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Hakkında
Hafif inşaat makineleri sektörüne kaliteli, pratik ve ekonomik çözümler sunmakta olan firmamız, Ankara Ostim Organize
Sanayi’de, deneyimli ve dinamik kadrosuyla, son teknoloji ile donanmış, yüksek hassasiyetli teknolojik üretim yapan fabrikasıyla
siz müşterilerine hizmet vermektedir.
Albayrak Makine San. Tic. Ltd. Şti. olarak temel felsefemiz, kaliteli ve kullanımı kolay ürünleri sizlerin hizmetine sunmaktır. Bu
felsefe ile yola çıkarak, üretim aşamasında dünyaca kendini ispatlamış yedek parçalar kullanmaktayız. İnşaat demiri kesme ve
bükme makineleri, kompaktör, perdah makineleri, silindir, derz-asfalt kesme makineleri, gırgır... gibi hafif inşaat makineleri
imalatı ve satışı yapan firmamız %100 yerli sermaye ile kurulmuştur.
Albayrak Makine olarak, uzman kadromuzla ve yeterli teknik bilgiye sahip teknik elemanlarımızla, Türkiye’nin her yanına teknik
servis sağlamaktayız.
Ankara Ostim Organize Sanayi’deki fabrikamızda, son teknoloji modern makinelerle, imalatın her aşamasında kalite kontrol
yaparak, uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz ürünleri sizlerin hizmetine sunmaktayız.

Üretim Politikamız
Ürettiğimiz makinelerin uzun yıllar sorunsuz olarak çalışmasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde üretim yapmaktayız.
Ürettiğimiz her makinenin tüm parçalarını tek tek kontrolden geçirmekte ve en üst düzey standartta üretim yapmaktayız. Ürettiğimiz
tüm makineler kapasitelerinin üzerinde defalarca denenmekte ve şantiyedeki görevine hazır bir şekilde hizmetinize sunulmaktadır.

About Us
The firm serves to the customers, in Ankara Ostim Organized Industrial region, introducing qualified, practical and economical
solutions to the sector of light construction machines, equipped with the latest technology, with its experienced and dynamic
stuff and factory technologically producing on the highest sensitive level.
As Albayrak Machinery, our main philosophy is to present the customers qualified and easy-to-use products. By this philosophy,
we have been using spare parts which proved themselves worldwide. The firm was founded with 100% domestic capital
producing and selling light construction machines such as iron cut and spinner machines, compactor, cylinder, polishing
machines, grouting-asphalt machines, sweeper, etc…
Albayrak Machinery have been serving all around Turkey with its experienced and technically geared stuff.
We have produced long-lasting goods by the latest technology controlling every single level of production in our factory in
Ankara Ostim Organized Industrial region.

Production Policy
We have been producing goods in view of the fact that we know how important it is for our machinery to work for long years
without any disorder and we have controlled every single part of the machinery for the highest level of production. All the
machinery has also been tried for several times and then they get ready for the use in the construction sites.
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MB SERİSİ / MB SERIES
BÜKME MAKİNELERİ / BENDING MACHINES

MB-26

MB-36

MBS-24

MB-60

MBD-26/36/44/52

MB-44

MB-52

MBS-26

MBS-36

RBD-20 /RMB-30

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

MBH-25

MBH-38

facebook.com/albayrakmakina
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MK SERİSİ / MK SERIES
KESME MAKİNELERİ / STEEL CUTTING MACHINES

KESME

KESME
BÜKME

ÜKME
MK-20

DEMİR BÜKME

DEMİR
BÜKMEMK-44
MAKİNELERİ
MAKİNELERİ

MK-26

DEMİR KESME

DEMİRMAKİNELERİ
KESME
MK-52
MAKİNELERİ

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS

info@albayrakmakina.com.tr

MK-36

MKE-36

KALİTE BELGESİ / Quality Certifications

twitter.com/albayrakmakine
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MB SERİSİ
DEMİR BÜKME MAKİNELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlam, dayanıklı, kullanımı kolay ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz makinelerdir.
Redüktör sisteminde kullanılan dişliler dövme çelikten üretilmekte olup kırılma ve aşınmaya karşı sağlamlığı
artırılmıştır.
01mm-60 mm arası her kalınlıkta demir bükümü için farklı kapasitelerde Demir Bükme Makinesi üretilmektedir.
İsteğe göre hız kontrol ünitesi bağlanabilmekte yüksek veyadüşük hızlarda çalışmaktadır.
Çalışan yüzeylerin tamamı (Büküm tamburu, yan kızaklar, büküm burç aparatları) ısıl işlemle sertleştirilmiş olup
mukavemeti arttırılmıştır.
380 ve 220 volt elektrikle çalışan makineler üretilmektedir.
Otomasyon sistemi Siemens ve Möller gibi kaliteli ve güvenilir markalardan seçilmektedir.
Makineler manüel veya otomatik büküm yapabilmekte, sağveya sol her iki yönde de çalışılabilmektedir.

MB SERIES
STEEL BENDING MACHINES
•
•
•
•
•
•
•

Albayrak Rebar Bending Machines are strong, durable and easy to use. They have feature of bending both manually
and automatically.
They can operate on both sides clockwise and counterclockwise. Automation and electrical systems are chosen
among the most trusted trademarks such as SIEMENS and MOELLER.
The whole working surfaces are stiffened by thermal process in order to increase the endurance.
Digital models (MBD) are controlled via LCD control panel which contains 10 management programs.
10 different angles can be installed to each program will be processed consecutively.
Simultaneously, they can count the bended rebar. Supplied with complete set of bending tools and foot pedal.
Mechanical models (MB) are controlled by buttons and provide three main angle selection.

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / FEATURES CAN BE APPLIED
Kabin elektrostatik toz boyalı
Cabinet with electrostatic
powder coating

Acil durum sistemi
The emergency system

İsteğe göre hız kontrol ünitesi
Optionally, the speed controller

Sağa sola dönebilme
To turn right or left

Harici sesli ikaz
External audible warning system

Özel tasarım ve üretim
Custom design and production

Manuel ve otomatik büküm yapabilme
Manual and automatic bending to make

CE Sertifikası
CE Certificate

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine
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MB 26

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

180

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

70 x 65 x 75

Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control

26
Kablo / Cable

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

1,5 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 Yıl / 2 Years

facebook.com/albayrakmakina
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MB 36

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

370

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

90 x 75 x 85

Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control

36
Kablo / Cable

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

3 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 Yıl / 2 Years

facebook.com/albayrakmakina
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MB 44

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

440

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

100 x 80 x 97

Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control

44
Kablo / Cable

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

4 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 Yıl / 2 Years

facebook.com/albayrakmakina
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MBH SERİSİ
HELEZON DEMİR BÜKME MAKİNELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlam, dayanıklı, kullanımı kolay ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz makinelerdir.
Redüktör sisteminde kullanılan dişliler dövme çelikten üretilmekte olup kırılma ve aşınmaya karşı sağlamlığı
artırılmıştır.
08mm-38 mm arası her kalınlıkta helezon demir bükümü için farklı kapasitelerde Helezon Demir Bükme Makinesi
üretilmektedir.
İsteğe göre hız kontrol ünitesi bağlanabilmekte yüksek veyadüşük hızlarda çalışmaktadır.
Çalışan yüzeylerin tamamı (Büküm tamburu, yan kızaklar, büküm burç aparatları) ısıl işlemle sertleştirilmiş olup
mukavemeti arttırılmıştır.
380 ve 220 volt elektrikle çalışan makineler üretilmektedir.
Otomasyon sistemi Siemens ve Möller gibi kaliteli ve güvenilir markalardan seçilmektedir.
Makineler manüel veya otomatik büküm yapabilmekte, sağveya sol her iki yönde de çalışılabilmektedir.

MBH SERIES
SPIRAL STEEL BENDING MACHINES
•
•
•
•
•
•
•

Albayrak Rebar Spiral Bending Machines are strong, durable and easy to use. They have feature of bending both
manually and automatically.
They can operate on both sides clockwise and counterclockwise. Automation and electrical systems are chosen
among the most trusted trademarks such as SIEMENS and MOELLER.
The whole working surfaces are stiffened by thermal process in order to increase the endurance.
Digital models (MBD) are controlled via LCD control panel which contains 10 management programs.
10 different angles can be installed to each program will be processed consecutively.
Simultaneously, they can count the bended rebar. Supplied with complete set of bending tools and foot pedal.
Mechanical models (MB) are controlled by buttons and provide three main angle selection.

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / FEATURES CAN BE APPLIED
Kabin elektrostatik toz boyalı
Cabinet with electrostatic
powder coating

Acil durum sistemi
The emergency system

İsteğe göre hız kontrol ünitesi
Optionally, the speed controller

Sağa sola dönebilme
To turn right or left

Harici sesli ikaz
External audible warning system

Özel tasarım ve üretim
Custom design and production

Manuel ve otomatik büküm yapabilme
Manual and automatic bending to make

CE Sertifikası
CE Certificate

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina
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MBH 25
MBH 38

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MBH 25

MBH 38

Motor Gücü kW / Motor Power kW

0.75 kW

0.75 kW x 2

Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)
Enerji / Energy
Ölçüler / Dimensions
Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control
Kasa / Housing Metarial
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

129

270

380 V AC

380 V AC

67 x 120 x 67

80 x 88 x 92

25

38

Kablo / Cable

Kablo / Cable

S355 JR Kalite Çelik

S355 JR Kalite Çelik

-20 / +45 C

-20 / +45 C

2 Yıl / 2 Years

2 Yıl / 2 Years

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina
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MBS SERİSİ
SABİT GÖBEKLİ DEMİR BÜKME MAKİNELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlam, dayanıklı, kullanımı kolay ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz makinelerdir.
Sabit göbek sayesinde hızlı ve seri etriye demir bükümü yapmaktadır.
Redüktör sisteminde kullanılan dişliler dövme çelikten üretilmekte olup kırılma ve aşınmaya karşı sağlamlığı
artırılmıştır.
01mm-60 mm arası her kalınlıkta demir bükümü için farklı kapasitelerde Demir Bükme Makinesi üretilmektedir.
İsteğe göre hız kontrol ünitesi bağlanabilmekte yüksek veya düşük hızlarda çalışmaktadır.
Çalışan yüzeylerin tamamı (Büküm tamburu, yan kızaklar, büküm burç aparatları) ısıl işlemle sertleştirilmiş olup
mukavemeti arttırılmıştır.
380 ve 220 volt elektrikle çalışan makineler üretilmektedir.
Otomasyon sistemi Siemens ve Möller gibi kaliteli ve güvenilir markalardan seçilmektedir.
Makineler manüel veya otomatik büküm yapabilmekte, sağ veya sol her iki yönde de çalışılabilmektedir.

MBS SERIES
FİXED CORE BENDING MACHINES
•
•
•
•
•
•
•
•

Albayrak Rebar Bending Machines are strong, durable and easy to use. They have feature of bending both manually
and automatically.
Strripup bending, the process can be repeated automatically without rejusting angles.
They can operate on both sides clockwise and counterclockwise. Automation and electrical systems are chosen
among the most trusted trademarks such as SIEMENS and MOELLER.
The whole working surfaces are stiffened by thermal process in order to increase the endurance.
Digital models (MBD) are controlled via LCD control panel which contains 10 management programs.
10 different angles can be installed to each program will be processed consecutively.
Simultaneously, they can count the bended rebar. Supplied with complete set of bending tools and foot pedal.
Mechanical models (MB) are controlled by buttons and provide three main angle selection.

ULYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / FEATURES CAN BE APPLIED
Kabin elektrostatik toz boyalı
Cabinet with electrostatic
powder coating

Acil durum sistemi
The emergency system

İsteğe göre hız kontrol ünitesi
Optionally, the speed controller

Sağa sola dönebilme
To turn right or left

Harici sesli ikaz
External audible warning system

Özel tasarım ve üretim
Custom design and production

Manuel ve otomatik büküm yapabilme
Manual and automatic bending to make

CE Sertifikası
CE Certificate

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

MBS 24

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

60

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

40 x 50 x 30

Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control

24
Kablo

Kasa / Housing Metarial

SABİT
GÖBEK

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

1.1 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 Yıl / 2 Years

facebook.com/albayrakmakina
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MBS 26

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

SABİT
GÖBEK

120

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

70 x 65 x 75

Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control

26
Kablo / Cable

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

1,5 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 Yıl / 2 Years

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

MBS 36

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

220

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

90 x 75 x 85

Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control

36
Kablo / Cable

Kasa / Housing Metarial

SABİT
GÖBEK

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

3 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 Yıl / 2 Years

facebook.com/albayrakmakina
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MBD SERİSİ
DİJİTAL DEMİR BÜKME MAKİNELERİ
•
•
•
•
•

•
•

Mekanik güç aktarma ile büküm yapanmakinelerdir. Makinenin kontrolü LCD operatör paneli ile yapılmaktadır.
Kontrol panelinde 10 farklı program bulunmak ve her program için 10 farklı açı arka arkaya girilmektedir. Aynı
zamanda bükülen demiri sayma özelliği de bulunmaktadır.
Makineler manuel ve otomatik büküm yapabilmektedir. Aynı zamanda her iki yönde de çalışmaktadır.
Otomasyon sistemi Siemens ve Möller gibi en kaliteli ve en güvenilir markalardan seçilmekte ve kullanılmaktadır.
Şanzıman sisteminde kullanılan dişliler özel dövme çelikten imal olup kırılma ve aşınmaya karşı sağlamlığı
artırılmıştır. Çalışan yüzeylerin tamamı (orta disk, yan kızaklar, pimler ve büküm aparatları) ısıl işlemle sertleştirilmiş
olup muvkavemeti artırılmıştır.
Sağlam dayanıklı kullanımı kolay, uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz makinelerdir.
Standart bükümlerin dışında farklı bükümler (örneğin çember, etriye gibi...) yapabilmekiçin makine üzerine farklı
aparatlar takılarak büküm yapılabilmektedir.

MBD SERIES
DIGITAL STEEL BENDING MACHINES
•
•
•
•
•
•
•

Albayrak Rebar Bending Machines are strong, durable and easy to use.
They have feature of bending both manually and automatically. They can operate on both sides clockwise and
counterclockwise.
Automation and electrical systems are chosen among the most trusted trademarks such as SIEMENS and MOELLER.
The whole working surfaces are stiffened by thermal process in order to increase the endurance.
Digital models (MBD) are controlled via LCD control panel which contains 10 management programs. 10 different
angles can be installed to each program will be processed consecutively.
Simultaneously, they can count the bended rebar. Supplied with complete set of bending tools and foot pedal.
Mechanical models (MB) are controlled by buttons and provide three main angle selection.

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / FEATURES CAN BE APPLIED
Kabin elektrostatik toz boyalı
Cabinet with electrostatic
powder coating

Acil durum sistemi
The emergency system

İsteğe göre hız kontrol ünitesi
Optionally, the speed controller

Sağa sola dönebilme
To turn right or left

Harici sesli ikaz
External audible warning system

Özel tasarım ve üretim
Custom design and production

Manuel ve otomatik büküm yapabilme
Manual and automatic bending to make

CE Sertifikası
CE Certificate

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

1+

Numaratör
Numerator

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

MBD 36

1+
Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)
Enerji / Energy
Ölçüler / Dimensions
Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control
Kasa / Housing Metarial
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

MB24

MB26

MB36

MB44

MB52

2 kW

2,2 kW

3 kW

4 kW

7,5 kW

70

180

370

440

720

380 V AC

380 V AC

380 V AC

380 V AC

380 V AC

50 x 50 x 65

70 x 65 x 75

90 x 75 x 85

100 x 80 x 97

115 x 95 x 110

26

26

36

44

52

Kablo / Cablo

Kablo / Cablo

Kablo / Cablo

Kablo / Cablo

Kablo / Cablo

S355 JR KALİTE ÇELİK

S355 JR KALİTE ÇELİK S355 JR KALİTE ÇELİK S355 JR KALİTE ÇELİK S355 JR KALİTE ÇELİK

-20 / +45 C

-20 / +45 C

2 yıl / 2 Years

2 yıl / 2 Years

-20 / +45 C

-20 / +45 C

-20 / +45 C

2 yıl / 2 Years

2 yıl / 2 Years

2 yıl / 2 Years

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina
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RBD-RBM SERİSİ

RESİSTANS DEMİR BÜKME MAKİNELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
•

Albayrak makine tarafından üretilen Rezistans bükme makinesi

•

Her çapta rezistans bükmek için kullanılabilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi 10 mm ile 500 mm arası çaplarda büküm yapabilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi büküm burçları değişebilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi isteğe göre her çapta büküm burcu yapılabilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi PLC kontrollü olup 0-320 arası her açıda büküm yapabilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi 0,5 derece hassasiyetle büküm yapabilmekte ve çalışabilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi hız kontrolü olup 8-16 Devir/Dakika arası çalışabilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi tam otomatik kontrollü olup kullanımı kolaydır.

•

Rezistans bükme makinesi 20 program hafızasına kaydedebilmektedir.

•

Rezistans bükme makinesi çoklu büküm yapabilmektedir.

RBD-RBM SERIES

RESISTANCE BENDING MACHINES TECHNICAL SPECIFICATIONS
•

Resistance rebar bending machine, manufactured by Albayrak Makina.

•

Used for to bend resistances at all diameters

•

Resistance bending machine bends at the range of diameters from 10 mm to 500mm.

•

Resistance bending machine bending bushes can be altered accordingly.

•

The resistance bending machines bushes can be manufactured upon required diameter.

•

Resistance bending machine ; is controlled via the means of PLC and bends from0 -320 degrees.

•

Resistance bending machine bends and operates in 0,5 precision

•

Resistance bending machine is speed controlled 8-16 cycles /minutes.

•

Resistance bending machine is fully automatic and user friendly.

•

Resistance bending machine records and memorizes 20 programs.

•

Resistance bending machine has the capability to bend in multiples.

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / FEATURES CAN BE APPLIED
Kabin elektrostatik toz boyalı
Cabinet with electrostatic
powder coating

Acil durum sistemi
The emergency system

İsteğe göre hız kontrol ünitesi
Optionally, the speed controller

Sağa sola dönebilme
To turn right or left

Harici sesli ikaz
External audible warning system

Özel tasarım ve üretim
Custom design and production

Manuel ve otomatik büküm yapabilme
Manual and automatic bending to make

CE Sertifikası
CE Certificate

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

RBD-20
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TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)
Enerji / Energy
Ölçüler / Dimensions
Bükmek Kapasitesi (mm) / Bending Capacity (mm)
Kontrol / Control
Kasa / Housing Metarial
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

RBD-20

RBM-30

1,5 kW

1,1 kW

180

150

380,415 V - 50,60 Hz

380,415 V - 50,60 Hz

90 x 75 x 85

90 x 75 x 85

12 mm DOLU DEMİR

12 mm DOLU DEMİR

KABLO

KABLO

S355 JR Kalite Çelik

S355 JR Kalite Çelik

-20 / +45 C

-20 / +45 C

2 YEARS

2 YEARS

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina
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20

www.albayrakmakina.com.tr

MK SERİSİ
DEMİR KESME MAKİNELERİ
•

Sağlam, dayanıklı, kullanımı kolay ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz makinelerdir.

•

Hidrolik kesme makineleri çift yönlü hidrolik tahrik sistemiyle kesim yapmaktadır.

•

Kullanılan yedek parça ve malzemeler kaliteli markalardan tercih edilmekte ve montajı yapılmaktadır.

•

Makinelerin çalışan yüzeyleri ısıl işlemle sertleştirilmiş olup dayanıklılıkları arttırılmıştır.

•

Makineler tekerlekli olup inşaat alanlarında taşınabilmektedir.

•

Kullanımları kolay ve rutin bakımları kullanıcı tarafından yapılabilmektedir.

•

Tüm makine bıçaklarının 8 köşesi de kullanılabilmektedir.

•

Bıçaklar özel çelikten yapılmış olup uzun süre kullanılabilmektedir.

•

Makine tesliminde bir takım bıçak takılı, bir takım bıçak, yedek olarak verilmektedir.

MK SERIES
STEEL BENDING MACHINES
•

They are manual controlled rebar cutting machines by means of hydraulic system. Bidirectional hydraulic system is

•

used along with restitution springs in order to save time and manpower.

•

They can be carried easily in construction zones by means of three wheels. They are user friendly machines and

•

the maintenance can be carried out easily by the operator.

•

Whole working surfaces are stiffened with thermal process in order to increase the endurance.

•

Eight sides of the thermal processed cutting blades can be used.

•

Albayrak Hydraulic Cutting Machines have proved their durability in construction sites under hard conditions.

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / FEATURES CAN BE APPLIED
Kabin elektrostatik toz boyalı
Cabinet with electrostatic
powder coating

Acil durum sistemi
The emergency system

İsteğe göre hız kontrol ünitesi
Optionally, the speed controller

Çift yönlü tahrik sistemi
Two-way drive system

Harici sesli ikaz
External audible warning system

Özel tasarım ve üretim
Custom design and production

Makineler tekerleklidir.
Machines are wheelchair

CE Sertifikası
CE Certificate

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

MK 20

MK 26

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MK20

MK26

Motor Gücü kW / Motor Power kW

1,1 kW

1,5 kW

Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)
Enerji / Energy
Ölçüler / Dimensions

80

125

380 V AC

380 V AC

66 x 38 x 50

90 x 50 x 65

Kesme Kapasitesi (mm) / Cutting Capacity (mm)

20

26

Hız / Speed

10

10

S355 JR Kalite Çelik

S355 JR Kalite Çelik

Kasa / Housing Metarial
Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

-20 / +45 C

-20 / +45 C

2 YIL/2 YEARS

2 YIL/2 YEARS

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina
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22

www.albayrakmakina.com.tr

MK 36

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW

4 kW

Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

350

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

145 x 70 x 85

Kesme Kapasitesi (mm) / Cutting Capacity (mm)

36

Hız / Speed

9

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 YIL / 2 YEARS

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

MKE 36

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

3 kW
350

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

100 x 60 x 75

Kesme Kapasitesi (mm) / Cutting Capacity (mm)

36

Hız / Speed

20

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 YIL / YEARS

facebook.com/albayrakmakina
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MK 44

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION
Motor Gücü kW / Motor Power kW

5,5 kW

Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

440

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

150 x 75 x 85

Kesme Kapasitesi (mm) / Cutting Capacity (mm)

44

Hız / Speed

8

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 YIL / YEARS

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

MK 52

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Motor Gücü kW / Motor Power kW
Ağırlık (Kg) / Weigh (Kg)

700

Enerji / Energy

380 V AC

Ölçüler / Dimensions

160 x 80 x 90

Kesme Kapasitesi (mm) / Cutting Capacity (mm)
Hız / Speed

52
8

Kasa / Housing Metarial

S355 JR Kalite Çelik

Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature
Garanti / Warranty Preiod

info@albayrakmakina.com.tr

7,5 kW

twitter.com/albayrakmakine

-20 / +45 C
2 YIL / YEARS

facebook.com/albayrakmakina
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BÜKME
BÜKME
BÜKME
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DEMİR BÜKME
MAKİNELERİ

DEMİR KESME
MAKİNELERİ

DEMİR BÜKME
DEMİR KESME
DEMİR
KESME
MAKİNELERİ
YEDEK PARÇA
MAKİNELERİ
MAKİNELERİ
STEEL CUTTING MACHINES SPARE PARTS

DEMİR
BÜKME
DEMİR
BÜKME
DEMİR BÜKME
MAKİNELERİ
MAKİNELERİ
MAKİNELERİ

DEMİR
KESME
DEMİR
KESME
DEMİR
KESME
MAKİNELERİ
MAKİNELERİ
MAKİNELERİ

DEMİR BÜKME MAKİNELERİ YEDEK PARÇA
BENDING MACHINES SPARE PARTS

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina

www.albayrakmakina.com.tr

KALİTE & ÜRETİM
Ürettiğimiz makinelerin uzun yıllar sorunsuz olarak çalışmasının ne kadar önemli olduğunun bilincinde üretim yapmaktayız.
Ürettiğimiz her makinenin tüm parçalarını tek tek kontrolden geçirmekte ve en üst düzey standartta üretim yapmaktayız. Ürettiğimiz
tüm makineler kapasitelerinin üzerinde defalarca denenmekte ve şantiyedeki görevine hazır bir şekilde hizmetinize sunulmaktadır.
Kalite Standartlarımız
•
•
•
•
•

EN 1808 Avrupa Normları
CE Sertifikası
98 / 37 EC Makine Güvenlik Direktifleri
2004 / 108 / EC Elektromanyetik Uyum Direktifleri
2006 / 95 / EC Düşük Voltaj Direktifleri

QUALITY POLICY
We have been producing goods in view of the fact that we know how important it is for our machinery to work long years without any
disorder. We are controlling every single part of every machine we produce in order to reach the highest level of production. All the
machinery has also been tried for several times and then they get ready for the use in the construction sites.
Our Quality Standards
•
•
•
•
•

EN 1808 European Norms
CE Certificate
98 / 37 EC Machinery Safety Directives
2004 / 108 / EC Electromagnetic Accodance Directives
2006 / 95 / EC Low Voltage Directives

info@albayrakmakina.com.tr

twitter.com/albayrakmakine

facebook.com/albayrakmakina
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FABRİKA
Dağyaka Mah. 2002. Sok. No: 11
Kahramankazan-ANKARA/TÜRKİYE
Tel: +90 312 394 04 74
Fax: +90 312 395 31 44
İSTANBUL MERKEZ
Ferhatpaşa Mah. 73. Sokak No: 54 / A - 5
Ataşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 660 00 09
Fax : +90 216 660 00 09
İSTANBUL AVRUPA
İkitelli Org. San. Böl. Eskop San. Sit.
C5 Blok No: 225 İkitelli - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 549 12 40
Fax : +90 212 549 12 41

www.albayrakmakina.com.tr

info@albayrakmakina.com.tr

