
Asil hidrolik olarak, güvenilirliklerini ve şirket politikasını düzenleyen kendinden empoze edilen katı parametrelere 

uyumu garanti etmek için tüm silindirleri kendi bünyesinde üretmektedir. Mühendislikten başlayarak, şirket her bir 

üretim adımını test etti ve onayladı.

Mühendislik Departmanı ile atölyeyi birbirine bağlayan sistem, tüm verileri toplar ve bitmiş ürünü elde etmek için gereken 

tüm parçaları ve üretim aşamalarını otomatik olarak planlar . Her şey otomatik depodan başlar, sürekli olarak tedarik 

edilir, bu da doğru ve istikrarlı bir üretim hızını garanti eder.

Akıllı dikey depolar , üretime başlamak için gerekli parçaları seçer.

Daha sonraki bir adımda, borular ve çubuklar en son CNC torna tezgahları ve işleme merkezleri tarafından kesilir ve işlenir 

. Departmanlar arasındaki entegrasyon, her bir projeyi gerçekleştirmek için gereken iş için otomatik makine ayarına izin 

verir.

Tasarımdan teslimata kadar üretim sürecini denetliyoruz. Üretim ekibimiz süreci gerçek zamanlı olarak denetler. Montaj 

aşamasında, tüm ürünler görsel olarak incelenir, etkili bir şekilde yıkanır, temizlenir ve hidrolik yağ ile basınç testi yapılır. 

Üretilen ürünlerde kullandığımız 3 boyutlu tasarım ve mukavemet hesapları, son teknoloji tasarım programlarımız 

kullanılarak yapılmaktadır.

Asil Hidrolik  Silindir  Projelendirme ve İmalat 
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Asil Makina olarak sektörümüzde 30 yıldır  hidrolik silindir imalat konusunda hizmet veren bir firmayız. 

Ar-Ge ekibi, hidrolik silindir tasarımı ve teknolojik geliştirme alanında gerçek uzmanlardan oluşmaktadır. İhtiyaçlarınızı 

anlarlar ve özel ihtiyaçlarınız için size mümkün olan en iyi çözümleri sunabilirler. 

Ekibimiz ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak sürekli olarak yüksek kaliteli çözümler aramaktadır.

Taleplerinize cevap vermek için ve işleme başlamak için tek yapmanız gereken, bize gerekli hidrolik silindir hakkında ilk 

bilgileri sağlamaktır. Tasarımcılarımız, ürününüzün kalitesini, güvenliğini, maliyet etkinliğini ve ömrünü sağlamak için 

gerekli hesaplamaları yapacaklardır. 

Ayrıca bize söz konusu makinenin tasarımını gönderebilir ve bize silindirin rolünü ve ne yapması gerektiğini 

söyleyebilirsiniz. 



KAYNAK, MONTAJ, TEST, BOYAMA

Tornalama bittiğinde silindirler kaynak için hazırdır. Yetenekli personel, mekanize kaynak robotları üzerinde çalışıyor: 

CNC makineleri olarak, bu robotlar Bicelli'deki üretimi yöneten akıllı sistem tarafından denetleniyor. Üretilen silindirler 

tüm dünyada çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Soğuktan kuru iklim bölgelerine, ıslak veya kalıntılarla dolu yerlerden, 

kaynaklar sızdırmazlığı sızıntıya karşı garanti etmelidir.

Parçalar kaynaklanıp işlendiği için Montaj Departmanına teslim edilir . Burada her işçi, bitmiş ürünün tüm özelliklerini tam 

olarak bilir. Bir kez monte edildiğinde, silindirlerin% 100'ü 250 bar ile test edilir . Sorun olması durumunda, arızalı silindir 

revize edilmek ve düzeltilmek üzere üretim zincirine geri dönecektir.

Dileyen müşteriler için firma boyama hizmeti sunabilir. Kullanılan su boyası ve yüksek verimli çan tipi fırın, uzun süreli bir 

kaplama sağlar.

Boya kuruduğunda, silindirler paketleme ve nakliye için hazırdır.

 Asil, hidrolik silindirlerini her gün yurt içi ve yurt dışındaki bazı  ülkelere  üretim yaparak sevk ediyoruz.
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Hidrolik silindir bağlantı montaj seçenekleri
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ENDÜSTRİYEL HİDROLİK SİLİNDİR HESABI ( teknik bilgi )
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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.

Asil Makina Hidrolik Pnömatik Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Asil makine  müşterilerinin taleplerini en kısa zamanda 

kaliteli ve sertfkalı ürünler ile doğru fiyata karşılamayı 

amaçlayan bir yönetim anlayaşını benimsemektedir.
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