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TALAŞLI
İMALAT‘da
AR-GE

FREZE

deneyim ve teknoloji

Her işin başı Ar-Ge
anlayışı
Bir geliştirme ve
hizmet ortağı
olarak,
müşterilerimize en
uygun çözümler ve
verimliliği
sağlıyoruz.
Profesyonel proje
yönetimimizin
içinde var olan
Ürün ve Proses
geliştirme
aşamalarında,
kaliteli ürün ve seri
üretim proses
sağlamlığı için,
gerekli en önemli
temel taşlarını
atıyoruz

hassasiyeti sağlar

TORNA
Her uygulama için
ve teknik
özelliklerinize göre
frezelenmiş
parçalar
Hassas
parçaların imalatı
için en son
teknolijik CNC
İşleme
merkezlerine
sahibiz
Uzman Kadromuz
ve yüksek
mankıne parkımız
ile hızlı ve kaliteli
parçalar işliyoruz

Premium
Quality

EROZYON
Tornalanmış
parçalar tam
olarak teknik
gereksinimlerinize
göre
Karmaşık
parçalara kadar
her gereksinimi,
prototiplerden
büyük miktarlara
kadar en kısa
sürede ve en
yüksek kalitede
üretiyoruz

CAD/CAM
CMMÖLÇÜM

Ulaşılamayan
noktalara
ulaşiyoruz
Zorlu ve
ulaşılamayan
noktalara
istenilen
hassasiyette ve
kalitede Dalma ve
Tel Erozyon ile
kolaylıkla
ulaşıyoruz

CAD ve CAM
kalitesi, parça
kalitesini belirler
Profesyonel ve
deneyimli
ekibimiz, üretim
teknolojimize
uygun CAD/CAM
programları ile
çalışmaktadır.

Kaliteyi
garantiliyoruz
3 Boyutlu CMM
Ölçüm teknolojimiz
ile ürünleriniz emin
ellerde.

AR - GE

Müşterilerimizle
birlikte konsept
geliştiriyoruz

Ürün tasarımı ve
geliştirme
Fikrinize dayanarak, tasarım ve
geliştirme ekibimiz, tüm niteliksel,
işlevsel, ekonomik üretebilirlik
gereksinimleri dikkate alarak, tasarım
konsepti oluşturuyor.

Proses tasarımı ve geliştirme
Uygun üretim ve işleme teknolojilerinin seçimi ve tasarımınd a size
destek oluyoruz. İhtiyaç duyulan montaj ve otomasyon konsepti
tamamen ihtiyaçlarınıza göre belirlenir.

CNC FREZE

Reaksiyonu
hızlıKalitesi
kalıcı

C NC fre ze a lan ın dak i

hizme tle r imiz yük sek be k len tile ri
k ar ş ılama k tadır
En modern makine parkurumuz ve yüksek düzeyde
teknik bilgi birikimimiz ile, esnek, hızlı ve kalite
sağliyoruz.

Farklı gereksinimler için farklı teknolojiler
Tüm işlenebilir malzemelerden ve tüm kalite gereksinimleri
için istenilen miktarlarda tornalanmış parçalar üretiyoruz.

CNC TORNA

Rotasyonda
hassasiyet

CNC EROYZON

Ulaşılamayan
noktalara ulaşiyoruz
TEL EROZYON

DALMA EROYZON

Tel erozyon makinemiz ile
malzemelerinize hem dik hem de açılı
kesimi hassas bir şekilde
yapabilmekteyiz. Hassas bir şekilde
kesim yaptığımız için avantaj olarak
malzeme sertliğinde bir değişim
olmaz.

Konu dalma Erozyon olduğunda,
kanıtlanmış teknolojimize güveniyoruz. En
yüksek hassasiyet ve güvenilirlik ile rakipsiz
kaliteyi garanti ediyoruz. Özel olarak
ürettiğimiz elektrotları kullanılarak kısa
teslim süreleri ve esneklik sağliyoruz.

CAD Uzmanlarımız
Profesyonel ve deneyimli ekibimiz üretim
teknolojimize uygun CAD programları ile
çalışmaktadır. Müşterilerimizden gelen
3D tasarımını kontrol ediyor, revize ediyor
veya talep üzeri tamamen yeni tasarımlar
oluşturuyor.

CAM Uzmanlarımız
3D tasarımı hazırladıktan sonra, CAM
uzmanlarımız işleme merkezleri için gerekli
işleme programlarını en uygun takımlar ve
strateji ile oluşturur.
Seri üretim sırasında revizyonları yapabilir
ve en hızlı şekilde CAM sistemine
aktarabiliyoruz.

CAD/ CAM

Ürün tasarımın ve
CAM programın
kalitesi,
işlenmiş ürünün
kalitesini belirler

Kaliteyi
garantiliyoruz
Sadece başlangıçta değil,
sürekli olarak kalite
3 Boyutlu CMM Ölçüm teknolojimiz
ile ürün ler in iz em in ellerd e.
Ü rün ler in iz e öz el o l u ştur du ğumu z ölç üm
t utu cu lar ı ile , tam ot omat ik ölç üm
p r ogr amla r ı olu ştu ruy oru z.
Bu say ed e ür ün ler in iz i s ad ec e baş lan g ıçta
d eğ il, s er i ür et im esna s ınd a da h ızlı v e ver im li
b ir ş ek ilde ölç üyor v e kay ıt a lt ın a a liy oru z .

CMM ÖLÇÜM
ISO 9001 : 2015

Müşterilerimiz
İçin Altın Kalite mührü
Talaşlı İmalat ve Plastik Enjeksiyon teknolojisinde"premium sınıf"
Onaylı kalite Made by TERNPLAS
Talaşlı İmalat ve Plastik Enjeksiyon imalatında,
metal ve plastik parçaların üretiminde en
güvenilir ortağınızız.
Premium
Qualit y

TERNPLAS ISO 9001 sertifikasına
sahiptir. Alman TÜV-SÜD Belgelendirme
şirketi ve Alman akreditasyon kurumu
DAkkS tarafından gerekli aralıklarla
denetlenmekteyiz.
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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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Rakiplerimizden Bir Adim Öndeyiz

