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Hizmet, Teknoloji ve Marka Kalitesi
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nı azaltmak amacıyla, monte edilen parçalar için cıvata ve perçinleme kullanımı en önemli tasarım kriteridir. Patentli tasarım
özelliği ile titreşimli ekipmanlarda en yüksek dayanımı ve uzun
ömrü garanti eder. Sürekli devam eden araştırma ve geliştirme
çalışmaları, titreşimli ekipmanlar konusunda Vibroprocess’i
sektöründe lider konuma getirmiştir.

Demir çelik, döküm, çimento, enerji, cam, seramik, porselen, plastik ve makina sektörleri için
endüstriyel ürünlerin ve projelerin ithalatı ve pazarlaması alanında faaliyette bulunan Aktec,
uluslararası standartlarda hizmet, üstün teknoloji ve yüksek marka kalitesi sunmaktadır.
Hazırlayan: Aktec Mühendislik

GALVI					
51 yıllık geçmişi olan GALVI papuçlu frenler (shoe brakes) ve
disk frenler, iticiler, acil durum frenleri ve tamponlar üretmektedir. Ürünlerimiz vinç ve demir çelik endüstrisinde, liman, gemi
inşaa, madencilik, tersane, inşaat, makina, çimento ve kağıt
endüstrisinde, enerji santrallerinde, atık yönetimi, bant konveyör, karıştırıcılarda ve insan taşıma mekanizmalarında kullanılır.
İtalya ve Hindistan’da toplam 24.100 metrekare kapalı alana
sahip tesisleri bulunan Galvi, Avrupa kalitesini, avantajlı fiyatlar
ile sunabilmektedir.

RATH GROUP					
Refrakter teknolojileri uzmanı Rath Group, 1891 yılından bu
yana demir-çelik, döküm, demirdışı metal üretimi, çimento ve
cam sektörleri için hizmet vermektedir. Almanya, Avusturya,
Macaristan ve ABD’deki modern tesislerinde, yenilikçi refrakter
ürünlerinin geniş bir yelpazede üretimini yapan RATH Group,
1850 ° C sıcaklıklara kadar dayanıklı malzemeler geliştirmiştir.
Yüksek Alümina esaslı tuğlalar, harçlar, plakalar, izolasyon malzemeleri, seramik elyaf ve alumina oksit battaniyeler, özel şekilli
malzemeler, yapıştırıcılar önde gelen ürünleridir. Aşınmaya ve
zorlu şartlara karşı gösterdiği üstün direnç ve yüksek mühendislik kabiliyeti ile müşterilerine özel çözümler sunmaktadır.

TESTORI						
1905 yılında Milanoda kurulan Italyan Testori grubu, teknik
tekstil markasıdır. 230 çalışanı ile yılda 5,5 Milyon metrekare
endüstriel kumaş, 4,5 Milyon metrekare keçe ve 1,2 milyon
adet filtre torbası üretmektedir. Toz filtrasyon, sıvı filtrasyonlar,
madde filtrasyonu, katı/sıvı ayrımı, havalı bant, filtre kafesleri
konusununda uzmanlaşmıştır. Müşteriye özel üretim kabiliyeti
ve geniş ürün çeşitliliği ile Avrupa’nın önde gelen filtre malzeme üreticisidir. Tüm ürünler ISO 9001:2008 (N. CERT-0272998-AQ-MIL-SINCERT) sertifikalıdır. Dünyada 40 ülkede, 2000’in
üzerinde müşterisine hizmet vermektedir.
VIDMAR GROUP
				
1985 yılında Barselona’da kurulan İspanyol Vidmar Group, dozajlama ve tartım konusunda uzmanlaşmıştır. Çimento, demir
çelik ve madencilik sektörleri için hizmet vermektedir. Dozajlama ve sürekli tartım ekipmanları. (ağır ve hafif tip dozaj bantları
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– granül malzemeler, dozaj bantaları – toz malzemeler, apron
tartılı besleyiciler, mikro besleyiciler, bant kantarları, debimetreler ve dozaj vanaları, boşalan miktar ölçümlü besleyiciler
- Loss in Weight Feeders). Statik Tartım - Malzeme hazırlama
ve paketleme ekipmanları Elektronik Kulak – Ses şiddetine
göre otomasyon, farin değirmenini optimize eder. Mikrofondan alınan ses, elektrik enerjisine dönüşür ve kontrol ünitesine
transfer edilir. Ses şiddetine göre optimum otomasyonu sağlar. Elektronik kulak kullanımı operatör saatini ciddi bir şekilde
azaltır ve güç tasarrufu sağlar. VIDMAR dünyamım önde gelen
çimento, madencilik ve demir çelik fabrikaları için yüksek kaliteli ve tasarruflu çözümler sunmaktadır.

KC COTTRELL & NOL-TEC EUROPE
Sektöre gaz arıtma, elektro statik filtre, toz toplama ve kül sistemleri konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca anahtar teslim
güneş enerji santrali, kuvvet santrali kojenerasyon tesisi, sinter
fabrikası gaz temizle sistemleri, De-SOx, De-NOx, e-BF gibi birçok projeye imza atmıştır. Bunlara ilave olarak; toz ve granüler
malzemelerin (yoğun faz, seyrek faz) pnömatik taşıma sistemleri sunmaktadır. Harmanlama, tartım, dozajlama ve otomasyon konularında yılların tecrübesi ile faaliyet göstermektedir.
Dünyada elektro statik filtre tasarlayan ilk firmadır. 1929 yılında
Dr. Cottrell tarafından tasarlanan Elektrostatik filtre, Willesten
Enerji Santrali tarafından kullanılmıştır.

VIBROPROCESS				
Vibroprocess, maden, çimento, demir-çelik, döküm, kimya/
gıda, enerji ve geri dönüşüm sektörlerine hizmet vermektedir. 1000°C ürün sıcaklığına kadar zorlu süreçlerde titreşimli
ekipmanlar projelendirmektedir. Titreşimli elekler, manyetik
ayırıcılar, besleyiciler, konveyörler, kurutucular ve soğutucular konusunda uzmanlaşmıştır. Afrika’dan, Güney Amerika’ya,
Avrupa’dan Asya’ya dünyanın birçok ülkesinde en önemli sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kaynak kullanımı-

SETEC GROUP
Vidalı krikolar, lineer aktüatörler, yazılım ile komple tek/çoklu
eksenli servosistemler, silindirik aktüatörler, lineer birimler, lineer kızaklar, bilyalı sonsuz vidalar, yüksek hassasiyetli planet
dişli kutular ve kontroller Grubun ana faaliyet alanındadır. Setec
Group, çeşitli endüstriyel alanlarda uygulanan hareket kontrol
konusundaki geniş deneyimi sayesinde, yenilikçi, çevreci ve her
zaman daha iyi performansa sahip makineler geliştirme amacıyla mühendislik analizinin bütün sürecinde gerekli teknik bilgi ve
uygulama tecrübesi ile imalatçıların ihtiyacını karşılar.
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