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“ Reçineli Kum Sisteml�inde
Yeni Çözüml� ”

“ New Ideas In No-Bake M�lding ”



Firmamız 1975'te kurulmuş ve endüştriyel tesisat 
projelerinden , Makine dizaynına, konveyör imalatına, 

endüstriyel yangın sistemlerine, endüstriyel klimatizasyon 
– ventilasyon ve tozsuzlaştırma sistemlerine kadar geniş 

bir yelpazede çalışmalarına devam etmiştir. 2005 
senesinden itibaren reçineli kum sistemlerinde özellikle 

kalıplama ve döküm hattı otomasyonu ile yardımcı 
ekipmanları üzerinde makina dizaynı ve imalatı üzerinde 

uzmanlaşmaktayız. Konvansiyonel sistemlere göre yeni 
çözümler üreterek fark yaratıyoruz. 

"Kendimizi bir fark yaratmaya adadık. Daha kullanışlı, 
daha verimli, daha hızlı ve daha ekonomik

çözümler ile daha iyi ürünler yaratarak hizmette bir fark."

Our �rm founded in 1975, has been operating in a wide 
spectrum such as industrial installation projects, machinery 

design, manufacturing of conveyors, industrial washing 
machines, industrial �re systems, industrial climatization - 

ventilation and de-dusting installations. Since 2005 we have 
been specializing in design and manufacturing of foundry 
equipments for no-bake resin systems, mainly automation 

of  moulding and pouring loops, as well as the ancillary 
equipment needed . We are making a di�erence with new 

solutions in no-bake systems

"We have dedicated ourselves to making a di�erence. A 
di�erence in service by creating better products via more 

handy, more e�cient, faster and more economic solutions."
 

HAKKIMIZDA
ABOUT US



Dünya’nın
En Az Yer Kaplayan

Kalıplama Hattı ile

Meet the moulding line with
the worlds smallest footprint area

Tanışın !

We have dedicated ourselves to making a di�erence. A di�erence in service by creating better products via more 
handy, more e�cient, faster and more economic solutions.

Kendimizi fark yaratmaya adadık, daha kullanışlı, daha verimli, daha hızlı ve daha ekonomik 
çözümler sunan ürünler üreterek serviste bir fark yaratmaya

D Ü Ş E Y  K A L I P L A M A  H AT T I



RAPID – DÜŞEY OTOMATİK KALIPLAMA 
MAKİNASI

‘RAPID’ düşey döngüye sahip bir makina olmakla 
ekonomik yer kullanımı açısından rakipsiz bir 

üstünlüğe sahiptir. Buna ilaveten kalıbın yukarı ve 
aşağı taşınmasında kullanılan özel sistemi yatay 

sistemlere göre % 20’ ye varan bir verim avantaji 
sağlamaktadır. 

Diğer özellikleri:
• Tipik yatay kalıplama hatlarına göre %60 alan 

tasarrufu 
• PLC kontrollü otomatik proses

• Yüksek çalışma güvenliği
• Modern dizayn, çok kolay montaj 

• Mevcut sistemlere kolay entegre olma  
• Her iki taraftan kolay ulaşım 

• Dereceli ve derecesiz kalıplarla çalışabilir. 
• Operatör panosunda 7” dokunmatik ekran 

sayesinde mükemmel sistem kontrolü
•Tüm motorlar sürücü kumandalı olduğundan 

eksiksiz diagnostik, yumuşak kalkış ve duruş
• Alan büyümeden 8 model tablalı opsiyon, 10 

model tablalı opsiyon, soğuk iklimler için donma 
istasyonlarının ısıtılması opsiyonu  

VERTICAL MOULDING LOOP

‘RAPID’ with its vertically arranged loop is unique in its 
�eld, especially in respect of least footprint area. Thanks 
to its uninterrupted loop system, RAPID is faster than 
horizontal competitors with the same mixer capacity up 
to % 20.

Additional features:
• 60% less footprint area when compared to convention-
al horizontal moulding loops
• Intelligent automatic
• Higher working safety
• Modern design, very easy installation
•  Easy adaptation to existing plants
• Access from both sides
• Flask and �askless moulds
• Full control and visualisation with 7” touchscreen on 
operater panel
• All motors inverter driven, full diagnostics, smooth 
start and stop
• 8 bolster option with no area increase, 10 bolster 
option, option to heat curing stations
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Meet the moulding line with
the worlds smallest footprint area

“ Reçineli Kum Sisteml�inde
Yeni Çözüml� ”

“ New Ideas In No-Bake M�lding ”

Bolster Ebatları
Boy (mm)

En (mm)

Max. Yükseklik (mm)

Size 3
1100

850
350

Size 4
1600
1250

500

Size 5
2000
1550

650

Size 2
800
650
350

Diğer kalıplama hatlarına göre
%20’ye kadar daha fazla
üretim yapabileceğinizi

biliy� muydunuz ?
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fast loop
Y A T A Y  K A L I P L A M A  H A T T I

YATAY DÖNGÜLÜ OTOMATİK KALIPLAMA 
MAKİNASI

Fast Loop konvensiyonel tip kalıplama 
hatları arasında üretken bir çözümdür. Yer 

problemi olmayan uygulamalarda ve 
özellikle çok modelle çalışma istenilen 

durumlarda oldukça etkindir. “Kapalı 
Çevrim” tipi Fast Loop Sistemleri üretkenlik 

bakımından daha verimlidir. Standart dışı 
ebatlar için en uygun sistemdir.

Diğer özellikleri:
• PLC kontrollü akıllı otomatik 

• Transfer arabalarının hatlara kilitlenmesi 
sayesinde pürüzsüz geçişler

• Transfer arabası hareketinin lazer mesafe 
ölçer  ile kontrol edilmesi sayesinde 

mükemmel pozisyonlama
• Operatör panosunda 10” dokunmatik 

ekran sayesinde mükemmel sistem 
kontrolü ve diagnostik

• Tüm motorlar invertör ile sürüldüğü için 
yumuşak kalkış ve duruşt

HORIZONTAL MOULDING LINE

Fastloop is a productive solution amongst conven-
tional moulding lines. It is well suited to applica-
tions where area is not an issue and applications 
with non-standard sizes. The production speed can 
be bettered by a “Close Loop” option where the 
rollover draw machine is incorperated inside the 
loop.

Additional features:
• Intelligent auto
• Transfer car docking on to lines resulting in very 
smooth bolster transfer
• Laser monitoring of transfer car travel, absolute 
control and perfect positionning
• Flawless system control via 10” touchscreen on 
operater panel
• All motors inverter driven, full diagnostics, 
smooth start and stop
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 KARUSEL TİPİ YATAY OTOMATİK KALIPLAMA 
MAKİNASI

Yer sorunu olmayan işletmeler için otomatik 
kalıplamada ekonomik bir çözümdür. Hassas 

ve robust geometrik yapı, elektronik ve 
mekanik endeksleme sistemi ve bütün 

hareketlerin motorize oluşu ile arızasız, hızlı ve 
güvenli bir çalışma sağlar. 

Diğer özellikleri:

• İstasyonlara mekanik kilitlenme sayesinde çok 
hassas pozisyonlama 

• İnvertör ile sürülen motorize bolster 
hareketleri

• İnvertör ile sürülen döndürme motoru, 
otomatik angajman ve bırakma

• Akıllı otomatik; İstenilen sayıda bolster ile 
çalışma

• Operatör panosunda 7’’ dokunmatik ekran ile 
tam kontrol

• Dereceli ve derecesiz kalıplara uygunluk
• Mevcut sistemlere entegre olabilme

CAROUSEL TYPE HORIZONTAL MOULDING 
MACHINE
‘ROTOMATIK’ is an economical solution for the 
foundries with no space problems. The precise and 
robust geometric structure, the electronic and 
mechanical indexing system and all-motorized 
motions ensure fault free, smooth, fast and reliable 
running.

Its additional features:

• Very accurate positionning with aid of locking at 
each index position
• Smooth operation with inverter driven motorised 
bolster transfers
• Inverter driven rotation motor, automatic engag-
ing and disangaging
• Intelligent automatic 
• Full control and diagnostics with 7” touchscreen 
on operater panel
• Flask and �askless moulds 
• Can be adapted to existing systems

rotomatik
Y A T A Y  K A L I P L A M A  H A T T I
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strip master
TAM OTOMATİK MODEL SIYIRMA MAKİNASI

 
‘STRIP MASTER’ en zor kalıpların kolaylıkla 
sıyrılabilmesini sağlayan üstün ve rakipsiz 

tekniği, özel geometrisi sayesinde benzerlerine 
oranla çok küçük alan gereksinimi, arıza 
yapmayan ayar ve bakım gerektirmeyen 

mekanik kaldırma indirme sistemi ve aşağıdaki 
diğer özellikleri ile çok özel bir makinadır.

Diğer özellikleri:
• Eşsiz ikincil kalıp sıyırma sistemi (shock-strip)

• PLC kontrollü tam otomatik  proses, akıllı 
otomatik

• Entegre hidrolik ve elektrik sistemi sayesinde 
gerçek tak-çalıştır, çok hızlı montaj

• Düşük enerji sar�yatı
• Dereceli ve derecesiz kalıplara uygunluk

• Operatör panosunda 7’’ dokunmatik ekran ile 
tam kontrol

• Tüm motorlar invertör, tüm hidrolik hareketler 
oransal hız kontrollü 

ROTATIONAL MOULD STRIPPER

‘STRIP MASTER’ is a peculiar machine with its 
unrivaled stripping technique that enables strip-
ping most stubborn moulds easily, its little space 
requirement due to its special geometry, its 
maintenance free mechanical lifting and descend-
ing device and with its following further features.

Its additional features:
• Secondary strip system (shock-strip) 
• Intelligent automatic
• Integrated hydraulics, pneumatics and electrics; 
real plug and play, very fast installation
• Low energy consumption
• Flask and �askless moulds
• Full control and diagnostics with 7” touchscreen 
on operator panel
• All motors inverter driven, all hydraulic motions 
on proportional speed control
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roll to coat

ROLL OVER TYPE  COATING MACHINE

• Two independent clamps with independent 
pressure settings, can coat 2 moulds at the same 
time
• Flask and �askless moulds using same clamps 
with no structural change
• Full control and diagnostics with 7” touchscreen 
on operator panel
• Clamp pressures adjustable on screen, fast 
changeover between preset values
• 2 adjustable positions; coating and dripping
• Belt motor inverter driven, all hydraulic motions 
on proportional speed control
• Can be adapted to existing systems

ROLLOVER TİPİ KALIP BOYA
DEVİRME MAKİNASI

• İki ayrı sıkma basıncı ayarlı iki bağımsız 
mengene sayesinde 2 ayrı kalıbı aynı anda 

boyama imkanı 
• Dereceli ve derecesiz kalıplar ile herhangi bir 

ayar veya değişiklik gerekmeden aynı anda 
çalışma

• Kendine ait operatör panosunda 7” 
dokunmatik ekran ile tam kontrol

• Operatör ekranından sıkma basıncı ayarı, 
önceden set edilmiş ayarlar arasında hızlı geçiş

• Tüm hidrolik hareketler oransal hız ayarlı 
(ekrandan), bant motoru  invertör sürücülü

• 2 ayarlanabilir çalışma pozisyonu; boyama ve 
damlatma 

• Tüm mevcut manuel veya otomatik kalıplama 
hatlarına adapte edilebilir
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SEMI AUTOMATIC MOULD CLOSER

’EASY CLOSE’  is a special device that makes it 
possible to close even the moulds not properly 
designed by letting the operator put �nishing 
touches at the last stage of the process. With 
properly designed patterns the operator may 
choose to proceed in full automatic mode.

Other features:
• Precise parallel closing
• Balancet manipulator weight; no risk of mould 
damage during closing.
• Robust mechanical design
• Intelligent automatic
• Smooth �oating table
• Unbeatably low energy consumption
• Automatic centering length and widthwise
• Full control and diagnostics with 7” touchscreen 
on operater panel
• All motors inverter driven, smooth start and stop
• Adaptable to all existing lines

YARI OTOMATİK KAPATMA MAKİNASI

‘EASY CLOSE’ kapatma esnasında operatör 
müdahalesine imkan vermesi sayesinde 

otomasyon için özel olarak dizayn edilmemiş 
kalıpların dahi hızlı ve hassas olarak 

kapatılmasını sağlayan bir kapatma aygıtıdır. 
Kalıpların uygun olması halinde  operatör 

kapatmaya otomatik olarak da devam edebilir.

Diğer özellikleri:
• Otomatik manipülatör ve otomatik yüzen 

tabla ile tam paralel kapatma
• Dengelenmiş manipülatör ağırlığı sayesinde 

kapama esnasında kalıba zarar gelmez
• Enine ve boyuna otomatik merkezleme

• Akıcı yüzen masa
• PLC kontrollu tam otomatik çalışma, istenirse 

son anda operatör müdahale ve onayı, 
otomatik referans

• Kendine ait operatör panosunda 7” 
dokunmatik ekran ile tam kontrol

• Tüm motorlar invertör sürücülü, yumuşak 
kalkış ve duruş

• Mevcut sistemlere entegre olabilme

easy close
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SAPTIRMA BANTI / DIVERTER BELT MANİPÜLATÖR / MANIPULATOR

SAPTIRMA BANTI

• Kalıpları 90 derece saptırmak için ekonomik çözüm
• Pnömatik dönme ve gerdirme mekanizması

• Bant motoru invertör sürücülü
• Tüm mevcut kalıplama hatlarına adapte edilebilir

TRANSFER ARABALI BANT

• Ayarlanabilir yükseklik
• Hatlara mekanik kilitlenme sayesinde hassas geçişler

• Lazer ile mesafe kontrolü sayesinde hatasız 
pozisyonlama

• Güvenlik için tampon mekanizması
• İnvertör kontrollu transfer arabası ve bant motorları, 

yumuşak kalkış ve duruş
• Sağlam kablo zinciri muhafazası

ASANSÖRLÜ BANT

• Pnömatik kaldırma, indirme ve gerdirme
• Invertör kontrollu bant motoru

• 220mm yükseklik farkı 

MANİPÜLATÖR

• Elektrikli veya hidrolik 
• Otomatik döndürme opsiyonu

• Sağlam yapı 
• PLC kontrollü

DIVERTER BELT

• Economical solution to diverting moulds at 90°
• Pneumatic rotation and tensioning mechanisms
• Inverter driven belt motor 
• Adaptable to any existing line

 
SHUTTLE BELT

• Adjsutable height
• Mechanical precise docking to lines, �owless transfers
• Laser monitoring of transfer car travel, absolute control 
and perfect positioning
• Bumper mechanism for safety
• Shuttle and belt motors inverter driven, smooth start 
and stop
• Robust cable chain protective cover construction

SCISSOR LIFT BELT

• Pneumatic up, down and tensioning
• Inverter driven belt motor
• 220mm elevation change

MANIPULATOR

• Electric or hydraulic 
• Auto-rotation option
• Robust construction
• PLC control

ekipmanlaryardımcı

TRANSFER ARABALI BANT /  SHUTTLE BELT ASANSÖRLÜ BANT / SCISSOR LIFT BELT



Transloop ile
işçilikten, alandan

ve vinçten

TRANS
LOOP

Tas�uf Edin !
Save labour, area as well as overhead

crane with our transloop line

We have dedicated ourselves to making a di�erence. A di�erence in service by creating better products via more 
handy, more e�cient, faster and more economic solutions.

Kendimizi fark yaratmaya adadık, daha kullanışlı, daha verimli, daha hızlı ve daha ekonomik 
çözümler sunan ürünler üreterek serviste bir fark yaratmaya



Otomatik Döküm Hattı

Transtek döküm hatlarını özel ve rakipsiz kılan 
özelliklerden bazıları aşağıdaki gibidir;

•.Ayrılabilir döküm paleti sayesinde hatları 
durdurmadan kolay bakım veya değişim

•.Döküm arabası ve palet arası mesafe ile ısıdan 
korunma

•.Döküm hatları altında hiçbir hidrolik, elektrik 
veya pnömatik aksam olmadığı için hattın her 

arabasında problemsiz döküm
•.Transfer arabalarının hatlara mekanik olarak 

kilitlenmesi sayesinde mükemmel hizalama ve 
endeskleme

• Transfer arabası hareketinin lazer mesafe ölçer 
ile kontrol edilmesi sayesinde hatasız 

pozisyonlama
•.Her hatta ait bağımsız hidrolik itici 

•.İtici mesafe ve oransal hız kontrolü ve 
inventör kumadalı transfer arabası motoru ile 

yumuşak kalkış-duruş
•.Hidrolik kürüyücü ve/veya devirici ile her 

türlü reklamasyon sistemine uyum
•.Transfer arabalarında güvenlik tamponu
•.Hatların her iki tarafında 10” dokunmatik 

ekran ve 10” CCTV monitör ile hatların tam 
kontrol ve diagnostiği

Automatic Pouring Line

Some of the features that make Transloop stand 
out are as follows;

• Unique car + pallet design which allows for 
maintenance without line stop
•.Air gap between car and pallet for heat removal
•.No hydraulics, pneumatics or electrics under or 
near lines so that each pallet can be used for 
pouring
•.Mechanical docking of transfer cars to the lines, 
�awless indexing
•.Laser monitoring of transfer car travel, absolute 
control and perfect positionning
•.Independent pusher for each line
•.Pusher position and proportional speed control, 
inverter driven transfer car motor, smooth start 
and stop
•.Can adapt to any reclamation system with 
wipe-o� and/or hydraulic tilter
•.Safety bumpers on transfer cars
•.10” touchscreen + 10” CCTV monitoring at either 
side of lines giving full control and diagnostics 
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transloop
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belgeler



NEDEN TRANSTEK  ?
‘Transtek Otomatik Kalıplama Hattı’nda 

yer alan cihazların her biri yıllar süren 
tecrübeler ve bir o kadar da benzeri 

makinalarda rastlanan problemler  göz 
önüne alınarak  dizayn edilmiş özgün, 

üstün nitelikli, ekonomik cihazlardır. 
Böylece TRANSTEK müşterileri az enerji 

harcayan, gürültü seviyesi  düşük, 
güvenlikli, sağlam ve presizyonlu 

mühendislik yapıtlarına sahip oldukları 
gibi her zaman arkalarında   irmanın 

teknik desteğini bulacak olmanın 
rahatlığını yaşamaktadırlar. 

OTOMATiK KALIPLAMA NEDiR ?
Bir kontinü mikser vasıtasıyla reçineli 

kumla doldurulan derecelerin 
sıkıştırılması, donma hattına yollanması, 

sıyrılması, sıyrılmış modellerin tekrar 
doldurulmak üzere başa  alınması, 

kalıpların hazırlık işlemlerinden sonra 
kapatılıp döküm hattına taşınması 

işlemlerini otomatik ve yarı otomatik 
olarak sağlayan cihazlardan oluşan 

sistemdir.,

NEREDE VE NEDEN KULLANILMALI ?
İşletmede bir veya daha fazla parçanın 

çok sayıda dökümü yapılıyor veya 
dökülmesi planlanıyorsa otomatik 

kalıplama hattı yapılması için esaslı bir 
sebep var demektir. Diğer taraftan yurt 
dışı satımları söz konusu olduğunda da  

genel olarak parça adetleri yüksek 
olduğundan ihracata yönelen �rmaların 

bu taleplere hazır olabilmeleri için 
Otomatik Kalıplama ve Döküm Hattı 

yatırımı yapmış olmaları gerekir.  

GETiRiLERi NELER ?
-Yüksek kalıplama hızı ve kalite garantisi

-Müşteriye kalite ve termin açısından 
güven duygusu verilmesi

-İşyeri düzeni, yüksek iş ve işçi güvenliği 
-Nitelikli personele duyulan ihtiyacın  

azalması
-Düşük işçilik maliyeti ve düşük �re oranı

-Üretim / iş alanı oranının düşmesi
-Yatırımın kısa sürede geri dönmesi  

WHY TRANSTEK ? 
Every single item that takes place in 
‘Transtek Automatic Moulding System’ is 
an original, outstanding and economical 
machine designed taking into regard 
the problems and weaknesses of similar 
equipment as well as the results of 
numerous observations in practice. Thus 
the customers of TRANSTEK will enjoy 
having the highly reliable, robust and 
precisely engineered machinery, at very 
low noise and energy consumption 
levels, besides having the bene�t of 
everlasting technical support.  

WHAT IS AUTOMATIC MOULDING ?
Automatic moulding line is a system 
which is composed of machinery that 
performs automatic or semi automatic 
looping of the patterns when they are 
�lled, compacted, cured and stripped 
empty and returned to be re�lled again. 
The stripped moulds then are trans-
ferred to be cleaned, painted, cored, 
closed, ready for pouring.  

WHERE AND WHY AUTOMATIC 
MOULDING ? 
There is enough reason to invest in 
automatic moulding line at works where 
a high number of same pieces of one or 
more parts are to be cast. On the other 
hand, at the works where export is in 
question, where again higher numbers 
are usually the case, investment of 
automatic moulding lines should be in 
place to meet possible inquiries.

ITS ADVANTAGES
-Higher number of moulds, higher 
quality
-low scrap ratios
-To give customers a sense of trust in 
terms of quality and punctuality
-Higher work and workplace safety
-Lower labour cost 
-Lower space requirement
-Short payback period

w w w . t r a n s t e k m a k i n a . c o m



HEAD OFFICE
TRANSTEK Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Başkent OSB 5. Cad. No:4 Sincan / Ankara / TURKEY
T.  +90 312 640 15 82
F.  +90 312 640 15 84
M. +90 541 332 79 89

info@transtekmakina.com
www.transtekmakina.com

RUSSIA
Sergey Kassikhin / LLC SLT

RUSSIA, Moscow, ul.Timiryazevskaya, d.1
T.+7 926 808 10 10

s.kassikhin@gmail.com
www.sltgroup.ru

OTHER COUNTRIES
FMS / Foundry Machinery & Spares Ltd.
Units G & H, Fryers Close, Bloxwich / Walsall / U.K.
T. + 44 (0) 1922 493603
F. + 44 (0) 1922 713729
M.+ 44 (0) 7818 434480
info@fmslimited.co.uk
www.fmslimited.co.uk


