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KALIP IMALATI VE PLASTIK ENJEKSİYON ‘DA
"Premium kalite"
Plastik Enjeksiyon ve Kalıp Teknolojisindeki
Inovasyon ruhumuzu ve uzmanlığımızı keşfedin.
Bizimle etkileyici, yakın, uluslararası ve
ekonomik bir işbirliğine başlayın.
Güçlü ve uzman kadromuz ile Kalıpçılık ve
Plastik Enjeksiyon sektöründe bilinen ve
güvenilen bir marka TERNPLAS.
Müşterilerimizin isteği doğrultusunda en
uygun ve en mükemmel şekilde çözümler
sunmaktayız.

“

B a ş a rı m ı z ı n a na h ta rı ,
m ü ş t e ri l e rim i z i n
b a ş a rıs ı d ı r
Ergün Toprak / Genel Müdür

Kalıp ve
Plastik
Enjeksiyonda
güçlü
AR-GE
KALIP
ENJEKSİYON
Müşterilerimizle
birlikte hedeflenen
bir konsept
geliştiriyoruz
Bir geliştirme ve üretim
ortağı olarak,
müşterilerimizi plastik
enjeksiyona uyumlu
parça tasarım ve
malzeme seçimi
konusunda
destekliyoruz.

MONTAJ
Kalıbın kalitesi,
parçanın kalitesini
belirler

Tek kelimeyle güçlü:
Enjeksiyon kalıplarımız
Modern enjeksijon
en yüksek kalite
parkuru
standartlarını
karşılar.

Hassas
enjeksiyon makineleri ve
Kendi üretim
Know-how ile,
isteklerinize
göre özel
tesislerimizde üretilen
kalıplar, TERNPLAS parçalarınız oluşturulur.

üstün kalite mührüne
sahiptir.

Proses sağlamlığı:
Plastik işlemede,
malzemenin nem içeriği
işlem güvenilirliği ve
ürün kalitesi üzerinde
belirleyici bir etkiye
sahiptir. Bu nedenle,
granülün Alman üretici
kuru hava kurutucusu
ileişlem görmeden ö nce
ön kurumasını
sağlamaktayız.

Biz montaj
ediyoruz. Siz
verimliliğinizi
arttırıyorsunuz!
Hassaslık da uzman
olarak, sizin
talebinize göre
montaj gruplarını
hazır montajlıyoruz.
Sizin adınıza
üretilmiş olan
bileşenleri
birleştiriyoruz, hatta
bize montaj için gelen
ürünleri de.

AR - GE

Müşterilerimize doğru
çözümler sunuyoruz
ÜRÜN TASARIMI ve
MALZEME SEÇİMİ
Plastik tabanlı ürün tasarım ve malzeme
seçiminde uzman ve deneyimli kadromuz ile,
beraber, yakın ve profesyonel bir bilgi
paylaşımı ile ürününüzün işlevselliğine göre en
doğru üretebilirliği ve verimliliği sağlıyoruz.

ANALIZ ve SİMÜLASYON
Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve
imalatına başlamadan önce, parça ve kalıp
analizi gerçekleştiriyoruz.

PROJE

APQP- İleri Ürün
Kalite Planlaması

Planlama
Ürün tasarımı
ve geliştirme
Proses tasarımı
ve geliştirme

Ürün ve süreç
doğrulama

Seri üretime geçmeden önce ürünlerde
gerekli tüm değişiklikler, oluşabilecek
hatalar tanıyor ve önliyoruz.

Üretim başlangıcı
ve üretimi

„Kalıp kalitesi,
ürün kalitesini
belirler“
KALIP TASARIMI
Plastik Enjeksiyon Kalıplarının
tümünü tasarliyor ve üretiyoruz.
Uzmanlarımız ile, ileri teknolojik
CAD/CAM sistemlerini kullanarak
uluslararası standartlara göre
sorunsuz plastikenjeksiyon kalıpları
tasarlıyoruz.

KALIP MONTAJI VE TESTİ
Kalıp montajında sensörler, elektrik,
hidrolik ve sıcak yolluk teknolojisi gibi
fonksiyonları Kalıplarınıza entegre
ediyoruz.

KALIP BASKI DENEME

KALIP

Kalıpların tüm fonksiyonlarını kontrol
ediyor ve müşterimiz ile birlikte kalıbı
üretim için onaylıyoruz.

PLASTiK ENJEKSiYON

Tek Kelimeyle
Güçlü: Made in
Germany
Proses Sağlamlığı
Plastik işlemede, malzemenin nem
içeriği işlem güvenilirliği ve ürün kalitesi
üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir .
Bu nedenle, granülün kuru hava
kurutucusu ile işlem görmeden önce ön
kurumasını sağlamaktayız.

Yüksek performanslı makine
parkuru
Termoplastik parçaları en modern
enjeksiyon makineleri ve uzman ekibimiz ile
yüksek kalitede üretiyoruz.

Fabrika:
Saray Mah. Saraykent Sanayi Sitesi 53 Sk. No.22
TR-06980 Kahramankazan / Ankara
İLETİŞİM
info@ternplas.com
T. (+90) 312 815 2520

Almanya Ofisi:
Minervastraße 36 D-74613 Öhringen
GERMANY

w w w . t e r n p l a s . c o m

