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KALIP ve PLASİK ENJEKSİYON 

TR 



Başarımızın anahtarı,  
müşteri lerimizin  
başarısıdır  
Ergün Toprak / Genel Müdür 

 

KALIP IMALATI VE PLASTIK ENJEKSİYON‘DA 

"Premium kalite" 

P last ik  En jeksiyon  ve Kal ıp  T eknoloj is in deki   
I n ovasy on  r uhumuzu ve uzm an l ığ ım ız ı  keşfedin .  
 
 
Biz im le et k i ley ic i ,  y ak ın ,  u luslararası  v e 
ekon om ik b ir  işbir l iğ in e başlay ın .  
 
 
G üçlü ve uzm an  kadr omuz  i le  Kal ıpçı l ık  ve 
P last ik  En jeksiy on  sektörün d e bi l in en ve 
güven i len  bir  mar ka  TERN P LAS.  
 
Müşt er i ler im iz in  ist eği  doğr ult usun da  en 
uygun  ve en m ükemm el  şeki lde çöz üm ler  
sunmaktay ız .   
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AR-GE 

KALIP 

ENJEKSİYON 

MONTAJ 

Müşterilerimizle 
birlikte hedeflenen 

bir konsept 
geliştiriyoruz  

Bir geliştirme ve üretim 
ortağı olarak, 

müşterilerimizi plastik 
enjeksiyona uyumlu 

parça tasarım ve 
malzeme seçimi 

konusunda 
destekliyoruz. 

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. 

Tek kelimeyle güçlü: 
Modern enjeksijon 

parkuru 

Hassas 
enjeksiyon makineleri ve 

Know-how ile, 
isteklerinize göre özel 

parçalarınız oluşturulur.  

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 
i leişlem görmeden önce 

ön kurumasını 
sağlamaktayız.  

Kalıbın kalitesi, 
parçanın kalitesini 

belirler 

Enjeksiyon kalıplarımız 
en yüksek kalite 

standartlarını 
karşılar.  

Kendi üretim 
tesislerimizde üretilen 

kalıplar, TERNPLAS 
üstün kalite mührüne 

sahiptir. 

       Kalıp ve  

                   Plastik Enjeksiyonda güçlü   



 

  

ANALIZ ve SİMÜLASYON 

Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve 

imalatına başlamadan önce, parça ve  kalıp 

analizi gerçekleştiriyoruz.  

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.  

Müşterilerimize doğru  
çözümler sunuyoruz 
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Planlama 

Ürün tasarımı 
ve geliştirme 

Proses tasarımı 
ve geliştirme 

Ürün ve süreç 
doğrulama 

Üretim başlangıcı 
ve üretimi 

APQP- İ leri Ürün 
Kalite Planlaması  
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Seri üretime geçmeden önce ürünlerde 

gerekli tüm değişiklikler, oluşabilecek 

hatalar  tanıyor ve önliyoruz.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„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 s ıcak yolluk teknolojisi gibi 

fonksiyonlar ı  Kalıplarınıza entegre 

ediyoruz. 

KALIP 
KALIP BASKI DENEME 

Kalıpların  tüm fonksiyonlarını kontrol 

ediyor ve müşterimiz i le birlikte kalıbı 

üretim için onaylıyoruz.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tek Kelimeyle 
Güçlü: Made in 
Germany 

Yüksek performanslı makine 

parkuru  

Termoplastik parçaları en modern 
enjeksiyon makineleri ve uzman ekibimiz ile 
yüksek kalitede üretiyoruz. 

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.  
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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 
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