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HAKKIMIZDA;

2004 Yılında başladığımız Silindir imalatı ve özel tasarım hidrolik proje serüveninde sektördeki bir çok önemli 
firma ile çalışma fırsatı yakalayarak hem kendimizi hem de sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefledik. 
Bu doğrultuda edindiğimiz tecrübe ve teknik donanımı 2019 yılı itibari ile AFM OIL POWER bünyesinde 
buluşturarak, genç dinamik ve tecrübeli bir girişimin ilk adımlarını attık.

Bugün ise;
AFM OIL POWER olarak sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere Lift imalatı ve özel tasarım Hidrolik Proje 
konularında Türkiye’nin en gelişmiş teknolojilerini kullanarak Endüstri 4.0 uygulamalarını bünyemizde en 
akılcı şekilde en yüksek kalitede ürün tedarik etme adına hayata geçirmiş durumdayız.

MİSYONUMUZ;
Müşteri odaklı entegre Hidrolik Silindir, Hidrolik Güç Üniteleri ve özel proje sistem çözümleri sağlayarak her 
zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, teknolojik ve ekonomik hizmetler sunmaktayız.

VİZYONUMUZ;
Sektör ortalamalarının üstündeki büyüme trendinin sürdürülmesi, parmakla gösterilen hizmet anlayışı, 
Kurumdan elde edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren             
personelimizle daha güçlü ve daha kurumsal bir şirket olma yolunda çalışmaktayız.
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ENDÜSTRİYEL TİP SİLİNDİRLER

MOBİL ARAÇ ÜSTÜ SİLİNDİRLER

100 kg ile 700 ton arası Silindir imalatlarımız mevcuttur.

Araç Üstü Mobil Vinç, Uzatma Silindir, Kaldırma ve Kırma Silindir Sistemleri imalatı yapılır.
Araç Üstü sepetli ve platform liftleri imalatı yapılır.
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TARIM TİPİ SİLİNDİRLER

ÖZEL AMAÇLI SİLİNDİRLER

Tarım ve zirai aletlerine uygun tek tesirli ve çift tesirli Hidrolik Silindir imalatı yapılır.

Her türlü özel amaçlı silindir proje tasarım ve imalatı yapılır.
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SİLİNDİRDE KULLANILAN MALZEMELER

HİDROLİK SİLİNDİR
BAĞLANTI MAFSALLARI

• Hidrolik Silindir Çelik Kepleri

• Hidrolik Silindir Çelik Pistonları

• Hidrolik Silindir Pik Kepleri

• Hidrolik Çelik Vidalı Pistonları

• Vidalı Tip Rot Mafsalları

• Dikdörtgen Tip Kaynaklı Rot Mafsalları

• Yuvarlak Kaynaklı Rot Mafsalları

• Hamut Bağlantılar

• Hidrolik Silindir Rot Kepleri

• Hidrolik Silindir Rot Pistonları

• Hidrolik Silindir Arka Kapakları

• Hidrolik Silindir Dıştan Somunlu Kepleri
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ÜNİTELER

Firmamız birçok sektör tarafından gereksinim duyulan hidrolik
ünite imalatı alanında kalite anlayışıyla sektörde lider firmalar arasındadır.
Her türlü amaç için uygun ünite imalatı yapmaktayız.
Ünitelerin uygulanacağı sistemlerin gereksinimlerine göre
mühendislik projelendirmesiyle amaca en uygun ürünü sunmaktayız.

• Çalışma basıncı maksimum 700 bar
• Tek veya çift etkili kullanılabilme özelliği
• Radyal pistonlu, çift hızlı dinamik pompa
• Basınç emniyet valfi ile maksimum güvenlik
• Selenoid valfli - kablolu kumanda
(WAE-2 ve WAE-4)
• Haricen basınç ayar imkanı
• Yük altında basınç tutma imkanı
• Standart 1000 bar hassas manometre
• ISO9001:2008 ve CE sertifikalı
• Hızlı ve etkin servis hizmeti
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Makina İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mh. 10465 Sk. No: 13
Aspak 2 Sanayi Sitesi Karatay/KONYA/TÜRKİYE
Tel : +90 332 503 41 02
Fax : +90 332 503 41 02
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