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SOBRE NÓS

* Fundada em 1988

* Localizada em Konya, Turquia

* Produção de:
    - Engrenagens de Transmissão
    - Peças do eixo

* Área de produção de 10 000 m2

* Mais de 50 emp* Mais de 50 empregados (15 no escritório)

* Mercado de produção e reposição de OES

 



GRUPO DE PRODUTOS

Coroa do diferencial e 
pinhão

Engrenagens de marcha Conjunto sincronizador Áneis de sincronização

Carcaça do diferencial Engrenagens do diferencialEixos principais e secundários

Eixos de transmissãoEixos de acoplamento



PRODUÇÃO laminação, furação, usinagem

Lista de máquinas

DMG Mori Seiki CTX310
Mori Seiki NMV5000 DCG
Taksan TMC1000
Goodway GLS260

Capacidades

Torneamento cilíndrico tipo CNC

Comprimento Máximo 1000 mm - 400 mm de
diâmetro

Eixo C de giro

Máquina CNC

Max. 500 mm de diâmetMax. 500 mm de diâmetro
Máquina de corte simultânea de 5 eixos



PRODUÇÃO Perfuração, fresagem e perfilamento

Lista de máquinas

Liebherr LC80
Mikron Cima C160
WMW ZFTK250

Liebherr WS1
Lorenz SN4
Maag SGH250Maag SGH250

Capacidades

Diâmetro máx. de moagem de 400 mm
Máx. Fresagem no módulo 7.

Diâmetro máx. moldagem 300 mm
Max. no módulo 5
Moldagem de engrenagens cónicas
Moldagem de engMoldagem de engrenagens helicoidais



PRODUÇÃO Moagem e lapidação

Lista de máquinas
Reishauer RZ362A
Reishauer RZ300E
Studer S40

Capacidades

Diâmetro máx. de retificação da engrenagem de
400 mm
Max. de retificação da engrenagem no módulo 7

Max. de moagem cilíndrica de 500 mm
Diâmetro máx. de moagem cilíndrica de 400 mm

QuaQualidade 6 garantida de acordo com DIN3962



PRODUÇÃO Outras operações

Lista de máquinas

Kuka RS12 - Friction Welding Machine
GTV - Molybdenum Coating Machine
Karl Klink - Broaching Machine
Shrink Fit Station

Capacidades

Soldagem por fricção de aço para peças de aço
Max. 50 mm de diâmetro
Revestimento de molibdênio para,
   - latão
   - aço
BBrochado,
   - Brochagem de engrenagens helicoidais internas
   - Brochagem de engrenagens internas retas
Encolher estação de ajuste,
   - Prensas de montagem inteligentes
   - Expansão de Owen
   - Sistemas de limpeza de peças



PRODUÇÃO Operações terceirizadas

Tipo de operação

Forjamento a quente
Fundição de peças
Investimento em fundição
Tratamento termico
Fresagem de engrenagens cônicas

Observação

Todas as operações terceirizadas são
rigorosamente submetidas a testes de qualidade 
em nossa empresa. Todos os relatórios de 
qualidade das operações terceirizadas estão 
disponíveis para consulta.

 



CONTROLE DE QUALIDADE Medindo as dimensões

Lista de máquinas

Mitutoyo Crysta Apex 7106 - Coordinate 
Measuring Machine
Mitutoyo LH600 - Linear Measuring Machine

Capacidades

Dimensões máximas de medida, 705 x 1005 x 605
Precisão, 1,7 + 3L / 1000 μm
Repetibilidade, 1,3 μm
Medição do perfil da engrenagem

Faixa de medição, 0 - 972 mm
PPrecisão da medição, (1.1 + 0.6L / 600) μm
Repetibilidade, 0,4 μm



CONTROLE DE QUALIDADE Medidas de engrenagens

Lista de máquinas

Klinglenberg PNC33

Capacidades

Diâmetro max de medida 330 mm

Módulo máximo, 15
Módulo min., 0,5

As seguintes medidas podem ser feitas
nas engrenagens cilíndricas:
- - Perfil da engrenagem
- Medição dos ângulos
- Medição do espaço entre os dentes
- Tolerância entre dentes
- Excentricidade
Medição de perfurações



CONTROLE DE QUALIDADE Outras estações

Lista de máquinas

Accretech Surfcom Touch 50
Hardness Testing Machine - Vickers
Shrink Fit Testing Machine 

Capacidades

Comprimento da evaluação, 0,1 a 50 mm
Precisão de retidão, 0,3 μm / 50 mm

As mesmas condições mostradas nos 
desenhos técnicos são simuladas e depois 
comparadas com as engrenagens de teste no 
ajuste de contajuste de contração ou na capacidade de 
soldagem de cada uma.



CONTROLE DE QUALIDADE Sistema geral

Sendo uma empresa certificada com a norma 
ISO 9001:2015, estamos constantemente
verificando seu cumprimento. Além disso, 
como empresa candidata ao certificado de 
qualidade TS16949, desenvolvemos os seguintes 
controles em nossa empresa desde 2018.

- AMFE - Aná- AMFE - Análise do modo de falha e efeito
- CEP - Controle estatístico de processos
- ASM - Análise do sistema de medição
- PACP - Planejamento avançado da qualidade do produto
- PAPP - Processo de aprovação de peças de produção

Para obter resultados perfeitos desses processos, 
usamos o software de controle de qualidade Measurlink 
da Mda Mitutoyo em nossa fábrica. O sistema de controle 
de qualidade Mitutoyo Measurlink é explicado no 
diagrama à direita.

Estação de medição Mitutoyo Measurlink
Laboratório principal 

Caminho para a estação de medição das peças de produção *
Caminho para o laboratório principal de peças produzidas *
Caminho para o servidor a partir das estações de medição para 

coleta de dados
* As peças seguem os fluxos amarelo ou vermelho de acordo com as 
ferramentas de medição necessárias.

Estações de produção
Computador principal (Servidor)



VENDAS E MARKETING



Obrigado pelo seu tempo e atenção!


