customer satisfaction and
working without compromising ethical commercial
comprehension -by using quality workmanship and
material- as principle.

STEEL’s experienced engineering team is working
in its RE-DE department to ensure hundred percent
satisfaction in respect of quality.

STEEL Machine is working on the most significant
and sensitive parts of manufacturing sector such
as production lines, machines, apparatus and
technical support systems -working as per hydraulic,
pneumatic and mechanical principles, and being
controlled y PLC system-, and it is manufacturing
all these in the most qualified manner as per
engineering criteria.

Some of our products may be listed as cut-tolength
line, compact press feeder line, servo feeder
line, steel roll straightening machines, hydraulic
decoilers, mechanical deoilers, and MDS servo feeder
machines.

About us

High
Performance
High Feeding
Accuracy
High
Technology
Long
Life
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Çvrenin ve doğal kaynakların korunması ve kirlenmeme-
sini sağlamak ayrıca ekonomik ve ticari bakımdan çevr-
eye zarar vermemeye dayalı teknoloji üretmek. Bu yüzden 
çevre dostu malzemeler ve teknolojiler kullanmaktayız.

To ensure the application of technology to no  damage to 
the environtment for prevention of 
pollution and conservaton of naturel resources therefore 
we are use eco-friendly materials and  technologies.

STEEL Mac. attended to companies which were an 
active in the market as local and international. Steel Mac. 
provide support in terms of both technical and high 
quality our export to countries and local places

STEEL Makina yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da 
aktif pazarda rol alan firmalar arasına girmiştir.
İhracat yaptığımız ülkelere veşehirlere, teknik ve
kalite baımından tam destek  sağlamaktayız.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ENVIRONMENTAL POLICY

LOGISTICS

LOJİSTİK

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.



5www.servosteel.com.tr

İŞ YAPTIĞIMIZ ALANLAR
OUR BUSINESS PARTNERS

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

METAL DIŞ CEPHE İSKELESİ
METAL EXTERIOR SCAFFOLDING

BEYAZ EŞYA /
WHITE APPLIANCES

ELEKTRİK PANOSU, PANEL /
ELECTRIC PANEL

GÜNEŞ ENERJİLERİ /
SOLAR ENERGIES

DALGIÇ MOTORLAR / 
SUBMERSIBLE MOTORS

ÇELİKRAF /
STEEL SHELF

PREFABRİK YAPI /
PREFABRICATED BUILDINGS

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
VENTILATION SYSTEMS

KARAYOLLARI LEVHA MALZEMELERİ / 
HIGHWAY STEEL MATERİALS

Şasi / Chassis *

Kaput / Cowling  *

Kapı / Door *

Metal kalas yapımı *  
(metal plank)

Güvenli İskele geçiti *
(Safe scaffolding walkway

Çamaşır Mak. gövde ve kapağı *  
(Bady and cover of the washing 

machine

* Beyaz eşya bağlantı parçaları
((Connection pieces of the white 

appliances

Panel kapağı / Panel cover *

Panel profili / Profile of panel *

Panel kenar sacları / *
panel sheet edges

* Süzgeç / Filter

* Çelik raf üretimi 
(Steel shelves production)

* Metal kalas üretimi / 
steel rod production

* Metal levha ve sac basımı
(metal plate and sheet prepare)

* Bariyer yapımı / Barrier made
* Uyarı levhalarının yapımı
(Prepare 

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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MEKANİK AÇICILAR
MECHANICAL DECOILERS

DOĞRULTMALI SERVO 
SÜRÜCÜLER

SERVO FEEDERS with 
STRAIGHTENER

BOY KESME HATLARI
CUT TO LENGHT LINES

MİNİ SERVO SÜRÜCÜLER
MINI SERVO FEEDERS

KOMPAKT HATLAR
COMPACT LINES

KORUMA BARİYERLERİ PRO-
TECTION BARRIERS

RULO DİLME HATLARI
COIL SLIDING LINES

ASMA TAVAN HATTI
HANRING CEIVILING LİNE

ÜRÜN YELPAZESİ - PRODUCT INDEX
07
10

13
16

19
22

26
28

11
12

17
18

23
25

29
30
32

MDS DOĞRULTMALI SERVO 
SÜRÜCÜLER

MDS SERVO FEEDERS with 
STRAIGHTENER

MEKANİK AÇICILAR
MECHANICAL DECOILERS
KASALI SERVO SÜRÜCÜLER
CASED SERVO FEEDERS

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.



7www.servosteel.com.tr

SCHNEIDER
dokunmatik
operatör
paneli
SCHNEIDER
yeni nesil
PLC

SCHNEIDER
touch screen
operator
panel
SCHNEIDER
new generation
PLC

Steel Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. üretimini
yaptığı makinelerde, yeni nesil SCHNEIDER PLC ve
SCHNEIDER dokunmatik operatör paneli kullanarak,
yenilikçi, geliştirilebilir, estetik ve kaliteli bir teknoloji
hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Steel Makina, estetik, kullanılabilir ve kaliteli
yapısından dolayı SCHNEIDER LEXIUM ve
SCHNEIDER ALTIVAR serisi hız kontrol sistemlerini
kullanmaktadır.

Steel Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. otomasyon
sistemlerinde servo sürücü, ekran, PLC, sürücü
motoru, elektrik sarf malzemeleri ve yazılım olarak
SCHNEIDER ürünlerini kallanmaktadır.
Sürücü yazılım özellikleri;

250 adet kalıp hafızası
30 adet farklı sürme boyu
10 adet harici çıkış ekleme
1 adet pres - 1 adet pilotlama çıkışı
7” dokunmatik renkli ekran

In the machines that we produce, we intend to
provide an innovative, improvable, aesthetic and
qualified technology service by using new generation
PLC and Schneider touch operator panel.

We are using SCHNEIDER LEXIUM and SCHNEIDER
ALTIVAR series speed control systems in machine
production due to their aesthetic, usable and
qualified structure.

Electric consumables;
Servo drive display brand,
Drive PLC brand
Servo motor brand
Software:

250 units mold memory
30 units different sliding length writing feature
10 units external outlet addition feature
1 unit press, 1 unit piloting outlet
7” color touch display

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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MEKANİK RULO AÇICILAR / MECHANICAL DECOILERS

Mekanik rulo açıcılarımız 500 kg ile 2500 kg arasında rulo 
taşıma kapasitesine sahiptir. Bir kol yardımı ile mekanik 
olarak göbekten vida milli sıkma ve boşaltma yapmaktadır. 
Maliyeti düşüktür veküçük alan kaplar. Motorlu, pnömatik 
üst baskı kollu ve frenli seçeneklerimiz vardır.

Our mechanic decoilers have a roll carriage capacity in 
between 500 kg and 2.500 kg. They perform hub screw 
mechanical clamping and discharge by the help of an arm.  
Its cost is low and covers a small area. We have options 
including engine, pneumatic top depressor arm and break.

SRV-MA SERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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YATAY RULO AÇICI

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

ÇİFT KAFALI RULO AÇICI
500 kg - 2500 kg rulo sac taşıma
30 mm - 500 mm rulo sac genişlik
kapasitesi
Standart Özellikler
Hız kontrol ayar sistemi
Fren balata sistemi
Mandren bistemi ile rulo göbeği sıkma
İki yöne açılabilme
Opsiyonel özellikler (*)

*Opsiyonel özellikler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / Please contact us for optional features.   

500 kg - 2500 kg steel roll carriage
30 mm - 500 mm steel roll width
capacity
Standard Features
Speed control adjustment system
Brake lining system
Tightening roll hub by plunger system
Ability to open to both sides
Optional features (*)

SRV-MASERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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KONİK MANDREN RULO AÇICILAR / CONICAL PLUNGER DECOILERS

Konik mandren rulo açıcılarımız 3000 kg ile 4000 kg rulo 
taşıma kapasitesine sahiptir. Bir kol yardımı ile mekanik 
olarak konik mandren iç sıkma ve boşaltma yapmaktadır. 
600 - 800 - 1000 mm rulo genişliğinde ve 5 mm’ye kadar 
sac kalınlığında sağlıklı çalışmaktadır.

Our conical plunger decoilers have a roll carriage capacity 
of 3.000 kg and 4.000 kg. They perform conical plunger 
internal mechanical clamping and discharge by the help of 
an arm.  They operate  very well with a roll width of 600-
800-1000 mm and sheet thickness up to 5 mm. 

SRV-MA SERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

3000 kg - 4000 kg rulo sac taşıma
600 mm - 1000 mm rulo sac genişlik kapasitesi

Standart Özellikler
Hız kontrol ayar sistemi
Fren balata sistemi
Mandren bistemi ile rulo göbeği sıkma
İki yöne açılabilme
Opsiyonel özellikler (*)

*Opsiyonel özellikler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / Please contact us for optional features.   

3.000 kg -4.000 kg steel roll carriage
600 mm -1.000 mm steel roll width capacity

Standard Features
Speed control adjustment system
Brake lining system
Tightening roll hub by plunger system
Ability to open to both sides
Optional features (*)

SRV-MA SERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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HİDROLİK RULO AÇICILAR / HYDRAULIC DECOILERS

Hidrolik rulo açıcılarımız 6000 kg ile 20000 kg arasında rulo 
taşıma kapasitesine sahiptir. Rulo iç çap sıkma ve boşaltma 
sistemi hidroliktir. İsteğe bağlı olarak motorlu sistemle çalışan 
ve hız kontrol ünitesi standart olan yükleme arabaları da 
üretilmektedir.

Our hydraulic decoilers have a roll carriage 
capacity in between 6.000 kg and 20.000 kg. Roll 
internal diameter clamping and discharge system is 
hydraulic. Loading vehicles, which are operating 
with engine system and whose speed control unit is 
standard, are also being produced upon request.

SRV-HA SERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

HYDRAULIC
DECOILERS
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TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

6000 kg - 20000 kg rulo sac taşıma
1600 mm ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi

Standart Özellikler

Pnömatik üst baskı kolu
Hız kontrol sistemi
Lazer sensörlü loop kontrol
sistemiİ ki yöne açılabilme
Opsiyonel özellikler (*)

*Opsiyonel özellikler için lütfen bizimle iletişime geçiniz / Please contact us for optional features.   

6000 kg - 20000 kg steel roll carriage Steel
roll width capacity up to 1600 mm

Standard Features
Pneumatic top press arm
Speed control system
Laser sensor loop control system
Ability to open to both sides
Optional features (*)

SRV-HASERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

HYDRAULIC
DECOILERS
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MİNİ SERVO SÜRÜCÜLER / MINI SERVO FEEDERS

Mini servo sürücülerimiz 100 mm ile 600 mm sac genişliği 
aralığında sağlıklı çalışmaktadır. Sac kalınlığı kapasitesi  ise 
0,2 mm ile 2 mm aralığındadır. Yardımcı ekipmanlar ile plaka 
sürücü olarakta kullanılabilmektedir.

Our mini servo feeders operate very well at the sheet 
width range of 100 mm â•fi 600 mm. And the capacity 
of sheet width is at the range of 0.2 mm - 2mm. It is 
also able to be used as plate block drive by auxiliary 
equipments.

SRV-SS SERIES SERVO
FEEDERS

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

600 mm ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi

Standart Özellikler

600 mm ye kadar genişlik kapasitesi
Dişli tahrikli üst ve alt merdane grubu
Triger tahrikli sürme sistemi
Redüktör tahrikli sürme sistemi
Pnömatik pilotlama sistemi
7” dokunmatik ekran
250 adete kadar kalıp hafızası

Steel roll width capacity up to 600 mm

Standard Features
Width capacity up to 600 mm
Gear drive top and bottom mandrel group
Trigger driven drive system
Reductor driven drive system
Pneumatic piloting system
7” touch display
Mold memory up to 250 units

SRV-SS SERIESSERVO
FEEDERS

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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KASALI SERVO SÜRÜCÜLER / CASED SERVO FEEDERS

Kasalı servo sürücülerimiz 300 mm ile 1600 mm sag genişliği 
aralığında sağlıklı çalışmaktadır. Sac kalınlığı kapasitesi ise 
0,4 mm ile 3 mm aralığındadır. Kasalı servo sürücülerimiz 
yardımcı ekipmanlarla plaka sac sürücü olarak ta 
kullanılmaktadır.

Our cased servo feeders operate very well at the 
sheet width range of 300 mm  - 1,600 mm. And the
capacity of sheet width is at the range of 0.4 mm - 
4 mm. Our cased servo drives are also being used as
plate block sheet drives by auxiliary equipments.

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SRV-SS SERIES SERVO
FEEDERS
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TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

1600 mm ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi
Standart Özellikler
1600 mm ye kadar genişlik kapasitesi
Redüktör tahrikli sürme sistemi
Pnömatik pilotlama sistemi
7” dokunmatik ekran
250 adete kadar kalıp hafızasI

Opsiyonel Özellikler
Merdane kaplama
Kalıp koruma ve yağlama
El kumanda çarkı
Harici çıkış
Özel yazılım
Sac kalınlığı kapasitesi 4 mm

Steel roll width capacity up to 600 mm
Standard Features
Steel roll width capacity up to 1600 mm
Reductor driven drive system
Pneumatic piloting system
7” touch display
Mold memory up to 250 units
Optional Features
Mandrel coating
Mould protection and lubrication
Remote control wheel
External outlet
Special software
Sheet thickness capacity 4 mm

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SRV-KS SERIESSERVO
FEEDERS
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MİNİ DOĞRULTMALI SERVO SÜRÜCÜLER / MINI STRAIGHTENING SERVO FEEDERS

Mini doğrultmalı servo sürücülerimiz 100 mm ile 400 mm sac 
genişliği aralığında sağlıklı çalışmaktadır. Sac kalınlığı kapasi-
tesi ise 0,5 ile 2 mm aralığındadır.

Our mini straightening servo feeders operate very well 
at the sheet width range of 100 mm - 400 mm. And the 
capacity of sheet width is at the range of 0.2 mm - 2mm. 

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SRV-MDS SERIES SERVO
FEEDERS
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TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

400 mm ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi
Standart Özellikler
400 mm ye kadar genişlik kapasitesi
Dişli tahrikli üst ve alt merdane grubu
Redüktör tahrikli sürme sistemi
Pnömatik pilotlama sistemi
7” dokunmatik ekran
250 adete kadar kalıp hafızası

Opsiyonel Özellikler

Merdane kaplama
Kalıp koruma ve yağlama
El kumanda çarkı
Harici çıkış
Özel yazılım
Sac kalınlığı kapasitesi 3 mm

Width capacity up to 400 mm
Standard Features
Width capacity up to 400 mm
Gear drive top and bottom mandrel group
Reductor driven drive system
Pneumatic piloting system
7” touch display
Mold memory up to 250 units

Optional Features

Roller coating
Mould protection and lubrication
Remote control wheel
External outlet
Special software
Sheet thickness capacity 3 mm

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SRV-MDS SERIESSERVO
FEEDERS
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STRAIGHTENER SERVO FEEDERS

TEKNİK BİLGİLER(7 MERDANE) - TECHNICAL DETAILS(7 ROLLER)

DOĞRULTMALI SERVO SÜRÜCÜLER

Doğrultmalı servo sürücülerimiz 7, 9 , 11 ve 13 
merdane olmak üzere 4 ana grupta üretilmekte 
ve 100 mm ile 1600 mm sac genişliği aralığında 
çalışmaktadır. Sac kalınlığı kapasitesi ise 0,4 mm 
ile 6 mm aralığındadır.

Our straightener servo feeders are being
produced as three main groups each having 7, 9
and 13 mandrels, and they operate at sheet width
range of 100 mm and 1.600 mm. And the capacity
of sheet width is at the range of 0.4 mm – 6 mm.

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SERVO
FEEDERS

SRV-DSS SERIES

Ø 85
Ø 85
Ø 85
Ø 85
Ø 85
Ø 85
Ø 85
Ø 85
Ø 85

5
5
5
5
5
5
5
5
5

3

3

3

3

3

3

3

3

3



21www.servosteel.com.tr
Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SERVO
FEEDERS

SRV-DDS SERIES

DOĞRULTMALI SERVO SÜRÜCÜLER STRAIGHTENER SERVO FEEDERS

TEKNİK BİLGİLER(9 MERDANE) - TECHNICAL DETAILS(9 ROLLER)

1600 mm ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi
Standart Özellikler
Giriş çıkış kılavuzları
Sürücü merdane pilotlama sistemi
Tek tek ayarlanabilen doğrultma
merdaneleri
Manuel kalıp seviye ayarı
250 adet kalıp hafızası
Dokunmatik renkli LCD ekran(SHNEİDER)

Steel roll width capacity up to 1600 mm
Standard Features
Inlet outlet guides
Drive mandrel piloting system
Straightener mandrels which can be adjusted
one by one
Manual mould level adjustment
250 units mold memory
Color LCD touch display (SHNEIDER)

50 - 500
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SRV-DSS SERIES

TEKNİK BİLGİLER( 11 MERDANE) - TECHNICAL DETAILS( 11 ROLLER)

11 merdaneli doğrultmalı servo sürücülerimiz
standart olarak bel kırma merdaneli üretilmektedir.

Our straightener servo drives with 11 roller are
being produced with yield breakage roller as
standard.

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SERVO
FEEDERS

50 - 500
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SRV-DSS SERIES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SERVO
FEEDERS

DOĞRULTMALI SERVO SÜRÜCÜLER STRAIGHTENER SERVO FEEDERS

TEKNİK BİLGİLER(13 MERDANE) - TECHNICAL DETAILS(13 ROLLER)

13 merdaneli doğrultmalı servo sürücülerimiz stadart
olarak bel kırma merdaneli üretilmektedir.

1600 mm ye kadar rulo sac genişlik kapasitesi

Our straightener servo drives with 13 roller are
being produced with yield breakage roller as standard.

Steel roll width capacity up to 1600 mm

50 - 500

7 + 6
7 + 6
7 + 6
7 + 6
7 + 6
7 + 6
7 + 6
7 + 6
7 + 6
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SRV-KH SERIES
COMPACT
MACHINES
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COMPACT
MACHINES SRV-KH SERIES

KOMPAKT HATLAR COMPACT LINES

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

Atölye ve fabrikalardaki alan sıkıntısına çözüm olarak
üretilen kompakt ürünler dar alanda daha rahat
çalışılmasını sağlamaktadır. Alan maliyetlerinin çok
yüksek olduğu günümüzde kompakt sistemlere talep
daha da artmıştır. Kompakt sistemlerin bir diğer
önemli avantajı da set sürelerini önemli ölçüde 
kısatmasıdır.
Operatörün sistemi üretime hazır hale getirmesi
kompakt sistemlerde daha kısa sürmektedir.

Compact products produced as a solution for the space
restrictions at workshops and factories are enabling
more comfortable working at confined spaces. Today,
when the costs of space are very high, demand for
compact systems had increased more. Another
significant advantage of compact systems is significant
reduction of set periods. The period in which the
operator makes the system ready for production is
being shorter in compact systems.
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SRV-KH SERIES
COMPACT
MACHINES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

KOMPAKT HATLAR COMPACT LINES
Kompakt ürünlerimiz 3 ana grupta toplanmıştır;
Açma - Doğrultma
Doğrultma - Sürme ve
Açma - Doğrultma - Sürme şeklindedir.
Bu 3 ana grup içerisinde kullanılan sacın genişlik,
kalınlık ve rulo ağırlığı verilerine göre sistem
oluşturulmaktadır. Firmmız kompakt ürünlerde
sektörün en geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Our compact products are gathered under three
main groups;
Decoiler - Straightener
Straightener – Slider, and
Decoiler – Straightener – Slider.
System is being formed within these three main
groups as per the width, thickness and roll weight data
of the sheet. Our company has the most extensive
product range regarding compact products in the sector.
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SRV-KH SERIES
COMPACT
MACHINES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

TEKNİK BİLGİLER - TECHNICAL DETAILS

KOMPAKT HATLAR COMPACT HATLAR
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SRV-KH SERIES
COMPACT
MACHINES
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BOY KESME HATLARI CUT TO LENGHT LINES
Servo Steel Boy Kesme Hatları, kullanılan yeni nesil
SCHNEIDER PLC ve SCHNEIDER dokunmatik
operatör paneli ile yüksek hassasiyette kesim
yapmanıza olanak sağlayarak üretim kalitenizi
en üst seviyeye taşımaktadır. Proje ekibimiz
tamamen size özel hat proje planlamalarını ve
uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Line roll carriage 
capacity:

4.000 kg
6.000 kg
8.000 kg
10.000 kg
15.000 G

Line sheet thickness 
capacity:

0,5 - 1 mm
0,5 - 2 mm
0,8 - 3 mm
1 - 5 mm

Servo Steel Cut-to-Length Lines are carrying your
production quality to the highest level by enabling
you to perform cutting by high precision through
the SCHNEIDER PLC and SCHNEIDER touch
operator panel. Our project team is realizing tailormade
line project plans and applications.

Hat rulo taşıma 
kapasitesi:

4.000 kg
6.000 kg
8.000 kg
10.000 kg
15.000 G

Hat sac kalınlığı 
kapasitesi:

0,5 - 1 mm
0,5 - 2 mm
0,8 - 3 mm
1 - 5 mm

SRV-BH SERIESCUT TO
LENGHTS LINES
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Ürünler:

Rulo açıcı
Rulo doğrultucu
Yükleme arabası
Otomatik sürme
Giyotin
Otomatik istifleme
Otomatik PVC yapıştırıcı

Products:

Decoiler
Straightener
Loading vehicle
Automatic sliding
Guillotine
Automatic piling
Automatic PVC binder

BOY KESME HATLARI CUT TO LENGHT LINES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

SRV-BH SERIES CUT TO
LENGHTS LINES
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SRV-DH SERIES
COIL SLIDING
L I N E S

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

Servo Steel Rulo Dilme Hatları, kullanılan yeni nesil
SCHNEIDER PLC ve SCHNEIDER dokunmatik
operatör paneli ile yüksek hassasiyette dilme
yapmanıza olanak sağlayarak üretim kalitenizi
en üst seviyeye taşımaktadır. Proje ekibimiz
tamamen size özel hat proje planlamalarını ve
uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

1. grup rulo taşıma kapasitesi:
1.500 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 4.000 kg
2. grup rulo taşıma kapasitesi
6.000kg / 8.000kg / 10.000kg / 15.000kgRulo
dilme hattı sac kalınlıkları:
0,5 - 1mm / 0,5 - 2mm / 0,8 - 3mm / 1 - 5mm

Servo Steel Roll Slitting Lines are carrying your
production quality to the highest level by enabling
you to perform slitting by high precision through
the SCHNEIDER PLC and SCHNEIDER touch
operator panel. Our project team is realizing tailormade
line project plans and applications.

1. group roll carriage capacity:
1.500 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 4.000 kg
2. group roll carriage capacity
6.000 kg / 8.000 kg / 10.000 kg / 15.000 kg
Sheet thicknesses of roll slitting line:
0,5 - 1mm / 0,5 - 2mm / 0,8 - 3mm / 1 - 5mm

Hattı oluşturan ürünler:

Rulo açıcı
Yükleme arabası
Otomatik gönye sistemi
Rulo doğrultucu
Otomatik sürme
Dilme ünitesi
Otomatik rulo devirici
Rulo sarma sistemi

Products consisting the line:

Roll opener
Loading vehicle
Automatic setsquare system
Roll straightener
Automatic sliding
Slitting unit
Automatic roll dumper
Roll coiling system

RULO DİLME HATLARI

Rulo Dilme Hatlarımız iki ana grupta üretilmektedir

COIL SLITTING LINES

Our Coil Slitting Lines are being produced under
two main groups;
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Şirketimiz tarafından özel olarak hazırlanan bir hattır.
Talebinize göre , bunun gibi ya da daha farklı hatlar 
tasarlıyabiliriz.

Completely,is a specially prepared to this line by our company
Our company can design like this line or different lines to your 
request.

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

ASMA TAVAN HATTI / HANGING CEILING LINE
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İş güvenliği için kurulan bir sistemdir. Rulo açıcıların 
ve servo sürücülerin etrafını tamamen kapsar.
Ayrıca isteğe göre sensörlü olarakta ayarlanabilir.

This system is installation for safety. Completely
cover around the decoilers and servo feeder 
machines. Also this system can optionally adjustable

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.

KORUMA BARİYERLERİ  / PROTECTION BARRIERS
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NOTLAR / NOTES

Steel Machine and Mold Ind. Set Co.
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