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Plastec Makina 2017 yılında kurulmuş olup,  LK Grup ile Plastik Enjeksiyon Makinaları Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında satış 
ve satış sonrası hizmetleri için tek yetkili bayii anlaşması imzalamıştır. Tecrübeli, profesyonel ve genç kadroları ile LK & Plastec 
ortaklığı, Türk Plastik Sektörünün ihtiyaçlarına yüksek kaliteli, optimum maliyetli çözümler üretmektedir.

Plastec Makina,  plastik üreticilerinin ihtiyaçlarına uygun makina çözümleri,  stoktan anında teslimat,  tecrübeli ve hızlı teknik servis 
& yedek parca hizmetleriyle, siz değerli müşterilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamak icin sektördeki yerini almıştır.

Plastec’in temel faaliyet konuları:
- Plastik Enjeksiyon Makinaları
- Plastik Enjeksiyon Kalıpları
- Plastik Enjeksiyon Robotları
- Makina Otomasyon Sistemleri

PLASTEC MAKİNA was founded in 2017, Plastic Injection Molding Machines with  LK Group has signed an agreement for the sole 
authorized dealer sales and after-sales services in the Turkey, European and Middle East markets. With its experienced, professional 
and young staff, LK & Plastec partnership produces high-quality, costeffective solutions for the needs of the Turkish Plastic Industry.

Plastec Makina has taken its place in the sector in order to meet the expectations of our valued customers at the highest level thanks 
to the machine solutions suitable for the needs of the plastic manufacturers, instant delivery from the stock, spare parts stock, 
experienced and fast technical service.

Plastec's main activities are:
- Plastic Injection Molding Machines
- Plastic Injection Molds
- Plastic Injection Robots
- Machine Automation Systems
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1985 yılında Hong Kong’da kurulan LK Grup, geçen 30 yıllık değişim ve gelişim sürecinde, 
Shenzhen, Zhongshan, Shanghai, Fuxin, Ningbo ve Taiwan’daki fabrikaları, İtalya’da grup 
bünyesinde bulunan İDRA fabrikası,Amerika, Kanada ve Endonezya’daki bölge müdürlükleri 
ve 40’ın üzerindeki ülkedeki bölge temsilcilikleri ile dünyanın en büyük döküm makinaları 
üreticisi ve Hong Kong borsasında işlem gören sayılı makina üreticisi firmalardan biri 
olmuştur.
   
 2002 yılında Ningbo’da 32 milyon dolar    yatırım ile kurulan LK NINGBO Plastik Enjeksiyon 
Fabrikası, yıllık 6000 adet (80-4500 ton) makina üretimi ile dünyasın sayılı makina üreticileri 
arasında yerini almıştır.  
2007 yılında  General Motors-Bedford POWERTRAIN (USA) fabrikası için aldığı 17 adet 3000 
tonluk alüminyum enjeksiyon makinası siparişi ile adından söz ettiren LK, 2008 yılında da 
döküm sektörünün en tanınmış markalarından biri olan İDRA firmasını da satın alarak global 
pazardaki gücünü ve konumunu perçinlemiştir.

LK Group was established in Hong Kong in 1985, last 30 years of changing and development , 
Shenzhen, Zhongshan, Shanghai, Fuxin, Ningbo and
With its factories in Taiwan, the IDRA factory in Italy, regional directorates in America, Canada 
and Indonesia and regional offices in over 40 countries, it has become one of the world's 
largest manufacturers of casting machines and  machine manufacturers listed traded on the 
hong kong stock exchange
       
Founded in 2002 in Ningbo with $ 32 million investment. LK NINGBO
Plastic Injection Molding Plant, annual production of 6000 pieces (80-4500 tons) machine 
with has become special machinery manufacturers in the world."
LK,in 2007 for General Motors-Bedford POWERTRAIN (USA) factory
17 tons of 3000 tons of aluminum injection molding machine has been  made an impression 
with the order and in 2008, it acquired İDRA, one of the most well-known brands in the 
casting sector, and strengthened its position in the global market.
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Fabrikamızın talaşlı imalat bölümünden bir görünüm.
Yüksek hassasiyete sahip Japon Okuma ve Mitsubishi CNC 
tezgahlar özel döküm parçaları işlerken. Döküm parçalar bir
yıl bekletilerek iç gerilmeler minimum seviyeye indirilmiştir. 

A view from the machining department of our factory. 
High-precision Japanese Reading and Mitsubishi CNC machine 
tools when processing  special casting parts. Casting Parts 
internal stress is kept to a minimum for waiting one year.

Yatay işleme merkezi 3 m yüksekliğe ve genişliğe kadar
işleme özelliğine sahiptir. LK, sahip olduğu
talaşlı imalat ve işleme tezgahları sayesinde, büyük tonajlı 
makinaları kısa sürede müşterilerine teslim edebilmektedir. 

Horizontal machining center 3 m height and width  has up to 
processing feature. LK, owned by Large with processing and 
machining machin tools Tonnage machines able to delivered 
to customers as soon as possible.

Kalite kontrol bölümü koordinat ölçüm makinası ile tüm 
ölçümler kontrol edilir. Ar-Ge ve kalite kontrol makina 
üretiminin en önemli iki ana unsurudur. LK sürekli bu
departmanlara yatırım yaparak kalitesini arttırmaktadır.

Quality Control Department : The measurements are checked 
with  coordinate measuring machine. Research and Develop-
ment
and The quality control section is the two most important 
elements of machine production. LK constantly this.
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Müşterilere kısa zamanda 
makina teslim olanağı sunulmaktadır.

LK  to customer able to delivered to machines as
soon as possible

Makina montaj sahası, tüm makinalarda aynı
standart montaj işlemi uygulanır. Verimli ve

kusursuz bir üretim sağlanır. Bant sistemi ile işleyen montaj 
hattı minimum toleransla makina üretimine olanak sağlar.

Machine assembly site, same in all machines
Standard assembly process is applied. Efficient and Perfect 

production is provided. The assembly line that works with the 
Band System enables production with a minimum.

Sac işleme atölyesinde Amada marka tezgahlar ile
hassas bir şekilde üretim yapılır. LK daima en son

teknoloji ile imalat aşamalarını geliştirir.

With the Amada brand machine tools, precision machining is 
performed in the sheet metal processing workshop. LK, always 

the latest develops manufacturing stages with technoogy.

4



Dönüş hattı yağ filitresi servo pompanın 
verimini arttırır. Yağın sistem içinde 
rahat dolaşmasını sağlar. 

Çift taşıyıcı pistonlu enjeksiyon grubu, 
rijit mengeneler, sağlam makas ve kollar, 
titreşim sönümleyici ayaklar makinanın 
daha verimli çalışmasını sağlar. 

The return line oil filter increases the 
efficiency of the servo pump. Allows oil to 
circulate in the system comfortably. 

Double conveyor piston injection group, 
rigid clamps, robust scissors and levers, 
vibration-damping feet make the machine 
work more efficiently.
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Hassas işlenmiş makaslar merkezi yağlama 
sistemi ile tüm noktalar verimli şekilde 

yağlanır. Bakır borular yağ akışının verimli 
olmasını sağlamaktadır. 

Precision machined scissors lubricate all points 
efficiently with central lubrication system. The 

copper pipes ensure efficient oil flow.

Makina gövdesindeki ergonomik tasarım, rijit 
özel plakalar, kullanımı kolay kontrol ünitesi 
operatörlerin öncelikli tercih sebebidir. 

Ergonomic design on the machine body, rigid 
special plates, easy-to-use control unit for 
operators priority is preferred.

Özel tasarlanmış hidrolik sistem, Bosh-Rexroth marka 
valfler ile maksimum verimlilik sağlanır.

Special designed hydraulic system ensures maximum 
efficiency with Bosch-Rexroth brand valves.



ESNEKLİK
GENİŞ KULLANIM ALANI
2600 kg/cm2’ye kadar Enjeksiyon Basıncı Servo Pompa sistemi 
mal almada oransal ile ard basınç kontrolü, geniş kolon aralığı 
müşteri odaklı çok çeşitli üretimlere uygundur.

VERİMLİLİK
YÜKSEK PRODÜKTİVİTE
Enjeksiyon prosesi karakteristiklerine uygun olarak geliştirilen 
entegre mekanik, hidrolik ve elektronik yapı dizayn ile çevrim 
süresi doğrudan düşürülür. Makina performansı artar.

FLEXIBILITY
WIDE RANGE OF USES
Injection Pressure Servo Substall pressure with proportional 
to the pump system control, wide column range customer-
oriented multi suitable for various productions until 2600 
kg/cm2.

PRODUCTIVITY
HIGH PRODUCTIVITY
With the integrated mechanical, hydraulic and electronic 
structure design developed in accordance with the injection 
process characteristics, the cycle time is directly reduced. 
Machine performance increases.

POTENZA SERİSİ
ENERJİ TASARRUFLU ENJEKSİYON MAKİNALARI
ENERGY SAVING AND HIGH PRECISION SERVO INJECTION MACHINE

MÜKEMMELİYETÇİLİK
DAHA YÜKSEK KALİTE GARANTİSİ
İleri CNC üretim teknikleri, mükemmel tasarım ve hatasız 
kalite kontrol metodlarının birleştirilmesiyle kalite daha da 
garanti altına alınmıştır.

PERFECTIONISM
MORE HIGH QUALITY GUARANTEE
Advanced CNC manufacturing techniques, excellent design 
and combining error-free quality control methods.
  

TASARRUF
DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ
Yüksek performanslı servo pompa sistemi hem üretimde 
yüksek hassasiyet, hem de enerji tüketiminde minimum 
seviyelere olanak sağlar. LK PLASTİK ENJEKSİYON 
MAKİNALARI Çin Ulusal Kalite ve test Merkezi tarafından 
yapılan testlerde performans-tasarruf yönünden ödüle layık 
görülmüştür.

SAVING
LOW OPERATION COST
High-performance servo pump system enables high 
precision in production and minimum levels of energy 
consumption. LK PLASTIC INJECTION MACHINES were 
awarded in terms of performance-saving tests in tests 
conducted by China National Quality and Testing Center.
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2010 yılında Çin ulusal test merkezinin Çin'de üretilen plastik 
enjeksiyon makineleri arasında yapmış olduğu performans 
testleri sonucunda, LK plastik enjeksiyon makinalarında uygula-
nan servo sistemi olduğu tespit edilmiş ve ‘’Çİn'in En Verimli 
Servo Uygulaması’’ ödülü verilmiştir.

In 2010, as a result of the performance tests conducted by 
Chinese national test center in China, injection molding 
machines were found to be servo system in LK plastic injection 
machines and ‘’The Most Efficient Servo Application’’ award of 
China was given.
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Hassas kızaklı ray sisteminde hareket 
eden enjeksiyon grubu.

Precision slide system with moving 
injection group.

Özel tasarlanmış hidrolik sistem. Avrupa 
ve Japon menşeli ekipmanlar kullanıl-
maktadır.

Special designed hydraulic system. 
Equipment of European and Japanese 
origin is used.

Çift taşıyıcı enjeksiyon pistonu, enjeksiyon 
grubunun dengesini sağlar ve titreşimi 
önler.

The double carrier injection piston ensures 
the balance of the injection group and 
prevents vibration.

İç gerilimleri alınmış özel dökümden rijit 
plakalar ve makaslar.

Rigid plates and scissors made of special 
cast iron.
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Özel imalatlar için farklı tasarım vida ve 
kovanlar.

Different design screws and sleeves for 
special fabrications.

5 nokta merkezi mengene sistemi kalıp 
kalınlığı otomatik olarak yapılır.

5 point center vise system mold thickness 
is automatically done.



PLAKA BOYUTLARI
PLATEN DIMENSIONS

MAKİNE BOYUTLARI 
 MACHINE DIMENSIONS

POTENZA SERİSİ
TEKNİK SPESİFİKASYONLARI
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Special designed hydraulic system ensures maximum 
efficiency with Bosch-Rexroth brand valves.

PLAKA BOYUTLARI
PLATEN DIMENSIONS

MAKİNE BOYUTLARI 
 MACHINE DIMENSIONS

POTENZA SERİSİ
TEKNİK SPESİFİKASYONLARI
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PLAKA BOYUTLARI
PLATEN DIMENSIONS

MAKİNE BOYUTLARI 
 MACHINE DIMENSIONS

POTENZA SERİSİ
TEKNİK SPESİFİKASYONLARI
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Rigid plates and scissors made of special 
cast iron.

   



EFFORT SERİSİ
HİDROLİK MENGENELİ ENERJİ TASARRUFLU PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNALARI
DIRECT HYDRAULIC SAVING AND HIGH PRECISION SERVO INJECTION MACHINE

Plakaların paralelliğini garanti eder. Kalıp koruma hassasiyeti 
sayesinde kalıp ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar. Kalıp 

açma pozisyonu hassasiyetini artırır, ‘‘düşük hız kalıp açma’’ 
itici vurma esnasında stabiliteyi büyük ölçüde artırır. 

It guarantees the parallels of the plates. Thanks to mold 
protection precision extends mold life and energy saving it 

provides. Mold opening position accuracy increases, low speed 
mold opening, stability during pusher impact significantly 

increases.
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Kalıp koruma hassasiyeti yüksektir. Kilitleme kuvvetini 
homojen olarak dağıtır., düşük basınçlı kilitlemede 
yüksek performans sağlar. Plaka paralelliğini korur, 
yüksek kalıplar için uygundur.

Mold protection sensitivity is high. It distributes the 
locking force homogeneously. It provides high 
performance in low pressure locking. It protects the 
plate parallelism and is suitable for high molds.

Kaliteli mekanik, hidrolik, elektronik, 
kompenentlerin mükemmel bir bileşimi 

olan Effort serisi makinalar hidrolik
mengene yapısından dolayı kilitleme

kuvvetini homojen olarak dağıtır. Düşük 
basınçlı kilitlemede yüksek performans

sağlar; plaka paralelliğini korur. Kilitleme
kuvveti net olarak görünür. Parametreleri 

kolayca set edilir.

Good quality mechanical, hydraulic, 
electronic, the perfect combination of 

components Effort series machines 
hydraulic locking due to vise structure 
distributes the force homogeneously. 

Provides high performance in low pressure 
locking; preserves the parallelism of the 
plate. The locking force is clearly visible. 

Parameters are easily set.
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PLAKA BOYUTLARI
PLATEN DIMENSIONS

MAKİNE BOYUTLARI 
 MACHINE DIMENSIONS

EFFORT SERİSİ
TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

19



20



İKİ/ÜÇ RENKLİ ENERJİ TASARRUFLU PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNALARI
TWO/THREE COLORS HIGH PRECISION INJECTION MACHINE

POTENJA-DV çift renkli-çok renkli enjekksiyon makinalarının otomotiv, elektrik, tüketici elektroniği, mutfak 
eşyaları, hırdavat gibi birçok endüstri alanında kullanım mevcuttur.

POTENJA-DV dual-color multi-color injection machines for automotive, electrical, consumer electronics, utensils, 
hardware is available in many industries.

KİLİTLEME GRUBU
- Makaslı kilitleme sistemi
- Düşük basınç kalıp koruma
- Kilitleme ve itici için lineer cetvel
- Çiftli itici silindiri
- Dişli tipi otomatik kalıp yükseklik ayarı
- Merkezi yağlama sistemi
- Basınç kontrollü yağlama ayarı
- Büyük ölçülü döner plaka

CLAMPING GROUP
- Scissor locking system
- Low pressure mold protection
- Linear ruler for locking and pusher
- Double pusher cylinder
- Gear type automatic mold height adjustment
- Central lubrication system
- Pressure controlled lubrication adjustment
- Large-sized rotary plate

ENJEKSİYON GRUBU 
- Tek silindirli enjeksiyon 
- Çok kademeli enjeksiyon hız kontrolü 
- Enjeksiyon tarafında lineer cetvel 
- Yüksek torklu hidrolik motor 
- Enjeksiyon grubunda lineer kızak 
- Hammadde sızıntısını önleyen vida tasarımı 
- Otomatik renk değiştirme fonksiyonu
 
INJECTION GROUP
- Single-cylinder injection
- Multi-stage injection speed control
- Linear ruler on injection side
- High torque hydraulic motor
- Linear guideway in injection group 
- Screw to prevent raw material leakege design
- Automatic color changing function 

HİDROLİK ÖZELLİKLER
- Yüksek verimli ekipman kombinasyonu 
- Hızlı kalıp kapama fonksiyonu 
- Hidrolik döner tabla
- Yağ seviye alarmı

 
HYDRAULIC SPECIFICATIONS
- High efficiency equipment combination
- Fast mold closing function
- Hydraulic turn table
- Oil level alarm

OPSİYON ÖZELLİKLER
- Kalıp ısı yalıtım plakası 
- Ekstra maça 
- Ekstra hava valfi 
- Kalıp soğutma flowmetre
- Çoklu dil seçimi

 OPTION FEATURES
- Mold heat insulation plate
- Extra cores
- Extra air valve
- Mold cooling flowmeter
- Multi-language selection

KONTROL GRUBU 
- Servo motorlu 
- Türkçe lcd dokunmatik kontrol 
- Enjeksiyon eğri grafiği 
- PID sıcaklık kontrolü 
- Elektro-hidrolik emniyet kilidi 
- Enkoder ile döner tabla pozisyonu kontrolü 

CONTROL GROUP
- Servo motor
- Turkish  lcd touch control
- Injection curve graph
- PID temperature control
- Electro-hydraulic safety lock
- Rotary table position with encoder control 

STANDART ÖZELLİKLER

UYGULAMA ALANLARI

POTENZA-DV SERİSİ
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ENJEKSİYON GRUBU 
- Tek silindirli enjeksiyon 
- Çok kademeli enjeksiyon hız kontrolü 
- Enjeksiyon tarafında lineer cetvel 
- Yüksek torklu hidrolik motor 
- Enjeksiyon grubunda lineer kızak 
- Hammadde sızıntısını önleyen vida tasarımı 
- Otomatik renk değiştirme fonksiyonu
 
INJECTION GROUP
- Single-cylinder injection
- Multi-stage injection speed control
- Linear ruler on injection side
- High torque hydraulic motor
- Linear guideway in injection group 
- Screw to prevent raw material leakege design
- Automatic color changing function 

OPSİYON ÖZELLİKLER
- Kalıp ısı yalıtım plakası 
- Ekstra maça 
- Ekstra hava valfi 
- Kalıp soğutma flowmetre
- Çoklu dil seçimi

 OPTION FEATURES
- Mold heat insulation plate
- Extra cores
- Extra air valve
- Mold cooling flowmeter
- Multi-language selection

KONTROL GRUBU 
- Servo motorlu 
- Türkçe lcd dokunmatik kontrol 
- Enjeksiyon eğri grafiği 
- PID sıcaklık kontrolü 
- Elektro-hidrolik emniyet kilidi 
- Enkoder ile döner tabla pozisyonu kontrolü 

CONTROL GROUP
- Servo motor
- Turkish  lcd touch control
- Injection curve graph
- PID temperature control
- Electro-hydraulic safety lock
- Rotary table position with encoder control 

Enjeksiyon tarafı kızak sistemi titreşimi önler.

Injection side skid system prevents vibration.

Tek silindirli enjeksiyon tekrarlama kabiliyetini 
arttırır ve hızlı tepkime sağlar.
Single-cylinder injection increases repetition
capability and provides fast reaction.

Nozul koruma kapakları.

Nozzle protection caps.

Temassız döner tabla tasarımı hassas pozisyon 
kontrolü ve parallelliği korumaya sağlar.

The contactless rotary table design ensures
precise position control and parallelism.

Bağımsız çift itici silindir kontrolü.

Independent double pusher cylinder control.

Merkezi yağlama sistemi.

Central lubrication system.

Kaliteli hidrolik ve elektrik komponentler.

Quality hydraulic and electrical components.

Servo kontrol hızlı tepkime ve hassas kontrole 
olanak sağlar.

Servo control allows quick reaction and precise
control.
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POTENZA-DV SERİSİ
TEKNİK SPESİFİKASYONLARI

Single-cylinder injection increases repetition
capability and provides fast reaction.

The contactless rotary table design ensures
precise position control and parallelism.

Central lubrication system.

Servo control allows quick reaction and precise
control.

PT 130 PT 200

PT 250 PT 400
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PT 560 PT 750

PT 1000 PT 1300



POTENJA-J et kalınlığı fazla ve ağır olan enjeksiyon parçaları üretimi için tasarlanmıştır. Tek silindirli enjeksiyon 
sistemi ve piston tipi enjeksiyon ile mal alma ve enjeksiyon tamamen birbirinden bağımsızdır. Böylece çok 
hassas gramaj ve kolay hammadde değişimine olanak sağlanır. Genel uygulama alanları boru, fittings, plastik 
vana ve palet vb.

POTENJA-J is designed for the production of injection parts with a high and thicker wall thickness. Single-cylinder 
injection system and piston injection and the injection are completely independent of each other. So many 
Hereby it is possible to change the sensitive weight and easy raw material. General application areas of pipe, 
fittings, plastic Valves and pallets etc.

STANDART ÖZELLİKLER

- KEBA kontrol ünitesi
- Elektro-Hidrolik emniyet kilitleme
- İtici için hızlı bağlantı
- Mal alma ölçme cihazı
- Nitrasyonlu vida
- Çift katmanlı kovan kılıfı
- Meme koruyucu kapak 

STANDARD FEATURES

- KEBA control ünit
- Electro-Hydraulic safety locking
- Fast connection for ejector
- Receiving device
- Nitriding screw
- Double layer sleeve cover
- Protective cover

SERVO MOTORLU ÇİFT KADEMELİ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNALARI
SERVO DRIVEN ENERGY SAVING TWO STAGE INJECTION MACHINE

OPSİYON ÖZELLİKLER

- Ekstra maça
- Ekstra hava valfi
- Kalıp soğutma flowmetre
- Mekanik emniyet kilidi
- Uzatılmış meme
- Özel tip vida ve kovan
- Robot ve ekipmanlar 

OPTION FEATURES

- Extra cores
- Extra air valve
- Mold cooling flowmeter
- Mechanical safety lock
- Extended breast
- Special type screw and sleeve
- Robot and equipment
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HASSAS
Malalma/Enjeksiyon arasında hassas gramajı sağlamak için 
hızlı tepkimeli valf. Yüksek hassasiyette tek enjeksiyon 
silindiri enjeksiyon esnasında yüksek istikrar sağlar.

SENSITIVE
In order to ensure precise weight between material / injection 
fast - acting valve. High precision single injection cylinder 
ensures high stability during injection.

VERİMLİ - ÇEVRECİ
Servo motor ile hızlı tepkime, yüksek hassasiyet, enerji 
tasarrufu ve çevreci kullanımına olanak verir. Çift katmanlı 
kovan kılıfı ile önemli oranda enerji tasarrufu sağlanır ve 
daha emniyetli kullanıma olanak verir.

EFFICIENT - ENVIRONMENT
Servo motor enables fast reaction, high precision, energy saving 
and environmental use. The double-layered barrel sheath saves 
considerable energy and enables safer use.

ETKİN
Ekstruder tipi vida dizaynı ile kovan 
içerisinde dengeli sıcaklık dağılımı 
sağlanır. Bağımsız mal alma ve 
enjeksiyon sayesinde yüksek 
enjeksiyon hacmi sağlanır.

EFFECTIVE
Extruder type screw design in the hive 
balanced temperature distribution. 
Injection thanks to its high injection 
volume.



POTENZA-J SERİSİ
SERVO MOTORLU ÇİFT KADEMELİ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNALARI
SERVO DRIVEN ENERGY SAVING-DOUBLE STAGE PLASTİC INJECTION MACHINE

27
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PT560

PT650

PT850

PT1000

PT1600

PLAKA ÖLÇÜLERİ /  PLATEN DİMENSİONS
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VALFLER
 

  VALVES

MAKİNADA KULLANILAN EKİPMANLARIN MARKASI VE MENŞEİ
BRAND AND ORIGIN OF EQUIPMENT USED IN MACHINERY

 
 YUKEN - JAPONYA 

POMPA  
BOSCH REXROTH - ALMANYA 
VICKERS - USA PUMPS

 VOITH - ALMANYA 
 ECKERLE - ALMANYA 
 REXROTH - ALMANYA 

SERVO MOTOR   PHASE -
 
İTALYA

 MODROL - TAYVAN 
 REXROTH - ALMANYA 

SERVO SÜRÜCÜLER  DELTA - TAYVAN SERVO DRİVER
 MODROL - TAYVAN 

BOSCH REXROTH - ALMANYA 
EATON - USA

 YUKEN - JAPONYA 
MALALMA HİDROMOTORU INTERMOT - İTALYAN 

PLASTICIZING HYDROMOTORS  HÄGGLUNDS - ALMANYA 
 HİDROLİK HORTUMLAR PARKER - USA 

HYDRAULIC HOSES ALFAGOMMA - İTALYA 
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI NOK - JAPONYA 

SEALINGS BUSAK - ALMANYA 
KEBA - AVUSTURYA 

KONTROL ÜNİTESİ DIHZHOU - TAIWAN 
CONTROL UNITS TECHMATION -

 
TAYVAN

  FUJI - JAPONYA 
BALLUFF - ALMANYA 

SWITCHLER OMRON - JAPONYA 

 PEPPERL-FUCHS - ALMANYA 
SCHNEIDER - FRANSA 

 ELEKTRİK MALZEMELERİ TELEMECANIQUE - FRANSA 
ELECTRICAL COMPONENTS PHCENIX CONTACT - ALMANYA 

OMRON - JAPONYA 
LINEER CETVELLER 

LINEAR TRANSDUCERS 
GEFRAN - İTALYA 
NOVOTECHNIC - ALMANYA 

 

SERVO MOTORS
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MAKİNE GENEL ÖZELLİKLERİ 
GENERAL FEATURES OF MACHİNES

usonaP kirtkelE ılamtuğoSimetsiS sakaM ilemeltiliK atkoN 5
ıH noyiskejnE emedaK 01)rilibelidE erbilaK( ülortnoK ısI .D.I.P z Basınç Ayarı

rayA çnısaB zıH enegneM emedaK 01 ırayA kılnılaK pılaK kitamotO ı
sigliB ınınamaZ amalğaYüllortnoK levteC reeniL edreltekeraH müT ayarda Kontrol Etme

 mıtığaD uS ılanaV)ığaY kazıK 86GV OSI( imetsiS amalğaY izekreM Kollektörü
roK emeM üllortnoK hctiwSuroB rıkaB adnıtasiseT imetsiS amalğaY uma Kapağı

öjnaşE amtuğoS ğaY rilibelidE lortnoK nadnarkEicitİ ilemelekliS rü
eyemritkereG ıyamtlaşoB ğaY ednimişiğeD ertliFadiV  ulnoysartiN n Çek Valf Sistemi

 ğaY adnıttaH şimE)0001 TP - 023 TP( adiV ilreskiM +  ilreyiraB Filtresi
isertliF ğaY adnıttaH şünöDimetsiS noyiskejnE ulnotsiP tfiÇ

iS icitİ rilibanalrayA ıcnısaB ev ızıH üzüyara toboR 76 pamoruE stemi
unoyisknoF şimE ireGamapaK pılaK adzıH kesküY

 amapaK nelibanalrayA kitamotOülortnoK çnısaB ireG adamçA pılaK Kuvve�
emelzimeT kacO kitamotOimetsiS apmoP ovreS

irelflaV açaMımralA ev ürösneS ığılkacıS ğaY
irelflaV avaHisegretsöG iseyiveS ğaY

ğaY kilordiH 64GV OSIunoyisknoF ıcnısaB amtuT
ülortnoK ısI ızağoB eddammaHisertliF ğaY ssaPyB

lsaP ıralmısıK hagzeT enikaMiteyinmE amapaK pılaK kirtkeleordiH anmaz Baklalı Sac

pmal mrala sroloc 2 metsyS elggoT gnipmalC stnioP 5
Mold Height Adjusment driven by strong and stabile gear system Waterproof power socket

erusserp noitcejnIlortnoc ekorts gnipmalc rof recudsnart raeniL  monitoring func�on
c neercs retupmoCmetsys noitacirbul lartnec dellortnoc retupmoC apture func�on

Ejector speed and pressure control with digital se�ng Nitride treatment screw assembly
l htiw deppiuqe tinU noitcejnIstolS-T + netalp epyt eloh laripS inear transducer of 0.1mm accuary

Electrical and hydraulic safety interlock Double hydraulic injec�on cylinders for space saving
esab reppoh gnidilSkcoL ytefaS ciluardyH

rednilyc egairrac elbuoDzh05/V083:ycneuqerf dna egatloV
rosnes erusserp noitcejnIsnottub pots ycnegremE

nitlem rof lortnoc erusserp kcab latigiDlortnoc erutarepmet DIP g
gnitlem rof lortnoc erusserp kcab elbatsujdAmrala ecnanetniaM

 dellortnoc hctiwSstnenopmoc cirtcele detropmi napaJ dna eporuE nozzle safety cover
ecived gnirusaem lairetaMnoitcnuf tcetorP dloM

metsys gninaelc lio ciluardyh citamotuAnoitcnuF kcaB kcuS
noitcnuf gnipmalc deeps hgiHnoitcnuf egrup-otuA

Cold star�ng protec�on to prevent injec�on screw from damaging Mold open with back pressure control
Injec�on Molding parameter checking and memorizing func�on Core pulling device

lortnoc pool desolc noitcaer hgiHnoitcnuf eganam evruC
tacidni level lio dna erutarepmet liOnoitcnuf eganam scitsitatS or

c retaw yb slooc lio ciluardyHnoitcnuf yalpsid eludehcS gnikroW ooler

MAKİNA STANDART ÖZELLİKLERİ

MACHINE STANDART FEATURES
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