
CETOP RP 53P - 43P

Pnömatik Silindirler

Ayarlanabilir yastıklama 

seçeneği ve ısıya 

dayanıklı mil keçeleriyle 

PNS ve PAG serisi 

silindirler en zor 

görevlere hazır.

ISO 6432

Pnömatik  Kalem Silindirler

Hafif yapılarıyla PM, PMY, PMD, 

PMS, PME ve PMYD serisi 

silindirler, optimum performansı 

garanti ediyor.

KOMPAKT

Pnömatik Silindirler

Minimum boyutta, 

maksimum performans. 

Önden veya arkadan yaylı 

veya manyetik sensörlü.

RODLESS SİLİNDİRLER

Milsiz Rodless silindirler, 

daha etkin ve uyumlu 

kullanım olanakları sunuyor.

Asil pnomatik olarak satış öncesi ve sonrası 

hizmetlerimizle de yanınızdayız 

Tüm  özel tasarım hizmetlerimiz ile birlikte 

hayal gücünüzü ateşleyecek tasarım teknolojileriyle 

projenize en uygun pnömatik silindirleri birlikte 

tasarlayalım,ve  en kısa süre içinde üretelim. 

Asil pnomatik olarak pnomatik silindirler dahil,

valf, hortum ,  şartlandırıcı, rekor, aktüatör,

vakum teknolojileri,  vs. tüm konularda 

firmamızdan teknik destek ve hizmet alabilirsiniz.

değerli teklif alımlarınızı bekliyor olaçağız.

ÖZEL TASARIM PNOMATİK SİLİNDİRLER

Sıra dışı projeler için, sıra dışı silindirler, sisteminizde 

yüksek performansı garantiliyor.

   Satın alma maliyetleriniz güvencemiz altında

EKİM  AYI PNOMATİK ÜRÜN TANITIMIMIZ

Pnomatik Silindirler….

ISO 15552

  Pnömatik Silindirler

Her sıcaklıkta yüksek verim

 ve uzun ömür sunan     

  ISO-M serisi silindirlerle 

sisteminizin gücünü artırın.



Quality at every step

Tüm Ürünlerimiz Sertfkalıdır

All Products Certified

DNV

BUREAU VERITAS
ABS

LLOYD REGISTER
GERMANISCHER LLOYD
ISO 9001

Asil makine  müşterilerinin taleplerini en kısa zamanda 

kaliteli ve sertfkalı ürünler ile doğru fiyata karşılamayı 

amaçlayan bir yönetim anlayaşını benimsemektedir.
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              www.asilmakina.com

Asil makina replies as soon as possible the demands of customers with high quality and certified products are adopting a 

management approach aimed at meeting the right price.
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