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TURGAY DİŞLİ MAKİNA

EN

TURGAY GEAR MACHINE

Turgay Makina Dişli Sanayi olarak, kurulduğumuz 1995
yılından itibaren dürüst ve müşteri memnuniyetini hedef
alarak önemli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Established in 1995, Turgay Machine Gear Industry has
been carrying out important work since that day by aiming
to be honest and customer satisfaction.

Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli,
güvenilir bir takım ruhu anlayışında; kalite, dakiklik
ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeden dünya
standartlarına uygun optimum fiyatlar ile siz değerli
müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Innovative, dynamic, efficient, reliable team spirit with a
strong technical team; we do not compromise on quality,
punctuality and customer satisfaction, we serve our
valuable customers with optimum prices in accordance
with world standards.

Sahip olduğumuz üretim tecrübesi ve yüksek bilgi birikimi,
kullandığımız güncel teknoloji, deneyimli ve nitelikli iş
gücümüzle, sektörde önde gelen firmalar arasında yer alan
konumumuzun sürekliliğini sağlamayı hedeflemekteyiz.

We are constantly renewing ourselves according to
technological developments with a team spirit that all of
our employees actively take part in, in order to increase
customer satisfaction, to meet current and future
expectations of our customers.

Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası
standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve
sürekliliğini temin etmekteyiz.
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We ensure that our products, customer requests, national
and international standards and legal compliance are met
and maintained.

ÜRÜNLER
PRODUCTS

TR

İç Dişliler

İç dişli olarak 10 modül Ø1000mm, çember ve planet
dişlilerimiz imal edilmektedir. Dişli imalatlarında
Ç8620-16 MnCr5-Ç3313 semantasyon çelikleri asil çelik
olarak sertifikalı malzemeden kullanılmakta olup, sıvı ve
gaz sementasyon yapılmaktadır.

EN

Internal Gears

We manufacture 10 modules Ø1000mm, circle and
planetary gears as internal gears. In gear manufacturing,
the Ç8620-16 MnCr5-Ç3313 cementation steels are used
as noble steel from certificated materials and they are
liquid and gas cemented.

ÜRÜNLER / PRODUCTS
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Düz ve Helis Dişliler

0.5 modülden 20 modüle kadar veya eşdeğer DP modül
kapasiteye sahip, 2 modülden 12 modüle kadar tüm düz
ve helis dişliler: Ø1500mm çapa kadar diş açılmakta,
Ø750mm’ye kadar dişli profilleri taşlanmakta; istikamet ve
profil kontrolleri devamlı yapılmaktadır.
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Spur & Helical Gears

We manufacture all kind of spur and helical gears, 0.5
module to 20 module or equivalent DP module capacity,
from 2 modules to 12 modules. The gears are processed
up to diameter Ø1500mm and gears profiles threaded up
to Ø750mm. Direction and profile controls are being made
continuously during the manufacturing.

ÜRÜNLER
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Konik Dişliler

Üretimini yaptığımız düz konik dişliler ise 1 modülden 8
modüle ve Ø400mm çapa kadar veya karşılığı DP olarak
açılmakta olup her dişli grubunun imalatı esnasında iz
kontolleri yapılmaktadır.

EN

Bevel Gears

The bevel gears we produce are processed from 1
module to 8 modules and up to Ø400mm diameter or
DP as counterparts, and trace controls are made during
production of each gear group.

ÜRÜNLER / PRODUCTS
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Sonsuz Dişliler & Vidalar

Sonsuz vida ve dişli imalatımız 1 modülden 12 modüle
kadar ve maksimum Ø600mm’ye kadar olup tüm
çalıştığımız sektörlerde kullanılmaktadır.
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Worms & Worm Wheels

Our worms and worm wheels manufacturing is from 1
module to 12 modules and up to Ø600mm that are used in
all sectors we work with.

ÜRÜNLER
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Triger Dişlileri

Triger kasnaklarımızın malzemesi ithal GG25 pik döküm
ve 7075, 6082 aluminyum malzemeden olup isteğe bağlı
olarak yüksek alaşımlı karbon çeliği veya sfero dökümden
imal edilmektedir.

EN

TIMING PULLEYS

The material of our timiny pulleys are made by imported
GG25 cast iron and 7075, 6082 aluminum and they are
manufactured from high alloy carbon steel or ductile iron
if requested.

ÜRÜNLER / PRODUCTS
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Kremayer Dişliler

Kramayer dişli üretimimiz, 0.5 modülden 15 modüle kadar
olup maksimum boy 2000mm’dir.
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Gear Racks

Our gear rack manufacturing capacity is from 0.5 module
to 15 modules with a maximum height of 2000mm.
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Zincir Dişliler

Zincir mekanizmalar, dişli çark ile kayış kasnak
mekanizmaları arasında ara bir mekanizma olarak kabul
edilir.
Uzun mesafelerde güç ve hareket iletmesi bir avantaj
yaratmaktadır. Üretimini yaptığımız zincir dişliler ASA ve
RH faktörleri ile imal edilmektedir. Her türlü iş makinasının;
bir sıralı, iki sıralı, üç sıralı ve dört sıralı zincir dişlileri ve
özel tip zincir dişliler imal edilmektedir.
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Sprockets

Chain mechanisms are considered to be an intermediate
mechanism between the gear wheel and the belt pulley
mechanisms. Power and motion transmission at long
distances is an advantage. The chain gears we produce
are manufactured with ASA and RH factors.
We manufacture one row, two rows, three rows and four
rows chain sprockets and custom type chain sprockets for
all kinds of construction machines.

ÜRÜNLER / PRODUCTS
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Kamalı Miller

İş makinalarında ve redüktör kutularında kullanılan aks
milleri veya kamalı miller konum itibarıyla önemli bir
güç iletim aracıdır. Güç iletmesi ve devamlı yük altında
bulunması nedeniyle millerin malzemeleri de önemlidir.
Ürettiğimiz millerde, genellikle C4140 – C4340 – C8640
– C5140 türü malzemeler kullanılmaktadır. Mukavemet
değerlerini artırmak için; ıslah edilerek malzemenin mikro
yapısı inceltimekte ve kullanım durumuna göre sertlikler
azaltılmakta veya çoğaltılmaktadır, genellikle 32-37 Hrc
yapılmaktadır.
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Splined Shafts

Axle or splined shafts are an important power
transmission tool in construction machines and
reducer boxes. Because of the power transmission
and continuous load, the origin of materials are also
important.
The splined shafts that we manufacture, generally
C4140 - C4340 - C8640 - C5140 materials are used. To
increase the strength; the microstructure of the material
is tempered and the hardness is decreased or increased
according to the requirement, usually made of 32-37 Hrc.
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Kaplinler

EN

Elastic Gear Couplings

Kaplinlerimizin metal dişli çark kısımları C1040 (Ck40)
imalat çeliğinden üretilmekte, korozyona karşı elektro
galvaniz kaplanır, plastik bölümü takviyeli polyamid-6
plastiğinden üretilmektedir.

The metal gearwheels of our couplings are produced from
C1040 (Ck40) manufacturing steel, electro galvanized
against corrosion, made of plastic part reinforced
polyamide-6 plastics.

Montajı yatay ve dikey konumlarda oldukça kolay olup
her iki yönde çalışma özelliğine sahiptir. Montaj sırasında
oluşabilecek eksenel kaçıklıkta maksimum 2mm, açısal
kaçıklıklarda ise maksimum 5°’ye kadar karşılamaktadır.

Its installation is easy in horizontal and vertical positions
and it has working feature in both sides. Maximum 2mm
in axial misalignment during installation and up to 5° in
angular misalignment.

ÜRÜNLER / PRODUCTS
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GEAR & MACHINE
We are the real solution partner
of Agriculture, Textile, Machinery,
Food, Mining, Maritime, Construction
Machinery, Construction, Iron
and Steel, Printing, Marble and
Transportation sectors with our
strong and high quality production
capacity.

ISO 9001

Customer Satisfaction
We are constantly renewing ourselves
to meet the current and future
expectations of our customers.

Quality

Experience

We comply with national and
international standards, developing
technological conditions and
customer demands.

With more than 20 years of
experience and know-how, we are
among the leading companies in the
sector.

Sustainability
Air Logistics Command

For a sustainable and more livable
world, we are shaping all our
production processes on the basis of
sustainability.

Team Spirit
With our strong technical team, we
work without sacrificing quality in an
innovative, dynamic, productive team
spirit.

www.kosgeb.gov.tr

Yaylacık Mah. 42. (470) Sok.
No: 9/5-1 Nilüfer / Bursa - TURKEY

+90 224 443 59 81-82
+90 224 443 59 83

info@turgaydisli.com
www.turgaydisli.com

07.09.2018

