Yüksek kaliteli
Aluminyum
kaynak
telleri

Aluminyum alaşımlarının kaynağı
için yüksek yüzey kalitesine sahip,
alaşımı hassas bir şekilde kontrol
edilen kaynak telleri başarılı bir
kaynak dikişi elde etmek için temel
faktörlerden biridir. ACT kaynak
olarak yurtdışından tedarik
ettiğimiz ürünlerde uluslararası
standartlara göre üretim yapan ve
asıl iş planında Aluminyum olan
firmaların ürünlerinin satış ve
pazarlamasını yapmaktayız. Tüm
bunlara ek olarak Aluminyum
kaynağı için danışmanlık ve süpervizörlük hizmeti ile müşterilerimizin
sonuna kadar arkasında durmakta
ve yüklerini hafifletmekteyiz.

Ürün Grupları
Alumat Ürün Adı

EN ISO 18273

Alumat 1070

1070-Al99,7

Alumat 1080

1080-Al99,8

Alumat 1450

1450-Al99,5Ti

Alumat 3103

3103-AlMn1

Alumat 4043

4043-AlSi5

Alumat 4047

4047-AlSi12

Alumat 5087

5087-AlMg4,5MnZr

Alumat 5183

5183-AlMg4,5Mn0,7

Alumat 5356

5356-AlMg5

Alumat 5554

5554-AlMg2,7Mn

Alumat 5556

5556-AlMg5MnTi

Alumat 5754

5754-AlMg3

Nikel ve Bronz
Alaşımları
İçin Kaynak
Telleri
Ürün Grupları
VDM Metal Ürün Adı

DIN EN

VDM ® CW 55

(2.4560)

UNS
W82002

VDM ® FM 33

1.4591

R20033

VDM ® FM 36 M

1.3990

–

VDM FM 52i

–

N06056

VDM ® FM 59

2.4607

N06059

VDM ® FM 60

2.4377

N04060

VDM ® FM 61

2.4155

N02061

VDM ® FM 67

2.0837

C71581

VDM ® FM 82

2.4806

N06082

2.4649

N06025

®

VDM FM 602 CA

®

VDM ® FM 617

2.4627

VDM ® FM 622

2.4635

VDM ® FM 625

2.4831

N06625

VDM ® WS 625

2.4831

N06625

VDM ® FM C-276

2.4886

N10276

N06022

İleri mühendislik malzemeleri olan
Nikel, Kobalt, Titanyum ve Bronz
alaşımları için konusunda uzman
olan firmalardan tedarik ettiğimiz
ve sürekli olarak stoğumuzda
tuttuğumuz özel alaşımlar ile Türk
sanayisine en hızlı ve en uygun
fiyatlı çözümleri üretiyoruz. Ağır
sanayi uygulamalarında kullanılan
nadir metallerin kaynağı için
danışmanlık ve gözetim hizmetleri
ile desteklediğimiz kaynak
mühendisliği hizmetlerimiz ile
projenin başlangıcından bitişine
kadar işinizin takipçisiyiz.

Sert Dolgu
Alaşımları ve

Aşınma
Plakaları

Yüzey mühendisliği çözümlerimiz
dahilinde tedarik ettiğimiz sertdolgu alaşımları ve aşınma plakaları ile
endüstriyel ekipmanların kullanım
ömrünü arttırmak için çalışıyoruz.
Aşınmış veya hasar görmüş
parçaların kaynağı için ürün tavsiyesinde bulunabileceğimiz gibi ,
malzemelerin kaynaklanması
sırasında gözetim hizmeti veya bu
malzemelerin kaynak hizmetini de
vermekteyiz. En uygun fiyata ve en
hızlı şekilde sorunlarını çözümlendirmek için stoklarımızda bir çok
farklı sertdolgu alaşımını ve aşınma
plakasını bulundurmaktayız

Düşük
Alaşımlı
Çelikler İçin
Kaynak Telleri

Geçtiğimiz on yıl içerisinde ülkemizde gerek enerji yatırımları
gerekse iş makinası üreticileri
sayesinde düşük alaşımlı çeliklere
olan talep oldukça arttı. Bu
bağlamda ACT kaynak kaynaklanabilen tüm düşük alaşımlı çelik
ailesi için kaynak sarf malzemelerini
herzaman stoğunda bulundurmakta ve müşterilerine en hızlı şekilde
ürün teslimini gerçekleştirmektedir.

Kaynak
Otomasyonları

Tasarım ve
İmalatı
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel otomasyon tasarımı
ve imalatının yanında , standart
olarak tasarlanıp stoğumuza
koyduğumuz kaynak otomasyonları ile müşterilerimizin otomasyon
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapılacak
kaynak prosesine göre en doğru
kaynak makinasının tespiti, kaynak
hızları ve otomasyon ile üretimin
sağlayacağı maddi avantajları
ayrıca proje öncesinde
hesaplayarak müşterilerimiz
ile paylaşıyoruz. Yapılacak kaynak
işlemi için tüm prosesi sağlıklı
ve etkili bir şekilde çalışır halde
müşterilerimize teslim ediyoruz.

Kiralık
veya Satılık

ikinci el
makineler

Farklı ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek
nitelikte kalitesine ve gücüne
inandığımız markaların ikinci el
makinalarının alım satımında da
aktif olarak faaliyet göstermekteyiz.
Satılan tüm ikinci el makinalara
satış işlemi öncesi gerekli bakım ve
testler yapılarak müşterilerimize
alacakları ürünle ilgili ayrıntılı
teknik bilgi verilmektedir. Kiralık
grubundaki tüm makinaların
kiralama öncesi ve sonrası performans raporları ve çalışma süreleri
kayıt altına alınmakta ve kiralama
öncesi müşterilerimizin bilgisine
sunulmaktadır.

Robotik
Uygulamalar
için
Kaynak Torçları

Robotik uygulamalarda kullanılan
kaynak torçları için en yüksek
kalitede inovatif özelliklere sahip
kaynak torçlarının satış ve pazarlamasını yapmaktayız. Ayrıca sistemde eskiyen torçların tamir ve
bakımını yapabilmekte ve gerekli
görülmesi halinde eski torçların
değişimi için müşterilerimize
kapsamlı raporlar hazırlamaktayız.
Sürekli stoklu çalıştığımız robotik
torç grubundaki ürünler için
müşterilerimiz talebi halinde aynı
günde ürün sevkiyatı
gerçekleştirmekteyiz.

Plazma

Torçları için

sarf ve
yedekler

Gerek otomasyon gerek manuel
uygulamalarda kullanılan kaynak
ve plazma kesim torçlarına ait sarf
malzemeler için ihtiyaçlarınız
doğrultusunda ürün gamımızda üç
farklı kalitede ürün grubuna yer
verilmektedir. Torçlarınız için her
marka orjinal yedek parçalara
sahip olabileceğiniz gibi, kalite ve
performasını kaplama yöntemleri
ile arttırdığımız uygun maliyetli sarf
malzemeleri tasarlayıp üretebilmekteyiz

Ayrıca kullanım sırasında torçların
sarf malzeme tüketimini azaltacak
özel soğutma sıvıları,kaplama
kimyasalları, koruma ekipmanları
ile ilgili olarak ayrıca hizmet vermekteyiz. Sıkça kullandığınız ve onay
verdiğiniz yedek parçaları ayrıca
sizin için ücretsiz olarak stoklamakta ve ihtiyaç duymanız halinde
vakit kaybetmeden sizlere
ulaştırabilmekteyiz.

Profesyonel
Teknik Servis
Herkesin
Hakkı

Kaynak sektörü için bir ilk olan ACT
Kaynak veritabanı ile, makine servis
ve performans raporlarını
görüntülüyebileceğiniz gibi anlık
olarak size ulaşacak bilgilendirme
mailleri ile makinelerinize yapılan
her türlü işleme hakim olabileceksiniz. Geçmişe dönük aldığınız tüm
hizmetleri ve yıllık makine bakım
anlaşması kapsamında makinelerinize ait tüm kayıtlara yıllarca
kaybolmadan ulaşabileceksiniz.
Tamamen ücretsiz olan bu sistemle
kaliteli ve tasarruflu bir hizmete
sahip olacaksınız.

Kaynak işlemi sırasında operatörlerin hayatını kolaylaştıracak , makinelerin hassiyetini arttıracak düşük
maliyetli , kolay bakım yapılabilen
yenilikçi ürünler tasarlamakta ve
imal etmekteyiz. Yüksek işçilik ve
görsel kaliteye ayrıca önem
verdiğimiz ürünlerimize kendi
markamızı koymaktan ayrıca gurur
duymaktayız

Adres: Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi Hikmet Sokak ACT PLAZA No:3
Sancaktepe/ İstanbul
Telefon: 0216 529 00 55 Fax: 0216 529 00 55
www.actkaynak.com

