“SİMAKSAN Makina Teknolojileri Tasarım ve Üretim Merkezi."
www.simaksan.com.tr

Tasarım, Üretim, Devreye alma, Eğitim, Satış
sonrası destek.
Anahtar teslimi projelerimiz; Analiz, mekanik tasarım, tasarım doğrulama (dizayn
FMEA), otomasyon bileşenlerinin entegrasyonu (PLC, pnömatik, hidrolik), kurulum,
eğitim, bakım ve destek hizmetlerini kapsar.
Tek bir çatı altında tam çözüm ilkesi ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz tasarım;
robot ve otomasyon iş ortaklarımız ve sorumlu personelimiz tarafından proje
yönetim disiplini ile yürütülür.
▪
▪
▪
▪
▪

Özel Makina ve Aparat İmalatı
Montaj ve Test Standları İmalatı
Siparişe Özel Pres İmalatı
Anahtar Teslim Montaj ve Üretim Hatları Kurulumu
Takım Tezgâhları Retrofit ve Revizyonu

Yeteneklerimiz arasındadır. Tamamen müşteri talebine ve teknolojinin sunduğu
imkanlara bağlı olarak üretilen makina, aparat ve takım tezgâhları en zor prosesler
için dizayn edilir.
*98/37/AT- 98/37/EC standartlarına uygun tasarım ve uygulama.
*Müşteri şartnamelerine uygun ekipman kullanımı.
Üretimimiz tek bir bankodan bütünleşmiş hatlara ve komple üretim sistemlerine
kadar imkânımız dahilindedir.
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SİMAKSAN CNC 3 Eksen İşleme Merkezleri.
SİMAKSAN CNC işleme merkezleri, üstün teknik özellikleri sayesinde ağaç işleme ve mobilya
üretimi için çözüm sunmaktadır.
Standart üretim yanında Müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda seçenekler
sunarız. Makinalarımızın en önemli özelliği yüksek ilerleme hızı ile üst seviye çalışma imkânı
sağlamasıdır.
Monoblok çelik alt tabla gövde ve köprü yapısı en ağır şartlarda test edilmiştir.
Güvenilir ekipmanlar ile donatılan SİMAKSAN İşleme Merkezleri sorunsuz çalışmayı garanti
etmektedir.

İş mili ve Elektrospindel İmalatı
Tecrübe ve tasarım gücünü Ar-Ge çalışmaları ile destekleyen Simaksan, Spintech
markasıyla takım tezgâhları için yüksek devirli iş milleri üretmektedir.
Güvenirliliğin ve uzun ömrünü garanti eden Spintech iş milleri;
▪
▪
▪
▪
▪

Metal işleme
Ahşap işleme
Plastik işleme
Cam işleme
Mermer işleme

Sektörleri için yüksek standartlar ve hassasiyetle üretilmektedir.
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CNC TEZGAH PARKIMIZ
Simaksan tasarım ve mühendislik yeteneklerini güçlü tezgâh parkı ile desteklemektedir.

Simaksan tasarım ve mühendislik yeteneklerini güçlü tezgah parkı ile desteklemektedir.

ELEKTRİK – ELEKTRONİK – PLC – OTOMASYON
Analiz, mekanik tasarım, tasarım doğrulama (dizayn FMEA), otomasyon bileşenlerinin
entegrasyonu (PLC, pnömatik, hidrolik), kurulum, eğitim, bakım ve destek hizmetlerini kapsar.
Tek bir çatı altında tam çözüm ilkesi ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz hizmetler, iş
ortaklarımız ve sorumlu personelimiz tarafından proje yönetim disiplini ile yürütülür.
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