HAKKIMIZDA
Firmamız, 1990’lı yıllardan bu yana motor yenileme makinaları üretmektedir. Türkiye’de
alanındaki gerçekleştirerek Türkiye’de üretimi olmayan “Motor Yenileme Makinaları” nın üretimini yapmış ve milli ekonomiye katkı sağlamanın gururunu yaşamıştır. Halen alanında en
büyük yatırıma ve ürün gamına sahip olan Mü-Teks, rakiplerine de yol göstermiş ve sektörün
Türkiye’deki gelişimine öncülük etmiştir.
Firmamızda, her makine kullanıcıların isteklerini göz önünde tutularak AR-GE çalışmalarıyla
tasarlamakta, eklenen her yeni özellik, farklı bir ihtiyacı karşılamaktadır ,Bu nedenle ürünlerimizde kalite , pratik kullanım ve performansa dikkat edilerek, makinelerin güvenliği konusuna özel olarak itina gösterilmektedir .Üretilen makineler, kalitesi ile, artık tüm Türkiye de ve
dünyanın bir çok ülkesinde tanınan bir marka haline gelmiştir. 1990 yılından bu yana sürekli
artan ihracat çizgimiz bunun bir göstergesidir. Makinelerimiz bugün batılı ülkelerin yanı sıra,
uzak doğu pazarına bile ihraç edilmektedir. Teknolojisini ve insan kaynaklarını sürekli yenileyen işletmemiz, Toplam Kalite Yönetimi belgesine sahip olan firmamız, 2010 yılında ise CE
sertifikasına sahip olarak, kalitesini ispatlamıştır. Kuruluşundan bu güne kadar her koşulda
yatırımı kendine ilke edinen firmamız, Bundan sonra da sizlere daha iyi hizmet etmenin ve
daha mükemmel ürünler sunmanın gayretinde olacağız.

ABOUT US
Our company produces engine reconditioning machines since 1990. Mü -Teks , which also led
to its competitors and has pioneered the development of the sector in Turkey.
Our company designs with each machine user requests to consider keeping R & D efforts, that
every new feature meets the different needs, therefore our products quality, with attention to
practical use and performance, are shown in particular attention to the safety issues of machine code division multiplexed channels of machines, with quality It has now become a wellknown brand in many countries all over Turkey and the world. Since 1990, our continuously
growing export line is an indication of this. Our machines today, as well as Western countries,
the Far East are even exported to the market. renewing our business technology and human
resources, our company has the total quality management certificate, while in 2010, with CE
certification, has proven its quality. The investment in any condition to this day its inception,
our company self-rule, we will then factor in the effort to better serve you and provide more
excellent products.

FAALİYET ALANLARIMIZ
OUR ACTIVITY AREAS
• Otomotiv Sanayi
• (Automotive industry)

• Savunma Sanayi
• (Military industry)

• Uçak Sanayi
• (Aircraft industry)

• Metal Sanayi
• (Metal industry)

• Gemi Sanayi
• (Shipbuilding industry)

• Kaplama Sanayi
• (Coating industry)

• Gıda Sanayi
• (Food industry)

PY-200
DPF Dizel Partikül
Temizleme Makinesi
DPF Cleaner Machine

DOKUNMATİK EKRAN
Ekran üzerinden DPF’yi basınça tıkanıklığın test edebilirsiniz. Farklı basınç parametreleriyle temizlemeden
önceki rapor sonucunu ve temizlendikten sonraki rapor
sonucunu görebilirsiniz. Basınç isteğe göre manuel olarak
artırılabilir.
DISPLAY TOUCH SCREEN
The touchscreen display shows 2 basic parameters
to detect the filter condition and to set the cleaning
cycle (washing and drying time) properly: the
backpressure (mbar)
When the cycle ends, it is possible to compare the
initial and the final parameters in order to verify
the quality of the cleaning.

Yıkanmadan önce ve yıkandıktan sonra çıkan rapor
sonucunu yazdırıp, müşterilerinize verebilirsiniz.

Dış Ölçüleri
(External Dimension)

2500x1100x2100

Yükleme Ağırlığı
(Floor Load Capacity)

200 Kg

Tank Kapasitesi
(Tank Capacity)

240 Lt.

Elektrik ( Power Supply)

You can print the same data on a receipt (also
sticker) and deliver it to the customer or stick it on
the filter.

Hava Komprasörü
(Heater)

3 Ph + T+ N - Volt 380400
Lt 100 / 10 Bar - Makineyle verilmez

Ağırlık ( Electric/phase)

750 Kg

Ekipmanlar (Equipment)

Buhar tahliye ,sıvı seviye sensörü,tank izolasyon, diferansiyel
otomatik basıncı,aparatlar , platfrom, dokunmatik ekran, yazıcı,
manuel yıkama tabanca ile(10 bar),sıcak su le yıkama !
(vapour extraction,liquid level sensor,tank ınsulatıon, differential automatic pressure,adapters, filter fixing mechanism
water heating, touch screen, printer, manual washer with gun(10
bar),cleaning with hot water !)

Gövde Yapısı
(Body Structure)
Vapour ExtractionPower
Consumption

AISI 304 stainless steel
(AISI 304 stainless steel)
Kw 0.75 600 m3/h

PY-200
DPF Dizel Partikül
Temizleme Makinesi
DPF Cleaner Machine
Makina tamamen paslanmaz çelikten imal edilir.
İçerisindeki tanka su akar ve filtrelerden geçerek arıtılır
ve su temiz bir şekilde devir daim yaptırılarak DPF
temizlenir. Tankın içerisinde su seviya kontrol sistemi ve
ısı yalıtım sistemi mevcuttur.
The worktop of PY-200 is made of a stainless steel
grid which can bear up to 200 Kg of weight. During
the cleaning cycle, the water flows through the hole
placed under the stainless steel grid into an underlying
tank and once filtered and purified it goes back in
circle.

Her türlü DPF için tasarlanmış olan makina büyük filtreler için her türlü aparata sahiptir. Özel filtreleri sıkıştırmak için aşağı yukarı hareket eden platform sistemi konulmuştur. Bu platform DPF’nin tipine göre istenildiği şekilde ayarlanabilir.

We integrated an adjustable platform on the Total System PY-200 model in order to enable the cleaning of the biggest and
heaviest DPFs. The star¬shaped disk where the filter stands goes up or down to fit the dimensions of the filter. The adjustable
pneumatic arm keeps the filter still during the dispensation of water..

Makinanın üzerinde özel torba ve kartuş filtreler bulunmaktadır. Bu Filtreler suyun arıtılmasını sağlamaktadır. Ayrıyeten tankın
içerisindede farklı bir arıtma filtresi bulunmaktadır. Tankın çevresinde ısı yalıtımı vardır. Ek olarak manuel yıkama tabancası bulunmaktadır. 10 BAR! Bütün filtreler için özel aparatları mevcuttur. Sıcak su ile yıkama yapılmaktadır. Buhar tahliye fanı bulunmaktadır.

We equipped PY-200 Machine with specific We equipped PY -200 Machine with specific filtering cartridges to collect the PM10
which comes out from the filter during the cleaning and to avoid the contamination of the water. In this way we can assure
clean water for each cleaning cycle. There are 4 cartridges placed on one side of the machine inside stainless steel containers. The
manometer on the top of the containers shows the filling status of the cartridges: when the level of collected PM10 reaches
the limit value, you need to replace them.
Fic filtering cartridges to collect the PM10 which comes out from the filter during the cleaning and to avoid the contamination
of the water. In this way we can assure clean water for each cleaning cycle. There are 4 cartridges placed on one side of the
machine inside stainless steel containers. The manometer on the top of the containers shows the filling status of the cartridges:
when the level of collected PM10 reaches the limit value, you need to replace them.

• İstemiş olduğunuz özelliklere göre çizim makine teknik resimleri çizilir ve bilginize sunulur.
• CNC lazer tezgahlarında milimetrik olarak plaka saclardan kesim işlemi yapılır.
Cnc abkant tezgahlarında % 0 tolerans ile kesim – büküm işlemleri gerçekleştirilir.
• Manuel ve robot kaynaklarla, uzman personel öncülüğünde parçaların montaj
işlemi gerçekleştirilir.
• Çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak yarı mamulün sızdırmazlığı test edilir.
Kendi bünyemizde üretilen pompa ve diğer akşamların da montajı yapılır.
• Deneme, kalite kontrol ,güç ve basınç testleri uygulanarak makinanın kullanıcıya
sorunsuz bir şekilde teslimi sağlanır.
• Bu aşamalardan sonra ürünün paketleme veya sandıklama işlemi gerçekleştirlir. Adresinize sevki gerçekleştikten sonra , uzman personelce yerinde kurulum
işlemi gerçekleştirlir.
• According to your request , draw pictures and drawing machine technology
available to you.
• CNC laser cutting machine tools in the millimeter as the plate is made of steel.
CNC press brakes with 0% tolerance in cutting - bending operations are performed.
• Manuel and the robotic welding , assembly process specialist staff under the
leadership of the parts is carried out.
• Preform sealing by using various chemical agents are tested. Of our own staff
and other manufactured pump is mounted in the evening .
• Testing, quality control, power and pressure tests applying delivered seamlessly
to the user ‘s machine is provided.
• Product packaging or boxes to operation after this stage is achieved. Once they
have shipped to your address , expert personnel on-site installation process is
achieved .
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MY-100
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

MY-100
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Tank ölçüleri (Dimensions of tank)
Yükleme ağırlığı (Load weight)
Elektrik (Electric)
Gövde (Body Structure)
Isıtı Gücü (Heater)
Parça Yıkama Fırçası
(Parts Washing Brush)

90 x 60 x 110 mm
30 lt
30 x 30 x 35
50 kg
220 V 50 Hz
AISI Krom / AISI Chrome
2.5 kw.
Standart

MY-120
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

MY-120
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Isıtıcı gücü (Heater)
Elektrik/faz (Electric/phase)

900 x 600 x 500 mm
60 kg
2,5 kw
220 V / 50 hz

Termostat (Thermostat)

0-80 oC

Parça yıkama fırçası ve vana
(Parts washing brush and valve)

Standart

Gövde yapısı (Body structure)
Kapak Açılma Sistemi
(Cover Opening System)

AISI Krom (AISI Chrome)
Amortisörlü
(Shock Abserber)

MY-160/180/200

Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

Çalışma alan ölçüleri
(Dimensions working area)

MY-160

MY-180

MY-200

800 x 550 mm

950 x 650 mm

1100 x 700 mm

Pompa basıncı
(Pump pressure)

Max 80 bar

Pompa gücü ve sayısı
(Pump power and piece)

3 hp X 1 Adet / Piece

Pompa (Pump)
Isıtıcı gücü (Heater)

MÜ-TEKS
2,5 x 1 kw

Elektrik/faz ( Electric/phase)
Elektrik sistemi ( Electric system)

ABB & SCHNEIDER

Yıkama ve hava tabancası
(Washing and air guns)

Standart

Termostat (Thermostat)

0-120 oC

Gövde yapısı(Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)

AISI Krom (AISI Chrome)
60 lt

Boşaltma vanası (Discharge valve)

90 lt

120 lt

Standart

Aydınlatma sistemi (Lighting)
Kapak Açılma Sistemi
(Door Opening system)

2,5 x 2 kw
380 V / 3

Standart
Amortisör
(Shock Absorber)

Pnomatik - Çelik
(Pneumatic-Steel)

YM-650
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

YM-650
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

650 x 650 x800 mm

Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)

550 mm

Yükleme Yüksekliği (Loading height)

350 mm

Sepet Kapasitesi (Basket capacity)

150 kg

Pompa Gücü ve Sayısı
(Pump power and piece)

3 hp x 1 adet/ piece

Isıtıcı Gücü (Heater)

5 kw

Elektrik/Faz (Electric/phase)

220 V

Zamanlayıcı (Timer)

0-30 dk/min.

Termostat (Thermostat)

0-120 oC

Gövde Yapısı (Body structure)

AISI Krom (AISI Chrome)

Tank Kapasitesi (Tank capacity)

60 lt

YM-850/1000
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine
YM-850 YM-1000
Makine Ölçüleri
(Machine dimensions)

850 x 850 x1000
mm

1000 x 1000 x1200
mm

Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)

750 mm

900 mm

Yükleme Yüksekliği (Loading height)

380 mm

450 mm

Sepet kapasitesi (Basket capacity)

200 kg

300 kg

Pompa gücü ve sayısı
(Pump power and piece)
Pompa yapısı
(Pump structure)

3 hp x 1 adet/ piece
Paslanmaz krom – Seramik salmastra
(Stainless stell – Ceramic seal)

Isıtıcı gücü(Heater)

7,5 kw

Elektrik/faz (Electric/phase)

380 V / 3

Zamanlayıcı (Timer)

0-30 dk/mn.

Termostat (Thermostat)
Gövde yapısı (Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)

0-120 oC
AISI Krom (AISI Chrome)
70 lt

75 lt

YM-1250
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine
YM-1250
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

1250 x 1250 x1600 mm

Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)

1100 mm

Yükleme Yüksekliği (Loading height)

600 mm

Sepet kapasitesi (Basket capacity)
Pompa gücü ve sayısı
(Pump power and piece)
Pompa yapısı
(Pump structure)
Isıtıcı gücü (Heater)
Elektrik/faz (Electric/phase)
Zamanlayıcı (Timer)
Termostat (Thermostat)
Gövde yapısı (Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Yükleme Arabası (Loading Vehicle)

440 kg
3 hp x 1 adet/piece
Paslanmaz krom – Seramik salmastra
( Stainless stell – Ceramic seal )
15 kw
380 V / 3
0-30 dk/mn.
0-120 oC
AISI Krom (AISI Chrome)
180 lt
Dahil (including)

YM-1500A

Amortisörlü / Shock absorber

Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine
YM-1500A
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

1500 x 1500 x1600 mm

Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)

1350 mm

Yükleme Yüksekliği (Loading height)

700 mm

Sepet kapasitesi (Basket capacity)

650 kg

Pompa gücü ve sayısı
(Pump power and piece)
Pompa yapısı
(Pump structure)
Isıtıcı gücü (Heater)
Elektrik/faz ( Electric/phase)
Zamanlayıcı (Timer)
Termostat (Thermostat)
Gövde yapısı (Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Yükleme Arabası (Loading Vehicle)

3 hp x 2 adet/piece
Paslanmaz krom – Seramik salmastra
(Stainless stell – Ceramic seal)
15 kw
380 V / 3
0-30 dk/mn.
0-120 oC
AISI Krom (AISI Chrome)
250 lt
Dahil (including)

YM-1250P/1500
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

YM-1250P
Yıkama/Washing
Kurulama/Drying
Durulama/Rinsing

Dokunmatik Ekran
Docunmatic Screen
(PLC)

YM-1500

YM-1750/2000/2250
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

SABİT SEPET / DÖNER NOZUL
STATIONARY BASKET / ROTATY NOZZLE

YM-1750

YM-2000

YM-2250

YM-2500/3000
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

YM-2500

YM-3000

2500 x 2500 x 2200 mm

3000 X 3000X 2600 mm

Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)

2300 mm

2850 mm

Yükleme Yüksekliği (Loading height)

1000 mm

1150 mm

Sepet kapasitesi (Basket capacity)

2000 kg

2500 kg

3 hp X 3 Adet / Piece

3 hp x 4 adet / piece

Pompa gücü ve sayısı
(Pump power and piece)
Pompa yapısı
(Pump structure)

Paslanmaz krom – Seramik salmastra
(Stainless stell – Ceramic seal)

Pompa (Pump)
Isıtıcı gücü (Heater)

MÜ-TEKS
30 kw

Elektrik/faz (Electric/phase)
Elektrik sistemi (Electric system)

ABB/ SCHNEIDER

Termik Ve Motor Korumaları
(Termal and engine protection)

Standart

Zamanlayıcı (Timer)

0-60 dk/mn.

Termostat (Thermostat)
Gövde yapısı (Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Besleme ve Boşaltma vanası
(Supply and discharge valve)
Yükleme Arabası (Loading vehicle)
Kapak Açılma Sistemi
(Door Opening system)
Yükleme Arabası (Loading Vehicle)

45 kw
380 V / 3

0-120 oC
AISI Krom (AISI Chrome)
450 lt

600 lt
Standart
Standart
Pnomatik - Çelik
(Pneumatic - Steel)
Dahil (including)

ÖZEL ÖLÇÜ / SPECIAL DESIGN

Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

İsteğe bağlı (Optional)

Sepet Ölçüsü Ø (Basket diameter)

İsteğe bağlı (Optional)

Yükleme Yüksekliği (Loading height)

İsteğe bağlı (Optional)

Sepet kapasitesi (Basket capacity)

İsteğe bağlı (Optional)

Pompa gücü ve sayısı(Pump power and piece)
Pompa yapısı (Pump structure)
Pompa (Pump)
Isıtıcı gücü (Heater)
Elektrik/faz (Electric/phase)
Elektrik sistemi (Electric system)
Termik Ve Motor Korumaları
(Termal and engine protection)
Zamanlayıcı (Timer)
Termostat (Thermostat)
Gövde yapısı (Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Besleme ve Boşaltma vanası
(Supply and discharge valve)
Kapak Açılma Sistemi
(Door Opening system)

3 hp x İsteğe bağlı (Optional)
Paslanmaz krom – Seramik salmastra
(Stainless stell – Ceramic seal)
MÜ-TEKS
İsteğe bağlı (Optional)
380 V / 3
ABB/ SCHNEIDER
Standart
0-60 dk/mn.
0-120 oC
AISI Krom (AISI Chrome)
İsteğe bağlı (Optional)
Standart
Pnomatik - Çelik
(Pneumatic - Steel)

PDY-400 / 800 / 1000
PDY-400/800/1000
Parça Yıkama Makinası
Part Washing Machine

DALDIRMA
TİPİ YIKAMA
MAKİNASI

AGITATION
PLATFORM
MACHINE

PDY-400 PDY-800 PDY-1000
Yükleme kapasitesi
(Loading capacity)
Platform

400 kg

800 kg

1000 kg

900x700 mm

1100 x 700 mm

1300 x 900 mm

Tank yapısı (Tank material)

AISI Krom ( AISI Chrome )

Çözelti hacmi (Solution volume)

800 lt

1200 lt

1900 lt

Çözelti derinliği (Solution depth)

800 mm

900 mm

1100 mm

Kontrol sistemi (Control)
Platform hareketi
(Platform movement)
Sıcaklık aralığı (Temperature ranges)

PLC
400 mm by
Pneumatic piston

500 mm by
Pneumatic piston
20 – 90 C

Kontrol Voltaj (Control voltage)

24 Volt Dc.

Elektrik (Electric)

380 v / 3 ph

Hava basıncı (Air pressure)
Çalkalama (Agitation)
Termostat (Thermostat)
Gövde yapısı (Body structure)
Tank kapasitesi (Tank capacity)
Boşaltma vanası
(Discharge valve)
Kapak Açılma Sistemi
(Cover Opening system)

700 mm by
Pneumatic piston

6 – 7 bar
Ayarlanabilir hız (Adjustable speed)
0-120 oC
AISI Krom (AISI Chrome)
İsteğe bağlı (Optional)
Standart
Pnomatik - Çelik
(Pneumatic - Steel)

ULY SERİSİ

ULTRASONİK ULTRASONIC
CLEANING
YIKAMA
MACHINE
MAKİNASI

ULY-600 ULY-800 ULY-900 ULY-1300
Tank Ölçüleri (Internal Tank) mm
Tank Kapasitesi
( Internal Tank Capacity )
Platform (mm)

600x450x450

800x500x500

900x650x650

1300x800x750

200 Lt

260 Lt

350 Lt

720 Lt

550x300

750x400

850x500

1250x700

Platform Lifti (Platform Evelator)

Optional

Standart

Otomatik Kapak (Automatic Cover)

Optional

Standart

Yükleme Ağırlığı (Looding Weight) kg

75

150

350

550

Ultrasonic Güç
(Ultrasonic Power) Weff/wpeak watts

750/1500

1500/3000

3000/6000

4500/9000

Frekans (Frequency)

27 khz

Isıtıcı (Heater)

15 kw

PLC Ekran (Screen)

Optional

Elektrik / Faz (Electric/Phase)
Yağ Sıyırıcı (Oil Seperator)
Sıvı Seviye Kontrol ve Otomatik
Besleme Sistemi
(Liquid Level Control And Automatic
Feeding System)

Standart
220-380 v/3

Yok (Not Available)

Optional

Standart

Standart

TYM SERİSİ
Konveyör Bantlı Tünel Tip
Parça Yıkama Makinası
Conveyor Band Tunnel
Part Washing Machine

TÜNEL TİPİ
YIKAMA
MAKİNASI

TUNNEL
WASHING
MACHINE

Makine Ölçüleri
(Machine dimensions)

İsteğe bağlı (Optional)

Kabin ölçüleri
(Cabinet dimensions)

İsteğe bağlı (Optional)

Yıkama hattı
(Washing line)
Kurutma odası ve fanı
(Drying room and fan)
Pompa gücü ve sayısı
(Pump power and piece)
Pompa yapısı
(Pump structure)
Pompa (Pump)
Isıtıcı gücü (Heater)
Elektrik/faz (Electric/phase)
Elektrik sistemi (Electric system)

Ön yıkama / Yıkama /Durulama /Saf su durulama
(Pre-washing / Washing / Rinsing / Pure water rinsing)
Standart – İsteğe bağlı (Optional)
3 hp - İsteğe bağlı (Optional)
Paslanmaz krom – Seramik salmastra
(Stainless stell – Ceramic seal)
MÜ-TEKS
İsteğe bağlı (Optional)
380 V / 3
ABB/ SCHNEIDER

Bant Emniyet Sistemi(Band safety)

Standart

Termik Ve Motor Korumaları
(Termal and engine protection)

Standart

Zamanlayıcı (Timer)
Termostat (Thermostat)

0-90 dk/mn.
0-120 oC

Gövde yapısı(Body structure)

AISI Krom (AISI Chrome)

Bant ve zincir yapısı
(Band and Chain Structure)

AISI Krom (AISI Chrome)

Toplam depo hacmi
(Total storage volume)
Yükleme sistemi (Loading system)

İsteğe bağlı (Optional)
Manuel (Manual)

KT - 1000M
Kapak Çatlak Test
Makinası / Manuel
Cylinder Head
Test Machine/ Manual
Silindir kapak uzunluğu
(Cylinder head lenght) Max.

1100 mm

Silindir kapak genişlik (Width)

400 mm

Silindir kapak yükseklik (Height)

650 mm

Termostat (Thermostat)

150 C

Bağlama tablası motoru
(Linking table motor)

0,50 kw

Pompa (Pump)

0,50 kw

Uzunluk (Length)

1600 mm

Genişlik (Width)

850 mm

Yükseklik (Height)

1800 mm

Takribi ağırlık (Weight)

300 kg

KT - 1400H
Kapak Çatlak Test
Makinası / Hidrolik
Cylinder Head
Test Machine/ Hydraulic
Silindir kapak uzuluğu
(Cylinder Head Length (Max.)

1000 mm

Silindir kapak genişliği
(Cylinder Head Width)

300 mm

Silindir kapak yüksekliği
(Cylinder Head Height)

350 mm

Isıtıcı (Heater)
Elektrik (Electric)
Su tankı (Water Tank)
Termostat (Thermostat)
Hidrlok pompa ve adet
(Hydraulic Pump and piece)
Hidrolik Tank (Hydraulic Tank)
Uzunluk (Length)

4,5 kW
220-380 V
30 Lt
0-150 °C
2 HP- 4 adet/piece
30 Lt
1500 mm

Genişlik (Width)

800 mm

Uzunluk (Height)

2100 mm

Ağırlık (Weight)

650 kg

KT - 1600/1800
Kapak Çatlak Test Makinası /
Suya Daldırmalı Sistem
Clyinder Head Test Machine
with Water System

KT-1600 KT-1800

• Çabuk ve kolay sıkma sistemi
• Quick and easy clamping system
• Ağır silindir kapaklarını kolay konumlandırabilmek için hidrolik lift
• Hydraulic cradle lift for easy positioning of heavy cylinder heads.
• Isı izolasyonlu paslanmaz çelik tank
• Stainless steel tank with heat barrier.

YTU-150/02
Yüzey Taşlama
Makinası

ST-99
Subap Taşlama Makinası

Superficies
Grinding Machine

Valve Grinding Machine
Subap gövde taşlama imkanı
(valve grinding)

4 – 12 mm ve daha büyük
(and bigger)

Taşlama açısı (Grinding angle)

15 – 50

Max İş boyu (Max valve lenght overal)

340 mm

Taşlama taş ölçüsü (Grinding stone size)

175 x 35 mm

Taşlama taşı deviri(Grinding stone speed)

2800 rpm

Elektrik / Faz (Electric / phase)

380 V 50 hz

Subap döndürme motoru (Valve rotating)

14 devir / rpm

Soğtucu motor (Coolenter)

Standart

Taşlama aparatları (Grinding aparatus)

1410 mm

Takribi ağırlık (Weight)

80 kg

Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

450 x 350 x 750 mm

Takribi ağırlık (Weight)

40 kg

Taş motoru (Stone engine)

0,25 kw 2800 devir / rpm

Mıknatıs (Magnetic)

100 kw

Digital

0,01 mm hassasiyet (Precision)

Manyetik Döner Tabla
(Magnetic Rotary Table)

İsteğe bağlı (Optional)

YTU-150/04
YTU-150/03

Yüzey Taşlama Makinası

Yüzey Taşlama Makinası

Superficies Grinding Machine

Superficies Grinding Machine
Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

800 x 500 x 650 mm

Takribi ağırlık (Weight)

82 kg

Makine Ölçüleri (Machine dimensions)

900 x 350 x 800 mm

Taş motoru (Stone engine)

0,75 kw 2800 devir / rpm

Takribi ağırlık (Weight)

62 kg

Su motoru (Water engine)

0,09 kw

Taş motoru (Stone engine)

0,25 kw 2800 devir / rpm

Mıknatıs (Magnetic)

100 kw

Su motoru (Water engine)

0,09 kw

Digital

0,01 mm hassasiyet (Precision)

Mıknatıs (Magnetic)

100 kw

Ayna çapı (Chuck diameter)

200 mm

Digital

0,01 mm hassasiyet (Precision)

Manyetik Döner Tabla
(Magnetic Rotary Table)

İsteğe bağlı (Optional)

İsteğe bağlı (Optional)

Manyetik Döner Tabla
(Magnetic Rotary Table)

MAKİNA TAKIM ve APARATLAR
(MACHINE TOOLS and APPARATUS)

VT-005

VT-010

YUVA KONTROL APARATI / VAKUMMETRE
(Havalı)
Chamber Control Aparatus / Vacuumtest
(with Air)

YUVA KONTROL APARATI/VAKUMMETRE
(Elektrikli)
Chamber control aparatus/Vacuumtest
(with Electric)

DÜZ ve DERECELİ BAĞLAMA APARATLARI
(Grade hogrings)

ZAVİYE BİLEME APARATI
(Angel sharpening aparatus)

VT-020
YUVA KONTROL APARATI/VAKUMMETRE
(Elektrikli)
Chamber control aparatus/Vacuumtest
(with Electric)

SUBAP YAY SÖKME VE TOPLAMA APARATI
(Valve spring assembly and diassambly
bench apparatus)

HB-01
YUVA TAŞLAMA MAKİNASI
(Valve chamber grinding)

POLİSAJ MAKİNASI
(Polishing machine)

HB-02

HB-03

HONLAMA BAŞLIĞI (45-65 ø)
Honing head (45-65 ø)

HONLAMA BAŞLIĞI (65 – 215 ø)
Honing head (65-215 ø)

LASTİK SÖKME APARATI
(Tire removal apparatus)

HONLAMA BAŞLIĞI (SEYYAR)
Honing head (Movable)

MÜ-TEKS TAŞLAR
(Mü-teks Stones)

TAŞ MALAFALARI VE PİLOT MİLLERİ
(Stone mandrels and Pilot shafts)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER (OPTIONAL SPECIFICATION)
FİRMAMIZ HERTÜRLÜ İSTEĞE BAĞLI OLARAK
PARÇA YIKAMA MAKİNASI İMALATI YAPILMAKTADIR.
(OUR COMPANY MANIFACTURE PART WASHING MACHINE
ACCORDING TO WHAT ALL KINDS AND ALL SPECIFICATION)
- Yağ Sıyırıcı (Disk Tip)(Oil seperator)
- Dokunmatik ekran/PLC (Docunmatic screen)
- Isı izolasyon sistemi (Insulation system)
- Hassas Filitrasyon (Precision filtration)
- Kurulama (Drying)
- Durulama (Rinsing)
- Su arıtma sistemi (Water treatment system)
- Buhar Tahliye Ünitesi (Steam discharge)
- Paslanmaz krom gövde yapısı (Body structure)
- Pompa sayısı (Pump piece)
- Sepet yapısı (Basket structure)
- Nozul sayısı (Nozzle piece)
- Otomatik yükleme sistemi (Automatic loading system)
- Otomatik besleme sistemi (Automatic feeding system)
- Sıvı seviye kontrol sistemi (Liquid level control system)

Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekçi Cd.
4MK San. Sit. 5B Karatay/Konya/TURKEY
+90 332 251 61 35
+90 332 251 61 36
www.muteksmakina.com.tr
iletisim@muteksmakine.com.tr

