


TELSMITH / An Astec Inc. Company
İleri teknoloji ile Amerika’da üretilen Telsmith kırma ve eleme 

ekipmanları mükemmellik, uzun ömürlülük ve yüksek performans 
özellikleriyle konusunda dünyanın ilkleri arasındadır. 

Özellikle sert ve aşındırıcı malzemeleri kırmak ve elemek için 
üretilen sabit ve mobil tip konkosör tesisleri yüksek kapasite üretim 

ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. 



Referanslarımız
Erg İnşaat-Deriner Barajı/Artvin
 Granit 1200 ton/s
Akdağlar-Cendere/İstanbul
 Kumtaşı 650 ton/s
Tüprag-Kışladağ/Uşak
 Bazalt 250 ton/s
Demir Export-Fujairah/B A E
 Gabro 600 ton/s



KPI-JCI/ An Astec Inc. Company
Özellikle agrega üretimi için tasarlanan sabit, çekilir ve paletli 
tip kırma, eleme, yıkama ve sınıflandırma üniteleriyle birlikte 
taşıma, yükleme ve stoklama sistemleriyle de müşteri odaklı 

çözümler sunmaktadır.

Yaygın olarak kullanılan özel patentli ürünleri arasında dik 
milli kırıcılar (VSI), primer darbeli kırıcılar (PDK), yatay elekler, 
teleskopik radial konveyor sistemleri, yüksek kapasiteli yıkama 

ve sınıflandırma ekipmanları ile çekilir tip yüksek kapasiteli 
komple agrega üretim tesisleri bulunmaktadır.



Referanslarımız
Nuh Beton-Hereke/İstanbul
 Kalker 825 ton/s
Nuh Yapı-Hereke/İstanbul
 Kalker 750 ton/s
Sutaş-Cebeci/İstanbul
 Kumtaşı 1000 ton/s
Boğaziçi Beton
 Cendere/İstanbul
 Kumtaşı 1000 ton/s
Madinsan-Bağlar/Ankara
 Alçıtaşı 2000 ton/s
Çakırlar-Cebeci/İstanbul
 Kalker 1000 ton/s
Erişsan-Ankara
 Kalker 500 ton/s



CDE GLOBAL
CDE Global firması geniş üretim yelpazesi ile, her tür kirli 
madenlerin yıkanması, sınıflandırılması ve geri kazanımı 

konularında projeye özel çözümler üretmektedir.

Özellikle doğal kum ve taştozu içindeki killerin 
temizlenerek beton agregası için uygun hale 

getirilmesi işleminde kullanılan CDE-Evowash siklonlu 
yıkama sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Komple proses sistemleri de sunmakta olan 
firma, ocaktan alınan örnek malzemeleri kendi 

laboratuarlarında test etmektedir.



Referanslarımız
Sutaş-Cebeci/İstanbul 
 Kırma Kum+Çakıl 200 ton/s
Oyak-Cendere/İstanbul 
 Kırma Kum+Çakıl 200 ton/s
Koç Hafriyat-Ömerli/İstanbul
 Kırma Kum+Çakıl 250 ton/s
Laçin Agrega-Üvezli/İstanbul
 Kırma Kum+Çakıl 200 ton/s
Etiler Madencilik-Şile/İstanbul
 Doğal Kum Yıkama Tesisi 250 ton/s

Etiler Madencilik Şile Kum Yıkama Tesisi
CDE Evowash 251 Double Pass + B Type Dewatering Screen

Kapasite: 250 ton/saat



MC CLOSKEY INTERNATIONAL
Mobil kırma ve eleme sistemlerinde en büyük 

üreticilerden olan Mc Closkey farklı alanlardaki ihtiyaçlar 
için çeneli, darbeli ve konik mobil kırıcılar ile çeşitli mobil 

elekler üretmektedir.
Mc Closkey mobil kırma ve eleme sistemleri taş ocakları, 

maden işletmeleri, yol, baraj, tünel ve kanal inşaatı 
projelerinde, yaygın olarak kullanılmaktadır.

Başlıca uygulama alanları ;
• Agrega üretimi

• Maden kırma, eleme ve zenginleştirme
• Endüstriyel ince kum eleme

• Asfalt atıklarını değerlendirme
• İnşaat molozu ve atıklarının ayırımı ve geri kazanımı

• Hafriyat malzemelerini değerlendirme





CEVHER HAZIRLAMA STOKLAMA VE
TRANSFER SİSTEMLERİ

Maden işletmeleri, çimento fabrikaları, enerji santralleri, kimya, 
gübre, kireç ve alçı fabrikalarında dökme yüklerin taşınması, 

depolanması ve limanlarda yüklenmesi için uzun konveyörler, 
stacker re-claimer depolama ekipmanları ve gemi yükleme 

sistemleri üretiminde 100 yıllık tecrübeye sahiptir.

Ayrıca büyük kapasiteli mobil ve sabit kırma tesisleri ile bager 
tip döner kepçeli ekskavatör üretimleriyle de dünyanın sayılı 

üreticileri arasında yer almaktadır.



DÖKME YÜK GEMİYÜKLEME SİSTEMLERİ 
(SHIPLOADER)
Referanslarımız
Aksa Akrilik Enerji Santralı
4x200 ton/s Side Re-claimer

Bagfaş Gübre Fabrikası
500 ton/s Slewing scapper Re-claimer
500 ton/s Gemi yükleme sistemi (Shiploader)

Kardemir Demir Çelik Fabrikaları
2x200 ton/s  Darbeli çekiçli kömür kırıcı

GAP İnşaat Türkmenistan/Garabogaz
3300 metre konveyör hattı
1200 ton/s Gemi yükleme sistemi (Shiploader)

Erdemir Demir Çelik Fabrikaları
6x400 ton/s Milli elek (Roller screen)



KPI-JCI/ An Astec Inc. Company
Çözünmesi zor çamurlu ve balçık malzemelerin yıkanabilmesi için 

gerekli olan ağır hizmet tipi; logwasher, blademill, ince/kaba 
malzeme spiral yıkayıcılar ve yıkamalı eleklerin lider üreticilerinden 

olan KPI-JCI, büyük kapasitelerde kesintisiz ve yüksek yıkama 
verimiyle üretim yapan tesisler üretmektedir. Fabrika bünyesindeki 
gelişmiş malzeme laboratuarında test edilen numuneler ışığında 
hazırlanan çözümler, müşterilere kapasite ve üretim garantisi ile 

beraber sunulmaktadır. Satış sonrası desteğin ön planda tutulması, 
üretimin devamlı ve kesintisiz olmasını sağlamaktadır.



ANDRITZ SEPARATION
En derin bilgi birikimine, en geniş teknik kaynaklara ve 
en kapsamlı hizmet çözümlerine sahip, dünyanın önde 
gelen katı-sıvı ayrıştırma uzmanıdır. Ana ürünleri yüksek 
basınçlı filtre presler, dekantör santrifüjler, tikner tanklar 

ve flokülant sistemlerini içerir. 250 x 250 ila 2,500 x 
2,500 mm boyutlarında filtre presleri, 60 bar’a kadar 

ulaşan pompa basınçları ile üretebilmektedir.



MULTOTEC
Cevher zenginleştirme konusunda uygulamaya özel tasarlanmış 

ekipmanlar üreten bir Güney Afrika firmasıdır. Proses akım şemaları 
üzerindeki geniş uygulama bilgisi ve teknik uzmanlığı ile vibrasyonlu ve 

trommel elekler için poliüretan elek paneleri, spiraller, hidrosiklonlar, 
aşınmaya dayanıklı komposit değirmen astarları, çamur pompaları ve 

numune alıcılar ile seramik kaplı termal borular ve ağır ortam siklonları 
ve separatörleri (DMS/DMC) üretmektedir.



Referanslarımız
Anagold
Trommel Panelleri

Aksu Madencilik
Krom Tesisi Siklon ve Spiral Devresi

Şişecam
Cam Kumu Temizleme Spiral Tesisi

Eti Krom
Krom Zenginleştirme Spiralleri

Pullukçu Kömür
Kömür Üretim Spiralleri

Pomza Export
Altın Üretim Siklon ve Spiral Devresi

Zingal Madencilik
Florit Zenginleştirme Siklon ve Spiral Devresi

Erciyes Madencilik
Krom Zenginleştirme Siklon ve Spiral Devresi



OSBORN / An Astec Company
American  Astec Grubu firmalarından olan Osborn 1919 
yılından beri Afrika’nın zor şartları ve iklim koşullarında 

çalışmaya dayanıklı, güçlü ve sağlam madencilik makinaları 
üretmektedir. Sert madenlerin kırılması ve elenmesi için 

tasarlanan modüler tesisleri, kurulum kolaylığı bakımından 
tercih edilmektedir. Ayrıca hafif madenlerin kırılmasında 

aranan özel ölçülendirmeyi sağlamak için geliştirdiği mineral 
sizer ve döner kırıcı(rotary sizer) ile Osborn ürünleri itibarını 

son yıllarda Afrika kıtası dışına da taşımıştır.



Kangal Kömür işletmesi
1200 ton/s Kömür zenginleştirme tesisi Kömür 
kırma, eleme ve taş ayırma sistemi

Makinalar;
Apron feeder (Besleyici)

Rotary breaker (Primer kömür kırıcı)

Roller screen (Milli elek)

Rolling ring crusher (Seconder kömür kırıcı)

Sistemden ayıklanan taşın kırılması için

Çeneli kırıcı (jaw)



AMERICAN AUGERS
Yönlendirilebilir yatay sondaj makinaları (HDD) ve 

Auger Boring makinaları su, petrol ve doğalgaz 
borularının, enerji ve kominikasyon kablolarının, tren 
yolu, karayolu ve ırmakların altından geçirilmesinde 
kullanılmaktadır. HDD ve Auger Boring ekipmanları 

kulanım kolaylığı, çevreci olması ve düşük üretim 
maliyetleri nedeniyle tercih edilmektedir.

TRENCOR
Paletli ve lastik tekerlekli kanal açma makineleri 

(Trencher) ile maden işletmeleri için Surfaceminer ve 
otoyol projelerınde kullanılan roadminer kazı makinası 

üretmektedir. Kazılacak zemine ve yapılacak projeye göre; 
zincirli tip ve kovalı tip olmak üzere 2 ayrı tip kanal kazıcı; 

su, doğalgaz, petrolboru hattı ve drenaj kanallarının açılması 
projelerinde kullanılan Trencherlar maksimum 2,5m 

genişliğinde 10m derinliğinde kanallar açabilmektedir.



MDS MDS INTERNATIONAL
Ağır hizmet tipi trommel elekler üreten yenilikçi bir İrlanda 

firmasıdır. MDS Trommel elekler, mobil, yarı mobil veya statik 
seçeneklerle saatte 350 tondan saatte 1000 ton kapasiteye 
kadar makineler sunmaktadır. MDS Trommel elekler ocak 

içinde veya atık depolarında bulunan kullanılabilir ürünlerin kirli 
malzemeden ayrılarak kazanılabilmesini sağlamakta benzersiz 
bir üretkenlik sağlar ve piyasadaki diğer trommel eleklerden 

daha büyük besleme boyutlarında çalışabilir (1250mm’e kadar).



DUX
Düşük profilli kamyonlar, lastik tekerlekli yükleyiciler ve 
Scaler ile yeraltı madencilik hizmetlerinde kullanılmak 

üzere tasarlanmış, standart çekiciye takılarak çalışan kaset 
sistemleri, ANFO truck, Scissor lift, Beton Mixer, Shotcerete, 

Personel taşıyıcı ile gibi muhtelif servis ekipmanları.
Montreal Kanada’daki fabrikada üretilmektedir.

Tüprag Efemçukuru altın işletmesinde 30 ton kapasiteli 
damperli tünel kamyonu ve Scaler kullanılmaktadır. 

BTI BREAKER TECHNOLOGY
Sektördeki en uzun boom ve en güçlü hidrolik kırıcıya 

(Hydraulic Breaker) sahip BTI Pedestral Boom sistemleri 
özellikle sert madenlerin işlendiği büyük bunkerleri 

bulunan yüksek kapasiteli tesislerde tercih edilmektedir.
Tüprag Kışladağ altın madeninde Gyratory kırıcı önünde 

BTI hidrolik kırıcı çalışmaktadır.
Yeraltı madenciliği için de muhtelif servis ekipmanaları  

BTI’ın Kanada‘daki fabrikalarında üretilmektedir 



STEINHAUS
Almanya’daki fabrikalarında 

Poliüretan elek panelleri, tel örgü 
taşıma (wire mesh) konveyör 
bantları ve wedge wire elek 

telleri ile havalı elek süspansiyon 
sistemleri üretmektedir.

MAJOR WIRE
Elek telleri konusunda 100 yılı aşkın 

tecrübeye sahip Major Wire firması son 
yıllarda geliştirdiği Flex-Mat3 özel elek 

telleri ile dünya genelinde ve son 15 senedir 
Türkiye’de kullanıcıların takdirini kazanmıştır. 

Major Wire Flex-Mat3 serisi tıkanmaz elek 
telleri yüksek temizleme özelliği ile hassas 

eleme uygulamalarına yeni bir soluk 
getirmiştir.



FRASTE S.p.A
Jeoteknik, jeotermal, zemin güçlendirme ve su sondaj 

makinaları İtalya’daki fabrikalarında API Spec Q1 kalite 
güvence sertifikasına uygun olarak imal edilmektedir.  

Afşin Elbistan maden işletmesinde maden sahasının 
susuzlaştırılması için  2 adet ters sirkülasyonlu sondaj kulesi 

ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından su arama ve sondaj 
işlerinde kullanılan 11 adet kamyon üstü su sondaj 

makinaları başarıyla hizmet vermektedir. 



UPETROM 1 MAI
Upetrom 1 Mai SA Romanya firması, API 
belgeli sondaj kuleleri, kuyu tamamlama 

üniteleri, blow out preventerleri, draw works, 
döner tablalar ve çamur pompaları 

üretmektedir. Upetrom imalatı sondaj kuleleri 
TPAO ve özel firmaların  arama ve üretim 

sondajlarında uzun yıllardır kullanılmaktadır.

GEFCO/An Astec Company
Amerikan Astec Inc. firmalarından olan 

Gefco mobil sondaj kuleleri hidrolik tahrik 
sistemi (Top Drive)sayesinde daha kolay 

yönlü sondaj imkanı sağlaması, kurulum ve 
çalışma kolaylığı öne çıkmaktadır.

Türkiye’deki bir çok petrol, doğal gaz, 
jeotermal arama ve üretim kuyularında 
Gefco kuleler başarıyla çalışmaktadır.

SULLAIR/ A Hitachi
Group Company

Sullair, ticari ve endüstriyel kullanım için 
tasarlanmış taşınabilir ve sabit döner vidalı 

hava kompresörlerinin önemli bir üreticisidir. 
Michigan City - ABD’deki fabrikalarında 

üretilen airend bir çok hava ve gaz 
kompresörleri imalatçılarına da tedarik 

edilmekedir.
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