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Solid tak›mda dünya kalitesi YG-1,
Tekno Tak›m güvencesiyle Türkiye’de
Tekno Tak›m Makina ve Kesici
Tak›m San. Tic. A.ﬁ. Genel
Müdürü Hamdi Gülen: Bugün
malzemeden son mamule
kadar en yeni, en ileri teknoloji ve ekipmanlarla
durmaks›z›n üretimine devam
eden, solid tak›m konusunda
bir dünya kalitesi olan YG-1,
Tekno Tak›m güvencesiyle
Türk sanayicisiyle buluﬂuyor.
ugün YG-1
üretim hatlar›nda 365
gün
modern
ürünler imal edildi¤ini söyleyen
Tekno Tak›m Makina ve Kesici Tak›m San. Tic. A.ﬁ.
Genel Müdürü
Hamdi Gülen, kesici tak›mlarla ilgili YG-1’in sahip
oldu¤u ‘know-how’un bir günde ortaya
ç›kmad›¤›n›n alt›n› çizerek; YG-1’in tarihi
geliﬂen teknolojinin tarihiyle paralel. Bugün YG-1, malzemeden son mamule en
yeni, en ileri teknoloji ve ekipmanlarla durmaks›z›n üretime devam ediyor. ‹ﬂte ancak
bu sayede en ileri teknoloji en iyi fiyatlarla
kullan›c›ya ulaﬂt›r›labiliyor” dedi.
YG-1 üretim hatt›n›n en son CNC ve robot
teknolojisini otomasyonla birleﬂtiren çizgide oldu¤unu kaydeden Gülen, “H›zl› prosesimiz ve en üst seviyedeki kalitemiz sayesinde bugün oldu¤u gibi gelecekte de
en iyi ürünleri pazara sunmaya devam
edece¤iz” dedi. Gülen, “Süper hassas ölçme cihazlar›m›z sayesinde, yüzde 0 hata
seviyesine meydan okuyoruz. Çok hassas
ve kat› QC anlay›ﬂ›m›zla araﬂt›rma-geliﬂtirmeci ruhumuzu ortaya koyarak müﬂterinin
güvenini kazanmak ilk hedefimiz” ﬂeklinde
konuﬂtu.
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mesi ve piyasaya sunulmas› sayesinde pazar›m›z sürekli olarak geniﬂlemektedir.

“E⁄ER MÜKEMMEL DE⁄‹LSE, YG-1
DE⁄‹LD‹R!”
YG-l’in 30 y›ll›k teknoloji tecrübesinin sonucu olarak; “Tasar›m, boyutlar, yüzey pürüzlülü¤ü, kesme gücü de¤erlerinin hepsi
mükemmelse, ürünün üzerinde YG-1 markas›n› göreceksiniz” diyen Gülen, ürün
gruplar› ve bu ürünlerin sundu¤u avantajlarla ilgili ﬂunlar› söyledi:
PARMAK FREZELER
Bu ürünler; kal›p üretimi, elektronik uygulamalar, hava ve savunma sanayi, medikal
ve optik endüstrilerinin hassas geometrili
tak›mlar›d›r. X5070, X-Power karbür frezeler, Tank-Power toz metalürjisi (PM) parmak frezeler, K2 karbür parmak frezeler vb.
ﬂeklinde s›ralanabilir.
MATKAP
Metal kal›plar, makina parçalar›, otomobiller ve elektronik sanayi üretim uygulamalar›ndaki delik delme operasyonlar› için
kullan›lan kesici tak›mlard›r.
YG–1 karbür Dream Drill, HPD matkaplar
ve yaprak matkap serilerini üretmektedir.
Özellikle yaprak matkaplar çap 9–114.5
aral›¤›nda derin delik delme uygulamalar›
dahil olmak üzere bir çok delik delme
probleminizde arad›¤›n›z cevapt›r.
KILAVUZLAR
A¤›rl›kla otomobil yedek parçalar›ndaki diﬂ
açma uygulamalar›n›n hassas tak›mlar›d›r.
Ovalama k›lavuzlar› ve Multi-1 k›lavuzlar
gibi yeni ürünlerin sürekli olarak geliﬂtiril-

ÖZEL ÜRÜNLER
YG-1 rotary burr (çapak alma tak›m›), kanal
frezeler, havﬂa frezeler ve daha birçok çeﬂit eﬂsiz ürünü müﬂteri ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› hedefleyerek pazara sunduk.
4 k›tadaki üretim tesisleriyle YG-1 ad› dünyan›n her yerinde duyuluyor!
Bu güne dek, bilinen do¤rular› alt üst ederek ve yeni teknolojinin getirdi¤i ekstra
özelliklerle harmanlayarak dünyay› büyüleyen yenilikçi ürünlerimizi pazara sunduk.
Mükemmel ham malzeme tercihlerimiz,
hatas›z ›s›l iﬂlem uygulamalar›m›z, s›k› iç
denetimlerimiz mükemmel yüzeyler ve
kesme kabiliyeti ortaya ç›karan dikkat çekici yeni ürünlerimize sa¤lam bir zemin haz›rl›yor.

X5070
X5070 parmak frezeler, nano tane boyutuyla sertlikte önceki tüm kalitelerin önüne
geçerken toklu¤unu koruyan tungsten karbür malzeme kalitesi, termal stabiliteyi daha da ileri bir kaliteye taﬂ›m›ﬂ. Bu sayede
özellikle high speed ve kuru kesme uygulamalar›nda s›ra d›ﬂ› bir performans ortaya
koymuﬂtur. X5070, HRc50-70 aras›ndaki
yüksek alaﬂ›ml› çelikler, kal›p çelikleri ve titanyum alaﬂ›mlar›, sertleﬂtirilmiﬂ malzemeler gibi iﬂ parçalar› için eﬂsiz bir çözümdür.
K2
K2 parmak freze, micro-grain tane boyutlu karbür malzemeden üretilen genel
amaçl› kanal açma, profil iﬂleme uygulamalar› için kaliteli ve en ekonomik çözümdür. K2, önceki yüksek performansl› karbür frezelerimiz geliﬂtirilerek elde edilmiﬂtir. Verimlili¤inizi art›r›p, tak›m maliyetlerinizi azaltarak müﬂteri tatminini en
üst seviyeye ç›kar›r. Ayr›ca geliﬂtirilmiﬂ
K2 kaplama, s›cak sertlik ve oksidasyon
direncini yüksek kesme h›zlar› ve s›cakl›klarda çal›ﬂaca¤›n›z kuru kesme uygulamalar› için kayda de¤er biçimde geliﬂtirmektedir.
GOLD P
Gold P matkap, uç k›sm›nda kal›n ve dayan›kl› bir T‹N kaplama ile güçlendirilmiﬂtir.
Bu tasar›m çok daha iyi bir performans›
çok uygun fiyata indirgemiﬂtir. Yeniden tasarlanan kesme formu, kesme kuvvetlerini
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azaltmakla birlikte merkezleme kabiliyetini
geliﬂtirmektedir.
COMBO K›lavuz
Combo tasar›m (YG-1 patentli) diﬂ geometrisini deforme etmeyen yap›s› ve talaﬂ›
kolay atabilme kabiliyeti sayesinde yüksek
performans› iyi diﬂ kalitesi ile birleﬂtirmeyi
baﬂarm›ﬂt›r. Bu tasar›m ayn› zamanda talaﬂ kaynakl› k›lavuz k›r›lmalar›n› da en aza
indirmiﬂtir. Toplam k›lavuz ömrünü her çeﬂit malzeme için maksimuma ç›kar›r. Tek
k›lavuzla her çeﬂit malzemeye diﬂ açman›z› sa¤lar.
TANK POWER
Tank Power serileri ‘yeni jenerasyon’ toz

metalürjisi teknolojisi sayesinde karbürden daha tok ve di¤er HSS frezelerden çok
daha fazla aﬂ›nma ve ›s› direncine sahiptir.
Bu kombinasyon daha yüksek kenar dayan›m› ve yüksek ilerleme avantaj› getirmektedir. Ayr›ca di¤er HSS frezelerden farkl›
olarak, kuru kesme uygulamalar›na da
yüksek performansla cevap verebilme kabiliyetine sahiptir.

SR-POINT YAPRAK MATKAP UÇLARI
(YG-1 PATENTL‹)
Bu yeni tasar›m standart nokta bilemesi
olan yaprak matkaplara göre, daha iyi
merkezleme, daha düzgün delikler, daha
az kesme kuvveti ve uzun tak›m ömrü sa¤lamaktad›r. Bu özellikler daha iyi finish yüzeyleri ve üretim verimlili¤inin artmas› anlam›na gelir.
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