
Hakkımızda About Us

F�rmamız altyapı s�stemler� kapsamında bulunan �çme suyu 
hattı, atık su hattı, yangın h�drant hattı, yağmur suyu tes�satı, 
doğalgaz hattı vb. yapımında kullanılan  Q20-Q1600 çaplarda 
plast�k boru (hdpe-pe100 boru) konfeks�yon ve enjeks�yon 
ek parçaları, Q63-Q1200 çaplarda alınkaynak mak�naları, 
Q20-Q1200 çapında elektrofüzyon kaynak mak�naları,
Q400-Q2000 çapında fks & kor�ge boru kaynak mak�naları, 
çel�k geç�ş parçaları, çel�k flanşların üret�m ve satışı, �nşaat ve 
taahhüt h�zmetler�n� ulusal ve uluslararası standartlar 
çerçeves�nde uzman ve deney�ml� kadrosuyla 
gerçekleşt�rmekted�r.
 
Tüzel kuruluş ve resm� kurumların kend� sorumluluğunda 
olan altyapı s�stemler�n�n yapımında kullandığı ürünler�n 
kal�tes� ve �ş b�t�rmede sağladığı güven�l�rl�ğ�yle avrupa b�rl�ğ�, 
�ller bankası, ds�, köy h�zmetler�, tok�, beled�ye vb. 
projeler�ndek� özell�kle �çme suyu �shale hatlarının yapımı 
başta olmak üzere alt yapı kaynak �malatında ürün ve 
taahhütler�n� eks�ks�z ve zamanında tesl�m etme �lkes�ne sah�p 
olan firmamız sektöründe öncü olma yolunda büyük başarılar 
kazanmıştır.
 
 
-KALİTE POLİTİKAMIZ
** En kısa zamanda en kal�tel� altyapı s�stemler�n� oluşturmak
** Müşter�ler�m�z açısından m�n�mum mal�yetle maks�mum 
kar �lkes�nden hareketle müşter� memnun�yet�n� sağlamak 
**En son teknoloj�ye sah�p güven�l�r ve kal�tel� ürünler� 
kullanmak 
** Uzman ve deney�ml� kadromuzun sürekl� gel�ş�m�n� 
sağlamak 
**Arge çalışmalarına önem vermek
 
 
-MİSYONUMUZ
F�rmamız en ekonom�k, kal�tel� ve uzun süre dayanıklı 
ürünler� kullanarak sorumluluğunu almış olduğu altyapı 
s�stemler�n� yaparak yüksek müşter� memnun�yet�n�n 
yanında ülke ekonom�s�ne de katma değer sağlamayı 
amaç ed�nm�şt�r.
 
 
-VİZYONUMUZ
Güçlü ve üstün başarı performansını yakalamamızda temel 
etk�ye sah�p olan m�syonumuz, değerler�m�z ve bağlı 
olduğumuz prens�pler�m�z doğrultusunda sorumluluğunu 
aldığımız �şlerde uluslar arası standartların altına �nmeden 
sürekl� arge çalışmalarıyla ver�ml�l�ğ� sağlamaktır.
 
 
-TEMEL DEĞERLERİMİZ
** Müşter� Memnun�yet� 
** Güven�l�rl�k
** Ver�ml�l�k
** Dürüstlük
** Mükemmel�yetç�l�k
** Çevreye Karşı Duyarlılık
** B�lg�l�, Az�ml� Takım Ruhunu Ayakta Tutmak

Our company �s one of the b�ggest manufacturer of BUTT 
WELDING MACHINES (63 mm – 1200 mm), 
ELECTROFUSION WELDING MACHINE (20 mm – 1200 mm),  
HDPE INJECTION & FABRICATED FITTINGS 
( 20 mm – 1600 mm), FKS & CORRUGATED PIPE 
WELDING MACHINE (400 mm – 2000 mm) �n TURKEY.  
Our company performs �ts product�on w�th profess�onal and 
exper�enced staff �n nat�onal and �nternat�onel standards by 
modern technolog�es.

-QUALITY POLICY
** As soon as poss�ble to create the h�ghest qual�ty 
�nfrastructure
** Ensure the movement of customer sat�sfact�on �n terms of 
the m�n�mum cost and max�mum profit pr�nc�ple Customers
** Use rel�able and h�gh qual�ty products w�th the latest 
technology
** Qual�fied and exper�enced staff to ensure the cont�nuous 
development of our
** G�ve �mportance to R & D work

-MISSION
   Our company �s the most econom�cal, a�ms to prov�de 
added value to the qual�ty and long-term �nfrastructure 
system by us�ng durable products have taken the respons�b�l�ty 
of the nat�onal economy along w�th a h�gh customer sat�sfact�on.
 
 
-VISION
   Powerful and our m�ss�on �s to capture the outstand�ng 
ach�evements have a fundamental �mpact our performance, 
�n l�ne w�th our values and pr�nc�ples that we depend on the 
work that we take respons�b�l�ty to fall below �nternat�onal 
standards to ensure the effic�ency of cont�nuous research 
and development.

-BASIC VALUES
** Customer Sat�sfact�on
** Rel�ab�l�ty
** Effic�ency
** Honesty
** Perfect�on�sm
** Env�ronmental care
** Knowledgeable, keep up the earnest Team Sp�r�t
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Ø 63 mm - Ø 160 mm HDPE/PP borular (63-75-90-110-125-140-160 mm) kaynak ed�leb�l�r.

Maks�mum et kalınlığı Pn32'd�r.

 23OV-150O W ısıtıcı, 230 V-0,37 kW traşlayıcıdır.

S�stem 230 V (monofaze) �le çalışmaktadır.

Basınç ayarlaması yarı h�drol�k s�stemle yapılır.

Isıtıcı kontrolü manuel yapılmaktadır. Isıtıcı levha t�p� ve özel alışımlıdır.

Boru dört noktadan bağlandığı �ç�n eksen kayma sorunu olmaz.

Mak�ne kelepçeler� etal 171 alüm�nyum döküm olarak üret�lm�şt�r.

Çalışma basıncı 110 bar’dır.

63 x 160 YARI HİDROLİK ALIN KAYNAK MAKİNESİ
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63 mm - 160 mm HDPE/PP p�pes (63-75-90-110-125-140-160 mm) can be welded.

Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32.

230V - 1500 W heater, 230 V-0,37 KW tr�mmer.

System �s work�ng w�th 230 V (monofaze)

Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system.

Heater control �s executed by manuel. Heater �s d�sc type and spec�al alloy.

There could be no connect�on problem. Because p�pes are t�ghtened w�th four heads.

Mach�ne clamps were produced as et�al 171 alum�num cast�ng.

Work�ng pressure �s 110 bar.

63 x 160 SEMI  HYDRAULIC BUTT WELDING MACHINE
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Ø 63 mm - Ø 160 mm HDPE/PP borular (63-75-90-110-125-140-160 mm) kaynak ed�leb�l�r.

Maks�mum et kalınlığı Pn32'd�r.

 23OV-150O W ısıtıcı, 230 V-0,37 kW traşlayıcıdır.

S�stem 230 V (monofaze) �le çalışmaktadır.

 Mak�ne üzer�nde kontrol ün�tes�ne akuple ed�lm�ş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş, ac�l 

stop butonları pano üzer�ne montel�d�r.

 S�stem pano üzer�nde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 

olup �sten�ld�ğ� zaman kullanılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r.

Pano üzer�nde d�j�tal voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektr�kte oluşan 

dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerj�y�) tesp�t etme özell�ğ�ne sah�pt�r.

Isıtıcı kontrolü d�j�tald�r. Çabuk değ�şt�r�leb�l�r özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha t�p� ve 

özel alışımlıdır.

S�stem kontrolü yarı otomat�kt�r.

Basınç ayarlaması h�drol�k s�stemle yapılır.

Seyyar jaklı buton kontrollüdür.

Boru dört noktadan bağlandığı �ç�n eksen kayma sorunu olmaz.

Mak�ne kelepçeler� etal 171 alüm�nyum döküm olarak üret�lm�şt�r.

Çalışma basıncı 110 bar’dır.

63 x 160 TAM HİDROLİK ALIN KAYNAK MAKİNESİ
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63 mm - 160 mm HDPE/PP p�pes (63-75-90-110-125-140-160 mm) can be welded.

Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32.

230V - 1500 W heater, 230 V-0,37 KW tr�mmer.

System �s work�ng w�th 230 V (monofaze)

There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne. Tr�nmmer, emergency stop 

buttons are assembled on the panel.

The system �s controlled by buttons on the panel. Add�t�onal remote controller handle 

has a portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need.

As there �s a voltmeter on the panel, It has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 

(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne.

System control �s executed by half automat�c.

Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system.

 Heater control �s executed by d�g�tal. Rap�d removable tablet type heater. Heater �s 

d�sc type and spec�al alloy.

Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack.

There could be no connect�on problem, because p�pes are t�ghtened w�th four heads.

Mach�ne clamps were produced as et�al 171 alum�num cast�ng.

Work�ng pressure �s 110 bar.

63 x 160 FULL HYDRAULIC BUTT WELDING MACHINE
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Ø 75 mm – Ø250 mm HDPE/PP/PVDF borular (75-90-110-125-140-160-180-200-225-250mm) 
kaynak ed�leb�l�r. 
Maksimum et kalınlığı Pn32'd�r. 
230V-2800 kW ısıtıcı, 230 V-0,55 kW traşlayıcı, 230 V - 0,55 kW h�drol�k s�stem motoru vardır. 
Sistem 230 V (monofaze) ile çalışmaktadır. 
Makine üzerinde kontrol ünitesine akuple edilmiş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş, ac�l 
stop butonları pano üzer�ne montel�d�r. 
Sistem pano üzerinde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 
olup istenildiği zaman kullanılabilme özelliğine sah�pt�r. 
Pano üzerinde dijital voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektrikte oluşan 
dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerjiy�) tesp�t etme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Isıtıcı kontrolü dijitaldir. Çabuk değiştirilebilir özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha tipi ve 
özel alışımlıdır. 
Sistem kontrolü yarı otomatiktir. 
Basınç ayarlaması hidrolik sistemle yapılır. 
Seyyar jaklı buton kontrollüdür. 
Boru dört noktadan bağlandığı için eksen kayma sorunu olmaz. 
Makine kelepçeleri etal 171 alüminyum döküm olarak üretilmiştir. 
Çalışma basıncı 110 bar'dır. 

75 x 250  ALIN KAYNAK MAKİNESİ
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Ø 75 mm – Ø250 mm HDPE/PP/PVDF p�pes (75-90-110-125-140-160-180-200-225-250mm) 
can be welded. 
Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32. 
230V-2800 kW heater, 230 V-0,55 kW tr�mmer, 230 V - 0,55 kW hydraul�c system motor. 
System �s work�ng w�th 230 V (monofaze). 
There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne. Tr�mmer,emergency stop 
buttons are assembled on the panel. 
The system �s controlled by buttons on the panel.Add�t�onal remote controller handle 
has a portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need 
As there �s a voltmeter on the panel, �t has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 
(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne. 
Heater control �s executed by d�g�tal.Rap�d removable tablet type heater. Heater �s d�sc 
type and spec�al alloy. 
System control �s executed by half automat�c. 
Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system. 
Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack. 
There could be no connect�on problem,because p�pes are t�ghtened w�th four heads. 
Mach�ne clamps were produced as et�al 171 alum�num cast�ng. 
Work�ng pressure �s 110 bar. 

75 x 250  BUTT WELDING MACHINE
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Ø 90 mm - Ø315 mm HDPE/PP/PVDF borular (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-
315 mm) kaynak ed�leb�l�r. 
Maks�mum et kalınlığı Pn32'd�r. 
Monofaze 230V-3500 kW ısıtıcı, 230 V-0,75 kW traşlayıcı, 230 V - 0,55 kW h�drol�k s�stem 
motoru vardır. 
S�stem 230 V (monofaze) �le çalışmaktadır. 
Mak�ne üzer�nde kontrol ün�tes�ne akuple ed�lm�ş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş,ac�l 
stop butonları pano üzer�ne montel�d�r. 
S�stem pano üzer�nde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 
olup �sten�ld�ğ� zaman kullanılab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Pano üzer�nde d�j�tal voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektr�kte oluşan 
dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerj�y�) tesp�t etme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Isıtıcı kontrolü d�j�tald�r. Çabuk değ�şt�r�leb�l�r özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha t�p� ve 
özel alışımlıdır. 
S�stem kontrolü yarı otomat�kt�r. 
Basınç ayarlaması H�drol�k s�stemle yapılır. 
Seyyar jaklı buton kontrollüdür. 
Boru dört noktadan bağlandığı �ç�n eksen kayma sorunu olmaz. 
Mak�ne kelepçeler� etal 171 alüm�nyum döküm olarak üret�lm�şt�r. 
Çalışma basıncı 130 bar'dır. 

 90 x 315 ALINKAYNAK MAKİNASI 



9

Ø 90 mm - Ø315 mm HDPE/PP/PVDF p�pes (90-110-125-140-160-180-200-225-250-280-
315 mm) can be welded. 
Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32. 
Monofaze 230V-3500 kW heater, 230 V-0,75 kW tr�mmer, 230 V - 0,55 kW hydraul�c 
system motor. 
System �s work�ng w�th 230 V (monofaze). 
There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne. Tr�mmer,emergency stop buttons 
are assembled on the panel. 
The system �s controlled by buttons on the panel.Add�t�onal remote controller handle has a 
portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need 
As there �s a voltmeter on the panel, �t has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 
(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne. 
Heater control �s executed by d�g�tal.Rap�d removable tablet type heater. Heater �s d�sc 
type and spec�al alloy. 
System control �s executed by half automat�c. 
Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system. 
Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack. 
There could be no connect�on problem,because p�pes are t�ghtened w�th four heads. 
Mach�ne clamps were produced as et�al 171 alum�num cast�ng. 
Work�ng pressure �s 130 bar 

 90 x 315 BUTT WELDING MACHINE 
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Ø 180 mm – Ø500 mm HDPE/PP borular (180-200-225-250-280-315-355-400-450-
500 mm) kaynak ed�leb�l�r. 
Maks�mum et kalınlığı Pn32'd�r. 
380V-5500 kW ısıtıcı, 380 V-1,5 kW traşlayıcı, 380 V - 0,55 kW h�drol�k s�stem 
motoru vardır. 
S�stem 380 V (tr�faze) �le çalışmaktadır. 
Mak�ne üzer�nde kontrol ün�tes�ne akuple ed�lm�ş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş,ac�l 
stop butonları pano üzer�ne montel�d�r. 
S�stem pano üzer�nde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 
olup �sten�ld�ğ� zaman kullanab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Pano üzer�nde d�j�tal voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektr�kte oluşan 
dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerj�y�) tesp�t etme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Isıtıcı kontrolü d�j�tald�r. Çabuk değ�şt�r�leb�l�r özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha t�p� ve 
özel alışımlıdır. 
S�stem kontrolü yarı otomat�kt�r. 
Basınç ayarlaması H�drol�k s�stemle yapılır. 
Seyyar jaklı buton kontrollüdür. 
Boru dört noktadan bağlandığı �ç�n eksen kayma sorunu olmaz. 
Çalışma basıncı 130 bar'dır 

 180 x 500 ALIN KAYNAK MAKİNESİ 
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Ø 180 mm – Ø500 mm HDPE/PP p�pes (180-200-225-250-280-315-355-400-450-
500 mm) can be welded. 
Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32. 
380V-5500 kW heater, 380 V-1,5 kW tr�mmer, 380 V - 0,55 kW hydraul�c system motor. 
System �s work�ng w�th 380 V (tr�faze). 
There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne.Tr�mmer,emergency stop buttons 
are assembled on the panel. 
The system �s controlled by buttons on the panel.Add�t�onal remote controller handle 
has a portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need 
As there �s a voltmeter on the panel, �t has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 
(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne. 
Heater control �s executed by d�g�tal.Rap�d removable tablet type heater. Heater �s d�sc 
type and spec�al alloy. 
System control �s executed by half automat�c. 
Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system. 
Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack. 
There could be no connect�on problem,because p�pes are t�ghtened w�th four heads. 
Work�ng pressure �s 130 bar. 

 180 x 500 BUTT WELDING MACHINE 



12

Ø 315 mm – Ø630 mm HDPE/PP borular (315-355-400-450-500-560-630 mm) 
kaynak ed�leb�l�r. 
Maksimum et kalınlığı Pn32'd�r. 
380V-7500 kW ısıtıcı, 380 V-1,5 kW traşlayıcı, 380 V - 0,75 kW h�drol�k s�stem motoru 
vardır. 
Sistem 380 V (trifaze) ile çalışmaktadır. 
Makine üzerinde kontrol ünitesine akuple edilmiş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş, ac�l 
stop butonları pano üzer�ne montel�d�r. 
Sistem pano üzerinde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 
olup istenildiği zaman kullanab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Pano üzerinde dijital voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektrikte oluşan 
dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerjiyi) tespit etme özelliğine sahiptir. 
Isıtıcı kontrolü dijitaldir. Çabuk değiştirilebilir özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha tipi ve 
özel alışımlıdır. 
Sistem kontrolü yarı otomatiktir. 
Basınç ayarlaması Hidrolik sistemle yapılır. 
Seyyar jaklı buton kontrollüdür. 
Boru dört noktadan bağlandığı için eksen kayma sorunu olmaz. 
Çalışma basıncı 130 bar'dır. 

 315 x 630 ALIN KAYNAK MAKİNESİ
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Ø 315 mm – Ø630 mm HDPE/PP p�pes (315-355-400-450-500-560-630 mm) can be 
welded. 
Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32. 
380V-7500 kW heater, 380 V-1,5 kW tr�mmer, 380 V - 0,75 kW hydraul�c system motor. 
System �s work�ng w�th 380 V (tr�faze). 
There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne.Tr�mmer,emergency stop buttons 
are assembled on the panel. 
The system �s controlled by buttons on the panel.Add�t�onal remote controller handle 
has a portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need 
As there �s a voltmeter on the panel, �t has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 
(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne. 
Heater control �s executed by d�g�tal.Rap�d removable tablet type heater. Heater �s d�sc 
type and spec�al alloy. 
System control �s executed by half automat�c. 
Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system. 
Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack. 
There could be no connect�on problem,because p�pes are t�ghtened w�th four heads. 
Work�ng pressure �s 130 bar. 

 315 x 630 BUTT WELDING MACHINE 
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Ø 500 mm – Ø800 mm HDPE/PP borular (500-560-630-710-800 mm) kaynak ed�leb�l�r. 
Maks�mum et kalınlığı Pn32'd�r. 
380V-10.000 kW ısıtıcı, 380 V-2,2 kW traşlayıcı, 380 V - 0,75 kW h�drol�k s�stem motoru 
vardır. 
S�stem 380 V (tr�faze) �le çalışmaktadır. 
Mak�ne üzer�nde kontrol ün�tes�ne akuple ed�lm�ş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş, ac�l 
stop butonları pano üzer�ne montel�d�r. 
S�stem pano üzer�nde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 
olup �sten�ld�ğ� zaman kullanab�lme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Pano üzer�nde d�j�tal voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektr�kte oluşan 
dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerj�y�) tesp�t etme özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Isıtıcı kontrolü d�j�tald�r. Çabuk değ�şt�r�leb�l�r özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha t�p� ve 
özel alışımlıdır. 
S�stem kontrolü yarı otomat�kt�r. 
Basınç ayarlaması H�drol�k s�stemle yapılır. 
Seyyar jaklı buton kontrollüdür. 
Boru dört noktadan bağlandığı �ç�n eksen kayma sorunu olmaz. 
Çalışma basıncı 160 bar'dır. 

 500 x 800 ALIN KAYNAK MAKİNESİ 
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Ø 500 mm – Ø800 mm HDPE/PP p�pes (500-560-630-710-800 mm) can be welded. 
Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32. 
380V-10.000 kW heater, 380 V-2,2 kW tr�mmer, 380 V - 0,75 kW hydraul�c system 
motor. 
System �s work�ng w�th 380 V (tr�faze). 
There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne.Tr�mmer,emergency stop 
buttons are assembled on the panel. 
The system �s controlled by buttons on the panel.Add�t�onal remote controller handle 
has a portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need 
As there �s a voltmeter on the panel, �t has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 
(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne. 
Heater control �s executed by d�g�tal.Rap�d removable tablet type heater. Heater �s d�sc 
type and spec�al alloy. 
System control �s executed by half automat�c. 
Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system. 
Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack. 
There could be no connect�on problem,because p�pes are t�ghtened w�th four heads. 
Work�ng pressure �s 160 bar. 

 500 x 800 BUTT WELDING MACHINE 
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Ø 800 mm – Ø1200 mm HDPE/PP borular (800-900-1000-1200 mm) kaynak ed�leb�l�r. 
Maksimum et kalınlığı Pn32'd�r. 
380V-15.000 kW ısıtıcı, 380 V- 3 kW traşlayıcı, 380 V – 2,2 kW h�drol�k s�stem 
motoru vardır. 
Sistem 380 V (trifaze) ile çalışmaktadır. 
Makine üzerinde kontrol ünitesine akuple edilmiş aç-kapa butonları mevcuttur. Traş, ac�l 
stop butonları pano üzer�ne montel�d�r. 
Sistem pano üzerinde buton kontrollüdür. Ek kumanda kolu 5 mt kablosuyla seyyar jaklı 
olup istenildiği zaman kullanabilme özelliğine sahiptir. 
Pano üzerinde dijital voltmetre mevcut olduğundan kullanım sırasında elektrikte oluşan 
dalgalı akımları (yüksek veya düşük enerjiyi) tespit etme özelliğine sahiptir. 
Isıtıcı kontrolü dijitaldir. Çabuk değiştirilebilir özel levha ısıtıcılıdır. Isıtıcı levha tipi 
ve özel alışımlıdır. 
Sistem kontrolü yarı otomatiktir. 
Basınç ayarlaması Hidrolik sistemle yapılır. 
Seyyar jaklı buton kontrollüdür. 
Boru dört noktadan bağlandığı için eksen kayma sorunu olmaz. 
Çalışma basıncı 160 bar'dır. 

800 x 1200 ALIN KAYNAK MAKİNESİ
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Ø 800 mm – Ø1200 mm HDPE/PP p�pes (800-900-1000-1200 mm) can be welded. 
Maxs�mum wall th�ckness �s Pn32. 
380V-15.000 kW heater, 380 V- 3 kW tr�mmer, 380 V – 2,2 kW hydraul�c system motor. 
System �s work�ng w�th 380 V (tr�faze). 
There are on/off buttons coupled on the un�t of mach�ne.Tr�mmer,emergency stop buttons 
are assembled on the panel. 
The system �s controlled by buttons on the panel.Add�t�onal remote controller handle 
has a portable jack w�th �ts 5 meters cable and can be used �n case of need 
As there �s a voltmeter on the panel, �t has a qual�ty to detect of alternat�ng currents 
(h�gh or low energy) �n electr�c�ty dur�ng usage of the mach�ne. 
Heater control �s executed by d�g�tal.Rap�d removable tablet type heater. Heater �s d�sc 
type and spec�al alloy. 
System control �s executed by half automat�c. 
Pressure regulat�on �s executed by hydraul�c system. 
Mach�ne can be controlled by buttons w�th portable jack. 
There could be no connect�on problem,because p�pes are t�ghtened w�th four heads. 
Work�ng pressure �s 160 bar. 

 800 x 1200 BUTT WELDING MACHINE 
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Mak�na 220 volt, 10 Kw jeneratörle çalışır.
Mak�naya enerj� ver�ld�kten sonra kes�nl�kle soketlere dokunmayınız
Mak�nanızı kullanmaya başlamadan önce 3-5 dk kadar şalter açık beklet�n�z
Kaynak yapılacak alanı traşla tem�zley�n�z ve et�l alkolle s�l�n�z
Kaynak yapacağınız boru üzer�nde bulunan rez�stans teller�n�n kaynak süres�ne 
d�kkat ed�n�z (boru firmasının önerm�ş olduğu süre baz alınır)
Kaynak yaparken tel kalınlığına göre 1-3 m�l�m arası 3.kademede 46 voltta : 20-25 dk
2-4 m�l�m arası 5.kademede 50 voltta : 25-35 dk süre ver�lmel�d�r.
Mak�naya yapılan testler ve ver�len değerler  fabr�ka 
�ç�nde kapalı ortamda yapıldığından şant�ye ve sahada 
bu değerler değ�şmekted�r.
Kullanıcı bu duruma �t�na �le d�kkat etmel�d�r. 
Uzatma kablosu 10 mt.den uzun olmamalıdır
Mak�naya kaynak değerler� manuel olarak g�r�lmel�d�r.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Voltaj / Voltage 
Hız / Speed 
KW 
Çap / D�ameter

The mach�ne works w�th 220 volt,  10 kw generator.
A�er power�ng up the mach�ne , absolutely do not touch to sockets.
Before us�ng the mach�ne , wa�t 3-5 m�nutes wh�le the mach�ne �s powered.
Gr�nd the area to be welded and clean w�th alcohol
Pay attent�on to weld�ng t�me of res�stance w�res on the p�pe that �s to be welded. 
(weld�ng t�me w�ll be determ�ned as the p�pe  producer �nforms.)
When weld�ng , accord�ng to the th�ckness of the w�re should be ma�nta�ned;
1-3 mm at 3rd level  46 volts: 20-25 m�nutes 2-4 mm at 5th level 50 volts: 
25-35 m�nutes.
As mach�ne tests and proposed values are conducted �n closed arae �n factory, 
�n open area these values w�ll subject to change. User must be aware of �t.
Power extens�on cord should not be longer than 10 mt.
Weld�ng values should be entered to the mach�ne manually.

: 220
: 50 
: 10
: ø400 – ø1200 mm

FKS & KORİGE BORU KAYNAK MAKİNESİ

FKS & KORIGE PIPE WELDING MACHINE
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Mak�na 220 volt, 12 Kw jeneratörle çalışır.
Mak�naya enerj� ver�ld�kten sonra kes�nl�kle soketlere dokunmayınız
Mak�nanızı kullanmaya başlamadan önce 3-5 dk kadar şalter açık beklet�n�z
Kaynak yapılacak alanı traşla tem�zley�n�z ve et�l alkolle s�l�n�z
Kaynak yapacağınız boru üzer�nde bulunan rez�stans teller�n�n kaynak süres�ne 
d�kkat ed�n�z (boru firmasının önerm�ş olduğu süre baz alınır)
Kaynak yaparken tel kalınlığına göre 1-3 m�l�m arası 3.kademede 46 voltta : 20-25 dk
2-4 m�l�m arası 5.kademede 50 voltta : 25-35 dk süre ver�lmel�d�r.
Mak�naya yapılan testler ve ver�len değerler  fabr�ka 
�ç�nde kapalı ortamda yapıldığından şant�ye ve sahada 
bu değerler değ�şmekted�r.
Kullanıcı bu duruma �t�na �le d�kkat etmel�d�r. 
Uzatma kablosu 10 mt.den uzun olmamalıdır
Mak�naya kaynak değerler� manuel olarak g�r�lmel�d�r.

The mach�ne works w�th 220 volt,  12 kw generator.
A�er power�ng up the mach�ne , absolutely do not touch to sockets.
Before us�ng the mach�ne , wa�t 3-5 m�nutes wh�le the mach�ne �s powered.
Gr�nd the area to be welded and clean w�th alcohol
Pay attent�on to weld�ng t�me of res�stance w�res on the p�pe that �s to be welded. 
(weld�ng t�me w�ll be determ�ned as the p�pe  producer �nforms.)
When weld�ng , accord�ng to the th�ckness of the w�re should be ma�nta�ned;
1-3 mm at 3rd level  46 volts: 20-25 m�nutes 2-4 mm at 5th level 50 volts: 
25-35 m�nutes.
As mach�ne tests and proposed values are conducted �n closed arae �n factory, 
�n open area these values w�ll subject to change. User must be aware of �t.
Power extens�on cord should not be longer than 10 mt.
Weld�ng values should be entered to the mach�ne manually.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Voltaj / Voltage 
Hız / Speed 
KW 
Çap / D�ameter

: 220
: 50 
: 12
: ø400 – ø2000 mm

FKS & KORİGE BORU KAYNAK MAKİNESİ

FKS & KORIGE PIPE WELDING MACHINE



8000 F 
Tekn�k Özell�kler 

Çal��ma Aral���
Kaynaklanabilir Malzeme
Cihaz�n Çal��ma Voltaj�
Cihaz Çal��ma Frekans�
Cihaz�n Yükte Çekti�i Max. Güç
Nominal Ak�m
Nominal Kaynak Ak�m�
Çal��ma S�cakl���
Kaynak Gerilimi
Maksimum Ak�m �iddeti
D�� Termometre Duyarl�l���
Korunum Derecesi
Kaynak Uçlar�n�n Çap�
Adaptör Çap�
Cihaz A��rl���

: 20 mm x 1200 mm 
: PE/PP/PP-R 
: 230V ± 15% 
: 50 ÷ 60 H 
: 4500 W 
: 16 A 
: 100A 
: �20 °C ÷ +40 °C 
: 8 ÷ 48V 
: 120 A 
: ± 1 °C 
: IP 54 
: F 4 mm 
: F 4.7 mm 
: Max. 23,5 kg 

 
Max. Working Range 
Fusable Materials 
Required Tension 
Frequency
Max.Power Absorbed
Nominal Current
Fusion Nominal Current 
Working Temperature
Fusion Tension 
Max. Amperage
Ambient Termometer Accuracy
Degree of Protection
Connector's Diameter
Adapter's Diameter
Weight

: 20 mm x 1200 mm 
: PE/PP/PP-R 
: 230V ± 15% 
: 50 ÷ 60 H 
: 4500 W 
: 16 A 
: 100A 
: �20 °C ÷ +40 °C 
: 8 ÷ 48V 
: 120 A 
: ± 1 °C 
: IP 54 
: F 4 mm 
: F 4.7 mm 
: Max. 23,5 kg 
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Techn�cal Spec�ficat�ons

8000 F 
Electrofus�on Weld�ng Mach�neElektrofüzyon Kaynak Mak�nes� 



SDR11 PE100
GAS/GAZ : 10 BAR
WATER / SU : 16 BAR

21

EF MANŞON / EF COUPLER



22

EF SERVİS TE / EF TAPPING TEE
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24

EF VANALI SERVİS TE / EF VALVE TAPPING TEE



25



26

EF SEMER / EF SADDLE



27



28



29

EF TAMİR SEMERİ / EF REPAIR SADDLE



30

EF EŞİT TE / EF EQUAL TE

EF REDÜKSİYON / EF REDUCER



31

EF DİRSEK 90°  / EF ELBOW 90°

EF DİRSEK 45° / EF ELBOW 45°



32

EF EŞİT TE / EF EQUAL TE

EF KEP / EF END CAP



33

İNEGAL TE / REDUCED TEE



34



35



36

REDÜKSİYON / REDUCER



37



38

DİRSEK (90°) / ELBOW (90°)

DİRSEK (45°) / ELBOW (45°)



39

KEP / END CAP



40

FLANŞ ADAPTÖRÜ / FLANGE ADAPTOR



41

KONFEKSİYON (90°) DİRSEK / 90 ° ELBOW SEGMENTED



42

KONFEKSİYON (45°) DİRSEK / 45 ° ELBOW SEGMENTED



43

KONFEKSİYON EŞİT TE / EQUAL TEE SEGMENTED



44

KONFEKSİYON İNEGAL TE / REDUCED TEE SEGMENTED 



45



46

EF SERVİS TE / EF TAPPING TEE



47



48



49

KONFEKSİYON Y TİPİ ÇATAL  / 45° BRANCH TEE SEGMENTED



50

KONFEKSİYON İSTAVROZ TE / CROSS TEE SEGMENTED



51

FLANŞ / FLANGE 



52

FLANŞ / FLANGE



53

POZİSYONER / COUPLER CLAMP

GİYOTİN BORU KESİCİ
GIOTIN PIPE CUTTER



54

VANA VE YANGIN HİDRANT GRUBU
VALVE AND FIRE HYDRANT GROUP



55



56


	1-
	2-
	3--
	4--
	5-
	6-
	7-
	8-
	9-
	10-
	11-
	12-
	13-
	14-
	15-
	16-
	17-
	18-
	19-
	20-
	21-
	22-
	23-
	24-
	25-
	26-
	27-
	28-
	29-
	30-
	31-
	32-
	33-
	34-
	35-
	36-
	37-
	38-
	39-
	40-
	41-
	42-
	43-
	44-
	45-
	46-
	47-
	48-
	49-
	50-
	51-
	52-
	53-
	54
	55
	56

