Değerli, Özteknik Rulman A.Ş. Dostları,
1986 yılında kurulan ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş; kurulduğu günden bu günlere siz değerli dostlarımıza en
iyi hizmeti verme gayreti içerisinde oldu.
Her geçen gün inançla, yılmadan ve azimle siz değerli müşterilerimize,
“kazandır ki; kazanalım”
prensiplerimizle birlikteliğimizi devam ettirdik ve devam ettirme kararlılığımızı sürdürmekteyiz.
Sanayimize ve siz değerli dostlarımıza katkıda bulunmanın gururunu,
mutluluğunu hep beraber yaşadık. Özteknik Rulman A.Ş. olarak kuruluşumuzdan bu güne kadar her
sattığımız ürünün arkasında durduk.
Bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda kalitesine güvenmediğimiz ürünleri satmadık.
Dünyanın en genç ve en son teknolojisiyle kurulan
ART Rulman fabrikasını ülkemize kazandırdık. Türkiye’de ilk defa rulmana 24 ay garanti verdik.
AZM Rulman dünya rulman sanayiinde en kaliteli markalar arasında yer alır. Son derece hassas en son
teknoloji ile üretiminin % 100 kalite kontrol sistemi ile üretilen rulmanlarımızla kaliteyi en uygun fiyata
temin edeceğiniz en güvenilir adresinizdir.
Siz değerli dostlarımızın sayesinde, Avrupa’nın en büyük üretim ve stoklarına sahip,
dünyaca kalitesi kanıtlanmış olan, ALMANYA menşeili MTK+ BEARINGS rulmanları
ve
yine dünyanın en büyük fabrikalarından biri olan LYC BEARING;
3 milyon m2 arazi içinde 667 000 m2 kapalı alanı, 3000 teknik mühendis kadrosu ile toplam 37.000
çalışanı, 9 ayrı kategoride 6 mm ile 7800 mm ye kadar ve
7000 çeşit ürün, en küçük 25 gr dan en büyük 17 tona kadar rulman üreten,
Çin devletine ait dünyanın en büyük rulman fabrikasının,
Balkanlar ve Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olduk.
Özteknik Rulman A.Ş. Dünyanın en kaliteli markalarını FAG, SKF, NSK ve NACHI v.b. aranan markaları
temin edebileceğiniz en güvenilir adrestir.
Distrübütörlüğünü ve bayiliğini yaptığımız markaların seçimini yaparken
herşeyden önce müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olması için,
firmamız bünyesinde bulunan teknik mühendislik ekibimizle,
rulman seçimi, hesaplama işlemleri, takma - sökme, yağlama, depolama
ve diğer kullanım şekilleri gibi konularda rulman kullanan yetkililerin
bilgilendirilmesi için seminerler ve toplantılar düzenlemekteyiz.
Ülkemiz ve sanayimizin aydınlığı için,
bize inanan ve güvenen siz değerli dostlarımızla, birbirimizden aldığımız tecrübe ve pozitif enerji ile
birlikte kalkınmamız için, güç birliği oluşturmamız dileğiyle.
Saygılarımızla
ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim AZMAN

ANADOLU RULMAN
ART (Anadolu Rulman) “ İşbirliğinden Güç Birliğine ” ilkesinden hareketle, rulman sektöründe ulusal ekonomimize büyük katkılar
sağlamak amacıyla, Yerli Ürün Türk Sermayesi ile Türkiye’nin ikinci Rulman Fabrikası olarak Düzce’de kurulmuştur. Yurdumuzun
ilk Konik Makaralı Rulman serisini üreten ART dünyanın en genç rulman fabrikasıdır. ART Rulman Fabrikasının kurucu ve ortaklarından olan Özteknik Rulman A.Ş., halen Türkiye distribütör görevini üstlenerek; tanıtım, teknik destek ve satışını sürdürmektedir.
Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulmanlar

Konik Makaralı Rulmanlar

• 6003’den 6018’e
• 6201’den 6218’e
• 6302’den 6318’e

Konik Makaralı Rulmanlar ilk defa Türkiye’de
ART rulman fabrikalarında üretilmiştir.
Ayrıca otomotiv özel tipli rulmanlar,1200 serisi
sarhoş tipli rulmanlar üretilmektedir.
• 30203’den 30218’e - • 30302’den 30318’e
• 32004’den 32018’e - • 32205’den 32218’e
• 32304’den 32318’e

Metal Kapaklı Z÷ZZ
Plastik Kapak ve Viton Kapak 2RS
Segman Kanallı ZNR
Sık taneli Rulmanlar üretilmektedir
Fıçı Makaralı Rulmanlar
- 21308’den 21320’e
- 22208’den 22256’a
- 22306’dan 22348’e
- 23020’den 23068’e

- 23218’den 23256’a
- 24020’den 24068’e
- 24122’den 24160’a
- 25118’den 25134’e

Tek Sıra Silindirik Makaralı Rulmanlar
Kafesli Tipler

NU, NJ, NUP, N, RNU, NJ + HJ ve NU + HJ
- 203’den 248’e
- 1007’den 1048’e
- 304’den 340’a
- 2203’den 2240’a
- 405’den 424’e
- 2304’den 2340’a

Kafessiz Tipler

- NCF 2208 V’den NCF 2230 V’e
- NCF 3006 V’den NCF 3040 V’e
- NCF 2913 V’den NCF 2940 V’e

Kafessiz Sık Makaralı

- NJ 2307 VH’den NJ 2340 VH’e
			

Çift Sıra Silindirik Makaralı Rulmanlar
- NN 3006’dan NN 3040’a
- NNU 4916’dan NNU 4936’a

Demir Yolu Rulmanları
- WJ + WJP
- WJ + WUJ

110 ile 160 mm delik çapı arası

Eksenel Bilyalı Rulmanlar
- 51100’den 51168’e
52202’den 52232’e		
- 51200’den 51256’a
52308’den 52322’e
- 51305’den 51336’a
52408’den 52430’a
- 51405’den 51430’a
Çelik Kafesli, Masif Bronz Kafesli

Eksenel Silindirik Makaralı Rulmanlar
Tek Yönlü
- 81104’den 81148’e 81206’dan 81240’a Çift Yönlü
- 86107’den 86142’e
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1953 yılında Romanya’da kurulan, Romanya’nın milli markası olan URB, 2000 yılında özelleştirme sonucu Türk sermayesi ile güçlenmiştir. Özteknik Rulman A.Ş. ‘nin katkılarıyla Türk sermayesine geçen URB rulman fabrikası,1,5 milyon
m2 arazisi ve 420 000 m2 kapalı alanında 3 600 kişi çalışanıyla, Romanya’da Türk bayrağını gururla dalgalandıran,
Konya’lı girişimcilerin rulman fabrikasıdır.
Halen Özteknik Rulman A.Ş. URB rulmanlarının bölge distribütörlüğünü yapmaktadır.

Fıçı Makaralı Rulmanlar
- 21308’den 21320’e
- 22208’den 22256’a
- 22306’dan 22348’e
- 23020’den 23068’e

- 23218’den 23256’a
- 24020’den 24068’e
- 24122’den 24160’a
- 25118’den 25134’e

Tek Sıra Silindirik Makaralı Rulmanlar
Kafesli Tipler

NU, NJ, NUP, N, RNU, NJ + HJ ve NU + HJ
- 203’den 248’e
- 1007’den 1048’e
- 304’den 340’a
- 2203’den 2240’a
- 405’den 424’e
- 2304’den 2340’a

Kafessiz Tipler

- NCF 2208 V’den NCF 2230 V’e
- NCF 3006 V’den NCF 3040 V’e
- NCF 2913 V’den NCF 2940 V’e

Kafessiz Sık Makaralı

- NJ 2307 VH’den NJ 2340 VH’e
			

Çift Sıra Silindirik Makaralı Rulmanlar
- NN 3006’dan NN 3040’a
- NNU 4916’dan NNU 4936’a

Demir Yolu Rulmanları
- WJ + WJP
- WJ + WUJ

110 ile 160 mm delik çapı arası

Tek Sıra Bilyalı Rulmanlar
- 6000 ‘den 6015’e - Açık, metal kapaklı (Z,ZZ),
- 6200 ’den 6216’a - Lastik kapaklı (RS 2RS)
- 6300 ’den 6316’a - Segman yuvalı, segmanlı (N,NR)

Eksenel Bilyalı Rulmanlar
- 51100’den 51168’e
52202’den 52232’e		
- 51200’den 51256’a
52308’den 52322’e
- 51305’den 51336’a
52408’den 52430’a
- 51405’den 51430’a
Çelik Kafesli, Masif Bronz Kafesli

Eksenel Silindirik Makaralı Rulmanlar
Tek Yönlü
- 81104’den 81148’e 81206’dan 81240’a
Çift Yönlü
- 86107’den 86142’e
4
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Silindirik Masuralar, Makaralar
- 1.5 ‘den 50 mm çapa kadar her tür makara ve
masura Rulmanlar
- Her tür büyük ebatlı, standart dışı özel rulmanlar,
endüstriyel tasarım ekibimizle yapacağınız işbirliği
sonucu üretilebilmektedir.
Otomotiv - Çelik Haddehaneleri - İş Makinaları
- Elektrik Motorları, Dişli Kutuları - Demiryolu
Sanayi - Beyaz Eşya v.b

ORS, 1983 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Rulman Fabrikasıdır. 300.000 m2 alanda, binlerce uzman çalışanı ile en kaliteli
ürün üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı başarmıştır. Özteknik Rulman A.Ş. kuruluşundan beri ORS Rulmanların
bayiliğini yapmaktadır. Türkiye geneline yönelik teknik destek ve satışta çözüm ortaklığına sahiptir. OEM ve otomotiv
sektörün dev kuruluşlarında da orijinal ORS markalı rulmanlar kullanılmaktadır. İşmakinaları, forkliftler ve yeni serisi olan
konik rulmanları ve ayrıca özel tip imalat rulmanları üretmektedir. ORS’ rulmanları Özteknik Rulman A.Ş.’nin stoklarında
mevcuttur.
Tek Sıralı Bilyalı Rulmanlar

Oynak Makaralı Rulmanlar

- 6000’den 6028’e
- 6200’den 6226’a
- 6300’den 6322’e
- 6405’den 6410’a

- 1205’den 1216’a
- 1205 K’den 1216 K

- 62200’den 62210’a
- 62300’den 62308’e
- 63000’den 63008’e
- 16002’den 16015’e

Metal Kapaklı Z÷ZZ - 2 RS - ZNR
Plastik Kapak ve Viton Kapak
Segman Kanallı ZNR
Sık Taneli Rulmanlar üretilmektedir.

Konik Makaralı Rulmanlar
- 30204’den 30211’e
- 30304’den 30311’e
- 32004’den 32011’e
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Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulmanlar

Oynak Bilyalı Rulmanlar

(6000 Serisi)
Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulmanlar geniş bir
ölçü ve tasarım çeşitliliğine sahiptir ve tüm
dönen rulmanlar arasında en çok kullanılan
tiptir.

(1200 Serisi)
Oynak Yataklı Bilyalı Rulmanlar, çift sıralı bilyalı olarak dizayn edilmiştir.
Bu rulmanların en önemli özelliği; eksen kaçıklığını tolere edebilmesidir.
Bu tür rulmanlar, iç bileziği düz ve konik olarak üretilmektedir. Konik rulmanlar manşonu ile mile monte edilir.

Tek Sıralı Eğik Rulmanlar
(7000 Serisi)
Eksenel eğik bilyalı rulmanlar ayrılmazdır.
Radyal ve eksenel yüklere uyumlu
tasarlanmıştır.
Çift Sıra Sabit Bilyalı Rulman

6
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AZM Rulmanları Dünyanın en kaliteli ve hassas ürünlerini, sürdürülebilir AR-GE çalışmalarıyla, sektöründe uzman kadrosuyla mühendislik hizmetleri vermektedir. Silindirik rulmanlarda masif (Sarı) kafes, çelik kafes konik bute rulmanların tümü
kalite kontrolleri yapılarak Ortadoğu ve Balkanların distribütörü olan Özteknik Rulman A.Ş.’nin stoklarında kaliteyi en
uygun fiyatlarla temin edeceğiniz adresinizdir.

www.ozteknik.com.tr
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AZM Rulmanları; İğneli Rulman, Konik Makaralı Rulman, Fıçı Makaralı Rulman, Yataklı Rulman ve Sıktırma Maşonları ve
Emniyet Segmanları ile Avrupa’da ve Türkiye’de kalitesini ispat etmiş iyi kalitede uygun fiyata üretim yapan güçlü bir
markadır.
Türkiye Distribütörü olan Özteknik Rulman A.Ş. Mühendislik hizmetleri ile; güçlü stokları ve pazarlama yapısıyla tüm
yurtta müşterilerine hizmet vermektedir.

8
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Rulman adaptörü olarak kullanılan manşonların iç çapı 20 mm den - 300 mm kadar sıkma ve çakma manşonlar stoklarımızda mevcuttur. KM Somun, MB Pulların tüm ölçüleri ve tüm türleri ile özel ihtiyaçlarınızda teknik ekibimiz yardıma
hazırdır. Özteknik Rulman A.Ş. AZM marka manşonları özellikle soğuk çekme sıvama borulardan imal ettirmektedir.
AZM eşdeğer rakipler arasında en kaliteli ve güvenilir ürünler üretmektedir.

H 205 - H 222

H 306 - H 322

H 2306 - H 2356

H 3022 - H 3092

H 3122 - H 3196

AH 207 - AH 256

AH 307 - AH 332

KM 00 - KM 56

MB 00 - MB 56

www.ozteknik.com.tr
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AZM ve BENERI Bağlantı elamanlarından Mil, Kovan, Ay Tipi, Tırnaklı ve Tırnaksız Segmanların tüm çeşitleri stoklarımızda
mevcut olup, ayrıca tüm ürünlerin paslanmaz çeşitlerini fırmamızdan temin edebilirsiniz.

İtalyan ürünü olan tane bilyalarımız Krom çeliktir ( AISI - 52100 / 100 C6). G500 - G200 - G100 - G40 - G20 - G10 Hassasiyetinde 57-66 HRC arasında sertlik özelliğiyle, en yüksek 468 ˚C çalışma sıcaklığındadır. Kullanım yeri ve kullanım amaçlarınıza en uygun çözüm ve tedarikleriniz için, Özteknik Rulman A.Ş. teknik destek ekibimizle her zaman yanınızdadır.

10
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NACHI Rulmanları ilk üretimine 1928 yılında Japonya’nın Toyoma şehrinde üretimine başlamıştır. Japon teknolojisi ile
kendisini geliştirerek dünyanın en kaliteli rulman üretecileri arasına girmiştir. Aynı zamanda teknoloji firmasıdır. 1970
yılında Robot üretimine başlayan NACHI, dünyanın en başarılı sanayi robotlarını üretmeye devam etmektedir. NACHI genellikle kendi fabrikalarında kendi markasıyla üretim yapmakta ve fason üretim yapmamaktadır. ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş.
İç Anadolu bayisidir.

www.ozteknik.com.tr
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LYC 1954 Yılında Çin’de kuralan dünyanın en büyük rulman fabrikalarından birisidir. 3 milyon m2 arazisi içinde 667
000 m2 kapalı alanda 3 000 teknik mühendisi ve 37 000 calışanıyla 9 ayrı kategoride 6 mm ile 7 800 mm ve 7 000 çeşidiyle en küçük 25 gr dan en büyük 17 tona kadar rulman üreten dünyanın en güçlü rulman fabrakasıdır. Gelişen dünyaya
göre kendini yenileyen ayrıca vinç rulmanları da üreten ve rüzgar türbin rulmanlarını üreten dünyada söz sahibi olan bir
kuruluştur. ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş. LYC Firmasının Türkiye distribütörü ve tek satıcısıdır.

12
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MTK+ BEARING, 2004 yılında merkezi Belçika da kurulmuştur. Dünyanın en kaliteli rulmanlarını üretmek amacıyla kurulan MTK+ tecrübeli ekibiyle sürekli ARGE çalışmaları yaparak yeni rulmanlar tasarlamaktadır. MTK+ ürünlerine Türkiye de
24 ay garanti veren güçlü ve güvenilir bir firmadır. Avrupa’nın en geniş ve en büyük stoklarına sahiptir. MTK+ Almanya,
Fransa, İngiltere ve Türkiye’deki Ofis ve stoklarıyla güçlü ve güvenilir bir kuruluştur. Türkiye’nin de ortak olduğu MTK+
‘nın tek yetkili distribütörü olan ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş. müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla bu güçlü firmayla iş birliği imzalanmıştır.
Konik Makaralı Rulmanlar

Eksenel Bilyalı Rulmanlar

(30000 Serisi)
Konik Makaralı Rulmanlar MTK+ rulmanları
metrik ve inç boyutta bir çok farklı dizaynda
konik makaralı rulman üretmektedir.

(5100 Serisi)
Eksenel Bilyalı rulmanlar; yüksek eksenel yükleri
karşılarlar. Tek yönlü (51xxx serisi) ve Çift yönlü
(52xxx Serisi) olarak üretilen rulmanlardır.

Auto Trailer Dingil Rulmanlar
Oynak Makaralı Rulmanlar
(22000 Serisi) 25 mm - 1800 mm çap’a kadar MTK+ değişik dizayn ve kafes özellikleriyle
fıçı makaralı rulmanı üretebilmektedir.

MTK+ kalitesinde özel dorse dingil, treyler,
ve otomotiv yedek ekipmanlarında vazgeçilmez
bir markadır.

Özel Rulmanlar

Vinç ve Rüzgar Enerji Rulmanlar
MTK+ kalitesi ile çok çeşitli rulman tip ve ölçüleri
mevcuttur.

www.ozteknik.com.tr
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1871 yılında Almanya’nın Hannover şehrinde kurulan Continental, ilk olarak yumuşak kavuçuk ve daha sonra fayton ve
bisiklet sert lastiklerini üretti kısa süre sonra otomobil lastik üretimine başladı. 1951 yılında çelik kortlu konvayör bantları
üretmeye başladı. Güç aktarma ürünleri üretiminde setörün ilkleri arasında yer aldı. Continental, markası altında; mekanik
sızdırmazlık ve her türlü güç aktarma kayışları ile 53 ülkede üretim yapmaktadır. Bir Alman firması olan Continental, dünyanın en kaliteli, en güvenilir ve en yenilikçi AR-GE ‘si ile dünya çapında marka ve kalite değerini güçlendirmektedir. Özteknik
Rulman A.Ş. Bölge bayisi olarak stoklarında Continental, marka ürünleri bulundurmaktadır.
CONTINENTAL KLASİK V-KAYIŞLARI PROFİL VE BOYUTLARI

CONTINENTAL DAR V-KAYIŞLARI PROFİL VE BOYUTLARI

14
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DÜZ V KAYIŞLAR

DAR ve DÜZ V-KAYIŞLAR

AX TIRTIRLI V-KAYIŞ

• 8 DÜZ
• 9,5 DÜZ
• 10 DÜZ
• 12,5 DÜZ
• 13 DÜZ
• 17 DÜZ
• 20 DÜZ
• 25 DÜZ
• 32 DÜZ

• SPZ DAR KESİTLİ DÜZ V-KAYIŞ
• SPA DAR KESİTLİ DÜZ V-KAYIŞ
• SPB DAR KESİTLİ DÜZ V-KAYIŞ
• SPC DAR KESİTLİ DÜZ V-KAYIŞ

• AX 9,5 TIRTIRLI
• AX 12,5 TIRTIRLI
• AX 13 TIRTIRLI
• AX 17 TIRTIRLI
• AX 22 TIRTIRLI

V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ

V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ
V-KAYIŞ

XPZ DAR KESİTLİ TIRTIRLI V-KAYIŞ
• XPZ DAR KESİTLİ TIRTIRLI V-KAYIŞ
• XPA DAR KESİTLİ TIRTIRLI V-KAYIŞ

• XPB DAR KESİTLİ TIRTIRLI V-KAYIŞ
• XPC DAR KESİTLİ TIRTIRLI V-KAYIŞ

CONTINENTAL ÖZEL KAYIŞLAR

www.ozteknik.com.tr
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Müşteri istekleri doğrultusunda MEGADYNE marka; gıda sanayi ürünlerinin taşınmasında kullanılan gıda bantları, yüksek
taşıma kapasiteli, değişik yüzey desenli, iniş ve çıkış taşıyıcı bantları. Mermer, granit ve seramik sektörlerinde iş alanına göre özel olarak üretilen ağır ve aşınmaya dayanıklı kayışlarla otomotiv sektöründe çeşitli hatlarda kullanılan bantlar
ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş. stoklarında bölge bayii olarak mevcuttur.

16
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BURÇLAR / KASNAKLAR

Sanayimizin önemli güç aktarma organlarından olan kasnaklarımız; Yerli sanayimizde üretilen V Kasnaklar, Poly V Kasnak, Burçlu Kasnak, v.b. 1V’den 20V’ye kadar stoklarımızda mevcuttur. Şirketimiz, ayrıca Triger ve Poly-V kasnak
burçları ve Konik-Kilit tüm çeşitleriyle hizmet vermektir. Standartdışı ürün talebi üzerine, ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş. teknik
ekibimizle işbirliği sonucu özel üretim ve özel çelik döküm tedarik edilir.
BURÇLU KASNAKLAR

BURÇLAR

KC DİŞLİ KAPLİNLER

POLY-V

TRIGER

KONİK-KİLİT

KASNAKLAR

KADEMELİ V KASNAKLAR

ÇOKLU V KASNAKLAR

www.ozteknik.com.tr
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DİŞLİ VE AYAKLI KABLİNLER
Önemli güç aktarma organlarından biri olan Zincir Dişlilerde; Tek Sıralı Dişliden 3 Sıralı Dişlilere kadar tarım, otomotiv,
paslanmaz gıda tüzüğüne uygun her türlü ürünler Özteknik Rulman A.Ş. stoklarımızda mevcuttur.
Elastik, Ayaklı, Yıldız ve Dişli Kaplin setlerinin yanında, özel isteğe bağlı olarak üretimler için Özteknik Rulman A.Ş.’nin
yetkili teknik elemanları aracılığı ile temin edilebilmektedir.

18

www.ozteknik.com.tr

RULMAN YATAKLARI
Rulman Yatakları; özellikle Türkiye’de en yüksek kalite de üretilen milli ürünümüzdür. Her türlü Pik, Sfero, Döküm,
Çelik yataklar olan Ağır tip, SNH modeli SKF modeli ile aynı modeldir. Keçeli ve Plastik modelleri stoklarımızda mevcuttur.
Özel tip isteklerinizde, özellikle çelik dökümler için, ihtiyaca uygun her türlü rulman yatakları konusunda firmamız teknik
elemanlarıyla irtibata geçebilirsiniz. Özteknik Rulman A.Ş. en kısa zamanda en ekonomik çözüm yolunu sunacaktır.

SN - 205’ den 236’ ya

SN - 305’ den 336’ ya

SN - 505’ den 536’ ya

SN - 605’ den 636’ ya

SNI - 505’ den 536’ ya

SNI - 605’ den 636’ ya

SD - 530’ dan 568’ e

SD - 3134’ den 3168’ e

S - 3024-K’ dan S 3086 - K’ ya
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Sanayimizin önemli güç aktarma ekipmanlarından olan Zincirler; Tarım, Gıda, Otomotiv ve Özel Zincirler de çelik, plastik
veya paslanmaz zincirler stoklarımızda mevcuttur. Özteknik Rulman A.Ş. yurt içinden veya yurt dışından kaliteyi en iyi
fiyatla ve uygun koşullarda en kısa sürede teslim edilebilmektedir. Her türlü Zincir ihtiyaçlarınızda firmamız teknik ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

20
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Orweld Kaynak Telleri hızla gelişmekte olan sanayimizin aranan ve bilinen markasıdır.
Konya’da üretimini sürdüren ve milli kuruluşlarımız arasında yer alan Orweld,
MIG/MAG ve TIG Telleri, Özlü Teller, Tozaltı ve Gazaltı Kaynak Telleri üretimi ile
öncü kuruluş haline gelmiştir. Özteknik Rulman A.Ş. olarak Orweld marka
garantili ürünlerini en uygun fiyatlarla stoklarımızda sizlere sunmaktayız.
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SUPTEX A.Ş. 1967 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye’nin 2.nci sızdırmazlık keçe elemanları olarak üretim yapmaktadır.
Yurt içi bayilikleri ve yurt dışı pazarlaması ile yaklaşık 8.500 çeşit üretimi bulunan kalitesinden taviz vermeyen bir kuruluştur. Bağımsız denetçiler tarafından onaylı ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile çalışmaktadır. Özteknik Rulman A.Ş. ise
Suptex A.Ş.’nin en güçlü bayisi ve Türkiye çapında en çok stoğa sahip olan bölge bayisidir.

22
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EMES A.Ş. 1998 yılında çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur. Dünyada ve Türkiye’de güvenilir pazar payına sahip olan
bir firmadır. Kısa sürede kaliteli ürünleriyle kendisini kabul ettirmiş ve hızla büyüyen güçlü bir marka olmuştur. 2 500 çeşit
standart üretimi olan yüksek kaliteli ürünleriyle dış pazarlarda aranılan bir marka olmuştur. EMES A.Ş. ISO 9001-2000
belgesi ve diğer kalite belgelerine sahip bir firmadır.
Özteknik Rulman A.Ş. kuruluşundan bu güne kadar İç Anadolu bölge bayiliğini yapmaktadır.
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LİNEAR SİSTEMLERİ
Makina imalatı, Elektronik, Otomasyon, Metal ve Endüstriyel Makina sektöründe bir doğru boyunca ileri-geri, aşağı-yukarı, sağa-sola yönü manuel ya da motor yardımı ile hareket sağlayan;
• İndüksiyonlu mil ve kare flanşlı ve yuvarlak flanşlı yataklı (tablalı) Linear Rulman ve Düz Rulman çeşitleri,
• Düz diş ve helis diş profilli, pinyon ve kremayer dişli çeşitleri,
• Vidalı Mil ve Somun çeşitleri,
• Minyatür, alçak, standart ve masuralı Linear Araba ve Ray çeşitleri
• Mil ve Vidalı Mil uç bağlantı yatakları,
Özteknik Rulman A.Ş.’nin stoklarında marka ve ürün çeşitliliği ile tasarım ve montaj konusunda deneyimli personelimizle projelerinize çözüm olacağımıza inanıyoruz.

24
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LİNEAR SİSTEMLERİ

Sanayimizin önemli ve çok hassas ekipmanlarından olan; Linear Sistemleri, kızaklı arabalar ve rayları, minyatür ve hassas
kafesli bilyalar, sonsuz vidalı miller ve somunları, indüksiyonlu mil ve krom kaplı miller, linear yataklar, linear rulmanlar ve
bağlantı uçları, taşıyıcı rulman çeşitleri, Özteknik Rulman A.Ş.’nin ürün yelpazesindeki her marka ve binlerce çeşidi ile
bir arada sunarak, ürünlerin makinelerde uygulanması esnasında tasarım, montaj ve uzun ömürlülük gibi bir çok sorunları birlikte çözeceğimize inanıyoruz.
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ENDÜSTRİYEL
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
Endüstriyel Sızdırmazlık Elemanları; (Mekanik Salmastra, Döner Başlık, Karbon-Grafit ürünleri) ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş.
stoklarında yer alan, mekanik salmastralarımız, her türlü asidik-bazik ortamdan suya kadar -200 ˚C’den +420 ˚C’ye ve 45
bara kadar Silisyum Karbür, Tungsten, Karbür, Paslanmaz Metal, Karbon ve Seramik malzeme seçimiyle her türlü aşındırıcı ortamlara sahip tüm Pompa, Kompresör, Karıştırıcı (Mixer), Tekstil, Gıda, Kimya, Kağıt, Dericilik, Gemicilik, Petrol, Enerji
sektörleri ve diğer sızdırmazlık uygulamalarına ihtiyaç duyan her türlü makinalarda, güvenle kullanılır.
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EĞİMLİ ve EĞİMSİZ
KAMALAR
Kama gücün aktarıldığı noktada tüm gücü ileten en önemli makine elemanıdır. Kötü bir kama en güçlü makinelerin, en
güçlü redüktörlerin, en güçlü asansörlerin ve vinçlerin bozulmasına sebep olabilecek güçtedir. AZM KAMA ürünlerinde
kama yüzeyleri hassas taşlama operasyonu (GRINDING) uygulanmaktadır. Hassas, kaliteli ve isteğe uygun paslanmaz
ürünleri ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş. stoklarında bulabilirsiniz.

www.ozteknik.com.tr

27

Azm Konveyör Bant, sürdürebilir kaliteyle birlikte, büyüme doğrultusunda en son teknoloji ile PVC / PU bant ile rulo ve
istenilen ölçüye göre konfeksiyon bant satışını yapmaktadır. Talep doğrultusunda yerinde montaj hizmeti vermektedir.
Konveyör Bant, Güç Aktarma Kayışları, Endüstriyel ve Zaman Kayışları, Özel ve Zirai Kayışlar, Makine Ekipmanları, Normal
“V” Kayışlar ve Aktarma ürünlerini güçlü stoklarımızda, en kısa sürede teslimatı sağlanmaktadır.
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AZM Konveyör Bant, mühendis ve teknik yönetim kadrosu ile, 2011 yılında AZM Rulman A.Ş. tarafından kurularak Konya’da faliyetlerine başlamıştır. Şirketimiz, ülkemiz sanayisinde önemli yeri olan Konveyör Bant-Kayış ürünlerini, müşterilerimizin, özel makine takım ve tezgahlarının geliştirilmesine ve zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak
kurulmuştur. Güç aktarım kayışları ve konveyör bantlarını, iş ortaklarımızla birlikte, ithalat ve ihracatını, Türkiye’nin tüm il,
ilçelerine dağıtımı ve özellikle yerinde montajını yapmaktadır.
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ENDÜSTRİYEL
MAKİNA ELEMANLARI
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ENDÜSTRİYEL
MAKİNA ELEMANLARI
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Üç Fazlı Asenkron Elektrik Motorlar
AEM Abana Elektrik Motorları alanında ihtisas sahibi olmuş, Türkiye’nin en önemli elektrik motoru imalatçılarından biridir.
Firmamızın üretimi Aksaray’da olup 28.000 m2 kapalı alanda, 63 tip gövdeden 315 tip gövde büyüklüğüne kadar, 0.12
kW - 200 kW güç değerleri arasında 2-4-6-8-12 kutuplu AC trifaze elektrik motorları üretimi gerçekleştirmektedir. TS EN
60034 - 1, ISO 9001:2009 Kalite Sistem Belgesi ve TSE tarafından belgelendirilmiştir
MARİNE MOTORLAR
Denizcilik sektöründe kullanılan motor uygulamalarına yönelik üretilen
marine motorlar, deniz şartlarına uygunçalışacak şekilde özel olarak
üretilirler. Bu motorlar, standart elektrik motoruna deniz şartlarında
çalışmaya göre tasarlanmıştır ve aşağıda belirtilen özellikler nispetinde üretimleri gerçekleştirilir.
• Tüm cıvata ve bağlantı elemanları paslanmaz malzemeden,
• Gövde, kapak, flanş, klemens kutusu ve kapağı pik malzeme,
• Rakorlar isteğe bağlı olarak pirinç ve ya bronz malzemeden,
• Standart termistör (PTC) uygulamalı,
• Sargıl vernikleri yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden,
• Sızdırmazlığa yönelik olarak güdük (fansız ve fan muhafazasız),
• Suya karşı yüksek koruma sağlayan IP56 sınıfında,
• Boyalar epoksi polyester astar ve son kat boyalı,
• İstenildiği takdirde motorlara en coder bağlanabilecek şekilde,
• İsteğe bağlı motor sargılarına ısıtıcı yerleştirilir.

ÖZEL SARIM MOTORLAR
AEM Abana olarak ürettiğimiz 3 fazlı asenktron elektrik motorlarının güçleri ve işletme değerleri sürekli çalışması (S1) koşulunda ve anma geriliminin 400 V +- %5, FRENKANSIN 50 Hz, ortam sıcaklığının maksimum 40 C ve kullanma yerinin
deniz seviyesinden yüksekliğinin 1000 m’ye kadar olması halindegeçerlidir.
Motorları 50 Hz frekansta; 3 kW ve altı güçlerde ∆ 230 V / Y 400 V bağlantıya uygun iken 4 kW ve üzeri güçlerde 400 V /
Y 690 V bağlantıya uygundur. Standart motorlarımız 50 Hz, ve 400 V ve 60 Hz, 480 V değerlerinde çalışabilecek şekilde
dizayn edilebildiği gibi standart uygulamaların dışında, istenilen gerilim (24 V, 48 V, 500 V vb) ve frekansta (17 Hz, 87 Hz
vb.) çalışabilecek motor imalatlarımız da konusunda uzman ve deneyimli kadromuz tarafındansağlanabilektedir.
FRENLİ MOTORLAR
TS EN 60034-1’e uyumlu 63-315 gövde frenli motorlar;
32

www.ozteknik.com.tr

SONSUZ ve AYAKLI TİP
REDÜKTÖRLER
SONSUZ TİP REDÜKTÖR

S serisi redüktörlerin kullanım alanı nispeten düşük güç gerektiren uygulamalardır. 5 farklı gövde büyüklüğü ile üretilen
seri, hafifliğinin yanı sıra korozyon dayanımı göz önüne alındığında gıda sektörü gibi nem ihtiva eden ortamlarda kusursuz
kullanım kolaylığı sunması planlanmış. Redüktörlerin standart rengi olarak da 9006 ral kodlu metalik renk seçilmiş ki gövdeleri paslanmaz çelikten üretilen makinalar ile uyum içerinde olması sağlanmıştır.

AYAKLI TİP REDÜKTÖR

Gövde olarak pik malzeme GG20 DIN 1691, Dişliler semente çeliği DIN 16MnCr5 (SAE 8620) mazlemeden üretilermektedir. Isıl işlemden geçirilerek (HRC 57) serteleştirilen dişliler, CNC taşlama tezgahları ile DIN 58405, 7E kalitede üretilmektedir. Miller SAE 1050, DIN 42CrMo4 (SAE 4140) kullanılmaktadır. Çeşitli devir aralıklarında çıkış momenti M2= Nm.den
13.000 Nm’ye, 0,18 kw dan 90 kw motor gücüne kadar aküyle montaj yapılmaktadır. Redüktörlerimizde IEC B5 ve IEC B14
Pam flanş uygulamaları da istek üzerine yapılmaktadır. Sıkma bileziği ve tek yönlü rulman (kilitli rulman) uygulamaları da
mevcuttur. Talep doğrultusunda, uygun görüldüğünde isteğe bağlı, kendi tasarımlarınıza özel redüktörler üretilir. Ayaklı tip
redüktörler dışında ürün yelpazemizde vinç kaldırma, konik dişli, ağır hizmet tipi redüktörlerden şaft montajlı redüktörlere
kadar kullanım yeri ve gücüne göre bir çok çeşit redüktörümüz stoklarımızda mevcuttur.
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HAVALANDIRMA VE FANLAR
Havalandırma sorunları bulunan bütün kapalı alanlarda, kümes hayvanları çiftliklerinde, büyükbaş hayvancılık havalandırma ve soğutmalarında, mantar ve sebze üretim seralarında, fabrika ve atölye gibi yerlerde bulunan gaz, duman ve istenmeyen hertürlü kokunun dışarı atılmasında, hava sirkülasyonu oluşumuyla temiz havanın içeriye girmesinin sağlanmasında
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Türkiye’nin en tanınmış firması olan ALFAN fanlarının tüm model ve çeşitleri Özteknik Rulman A.Ş. ‘nin stoklarında
mevcuttur.
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