1989

‘‘
’dan günümüze, müşterilerimizin
üretim hızını ve kapasitesini arttırmak amacıyla
özel takım imalatı yapmaktayız.’’
‘‘ Since 1989
We produce standard and special tools to
increase our customers productivity’’

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
info@elmasmakina.com.tr
www.elmasmakina.com.tr

Hakkımızda

About Us

Makina 1989 yılında şahıs
şirketi olarak kurulmuş olup, 1993 yılıdan
beri limited şirketi olarak hizmete devam
etmektedir.. O günden bugüne her geçen
yıl tecrübemizi, teknolojimizi arttırmayı
kendimize ilke edinip, hep daha iyiyi, hep
daha kısa zamanda ve daha ucuz maliyetlerle
müşterilerimize sunmayı hedefledik.
Elmas Makina, sektöründe şu anda söz
sahibi bir firmadır. Önümüzdeki yıllarda
da teknolojik olarak büyümeyi hedefleyen
firmamız, sektöründe daha da fazla söz
sahibi olup, çok daha kaliteli hizmetleri,
değerli müşterilerimize sunacaktır.

Elmas Makina founded in 1989 as an
individual company and turned into a
limited company in 1993. Since that days,
year after year we principled ourselves
to gain experience and renew our technology to present the better to our customers
within the shorter time and the cheaper
costs.
EMT is one of the highest reputed
companies of the machining sector. We
aim to grow up technologically to dominate
our sector with our quality services for our
precious customers.

Misyonumuz

Our Mission

Elmas Makina, özel karbür kesici takım

Elmas Makina, started to the production
of special cutting tools aiming of not to be
dependent to abroad on cutting tools
which can not be produced on Turkish
industry at the end of the 80’s and to push
forward existing production and cutting
tool standards. From our foundation year
1989 to present time, we succeed to be a
big producer from a 100 m² workshop to
1800 m² factory in the consideration of
continiously increasing industry needs.
We have a mission that targeting future
with our potential that increasing day by
day. In special cutting tools sector, one of
our biggest mission is; with innovative,
quality and fast production line, to serve
our customers combining our honesty,
determination to work, knowledge and
the power of the brands references us..

Elmas

üretimine, 80’li yılların sonunda yerli
üretim yapılamayan TÜRK sanayi sektörünün kesici takımlar konusunda yurtdışına bağlı kalmamasını ve mevcut üretim
ve takım standartlarını bir adım daha ileri
götürmeyi hedefleyerek başlamıştır. Kurulduğu 1989 yılından günümüze, sürekli
artan sanayi ihtiyaçları göz önünde
bulundurarak 100 m²’lik küçük bir imalathaneden 1800 m²’lik bir üreticiye
dönüşmeyi başarmıştır ve her gün artan
potansiyeli
ile
daha
da
ileriyi
hedeflemekte olan misyona sahiptir. Özel
kesici takım sektöründe ürünlerimizi,
desteğini sağladığımız markaların gücünü
alarak dürüstlük, bilgi ve çalışma azmimizle birleştirerek yenilikçi, kaliteli ve seri
üretimle müşterilerimize sunmak en
büyük misyonlarımızdandır.

Bilgi ve Veri Yönetimi

Information and Data Management

Kurumsal Kaynak / Üretim / Malzeme Bakım Planlama ve Yönetim (ERP, MRP)

Elmas Makina ERP (kaynak , üretim
yönetimi, malzeme tedarik, bakım, planlama, muhasebe, maliyet) temel teknoloji
yazılımı olarak kendi butik üretim tarzını
yönlendirmek için özel olarak tasarlanmış
ELMAS ERP programını, tamamen
lisanslanmış Windows programlarını ve
Mikro Halley yazılımını kullanmaktadır.
Tüm modülleri ile takımın siparişinden
çıkışına kadar her operasyonu takip
edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Ürün Geliştirme / Modelleme
Firmamız bünyesinde ar-ge tasarım yardımcı programı olarak ; AUTOCAD,
TOPSOLID, TOOLROOM I GRIND,
CIMULATOR 3D, FANUC PC FAPT
CUT gibi tamamen sektöre özel
yazılımlar kullanılmaktadır.

Simulasyon
Ürün geliştirme çizimleri
ve üretim prosesleri için
mühendis ve teknikerleden oluşan kadromuz bu
yazılımlarımızı yetkinlikle
kullanmaktadır.

We use as ERP-Enterprise Resource Planning (resource, production management,
supply chain, maintenance, planning,
accounting, costs etc.) basic technology
software
ELMAS ERP program designed to
manage our own boutique production style.
Also, all licensed Windows softwares and
Micro-Halley programs helps us to follow
ISO regulations, all modules are chased
and registrated on every single operation
from order to delivery.

Product development, modelling
In our firm, we use as R&D assistant
software;
AUTOCAD,
TOPSOLID,
TOOLROOM I GRIND, CIMULATOR 3D,
FANUC PC FAPT CUT etc. programs which
are designed to be used in our sector.

Cimulation
For product devolepment
draws and production
processes, our staff who
are
engineers
and
technicians uses our
software with perfection.

Üretim ( Production)

Elmas

Makina’nın 1800 m² alan üzerine
kurulu, planlı ve uyumlu çalışma prensiplerine
göre dizayn edilmiş 3 ayrı kattan oluşan
imalathanesi vardır. Yönetim & Planlama
bölümü, depo ve hizmet alanları, sosyal
ihtiyaç ve yemekhanesi, ISO 9001 kalite
şartnamelerine göre düzenlenmiş imalat
planlamasına ve işçi sağlığına uygun
yönetmelik doğrultusunda çalışan 50 kişilik
uzman personel kapasitesiyle, siz değerli
müşterilerimizin ihtiyaçlarını mükemmel
kalite, maksimum hassasiyet ve üretim
proseslerinde minimum zaman kaybı
mentalitesi doğrultusunda sürdürmekte ve
her geçen gün imalat ivmesini bir üst
noktaya taşımaktadır.

Elmas Makina has a factory formed as 3
different floors but designed to work
harmoniously and planned way.
Management & Planning department, storage
department and social needs and refectory
are in this building. With our production
planning which organised by ISO 9001
quality specifications, with our 50 people
who works in line of worker health
requlations; we are in progress to meet the
needs of our customers with perfect quality,
maximum precision and mentality of
minimum waste of time and the fastest way
of progress of customers production.

CNC Dik & Yatay İşleme Merkezleri
CNC Vertical & Horizontal Milling Machines

Lazer Markalama Ünitesi
Laser Marking Unit

CNC ve Manuel Bileme
CNC and Manuel Grinding Machines

Hassas Ölçüm ile Mükemmel Kalite
Perfect Quality With Precision Measurement

Yönetim & Planlama & Kalite Kontrol
Management & Planning & Quality Control

Geniş Kapsamlı Karbür Stoğu
Comprehensive Storage of Carbides

Makina Parkuru

Machinery Park

5 Eksen CNC Bileme Tezgahı

5 Axis CNC Grinding Machine

Elmas Makina,

kesici takım imalatında,
takımda hedeflenen yüksek hassasiyet ve
uzun ömürlülük amacı ile yüksek teknoloji
ürünü 5 Eksen CNC Bileme tezgahları
kullanmaktadır.
Sürekli güncellenen teknoloji platformunda,
5 Eksen CNC Bileme Tezgahlarının yazılım
alt yapısı ve teknik donanımlarının ileri
seviyede tutulması firmamızın geleceğine
yaptığı yatırımların en başında gelmektedir.
Geleceğin takımcılığında yazılımın önemini
bugünden kavramış olmak bizi geleceğe
taşıyacak anlayışın alt yapısı olacaktır.

Elmas Makina bünyesinde günümüz itibari

ile aktif olarak çalışmakta olan 6 adet
5 Eksen CNC Bileme tezgahı bulunmakta
olup, bu kapasite ile TÜRKİYE özel kesici
takım imalatı üretiminde önde gelen
firmalardan birisidir.

Elmas Makina, for production of cutting
tools, uses 5 axis CNC grinding machines
to provide maximum precision and
maximum lifetime.
In today’s technology platform updated
continiously; to keep level of our
subcstruture of softwares of CNC grinding
machines in advanced level, it comes first of
our investment expenses to build the
future. To understand the importance of
softwares for future of tooling, will be main
of the mentality that carry us to the future.

Today, within Elmas Makina, there are 6
pcs. 5 axis CNC grinding machine actively
working, with this number, we are one of the
biggest factories in cutting tool manufacturing.

1 Adet CNC Torna Tezgahı
1 Pc. CNC Lathe Machine

2 Adet CNC Dik İşleme Merkezi
2 Pcs. CNC Milling Machine

3 Adet Konvensiyonel Freze Tezgahı
3 Pcs. Conventional Milling Machine

2 Adet Konvensiyonel Torna Tezgahı
2 Pcs. Conventional Lathe Machine

4 Adet Vida Taşlama Tezgahı
4 Pcs. Thread Grinding Machine

9 Adet Universal Takım Bileme Tezgahı
9 Pcs. Universal Tool Sharpening Machine

2 Adet CNC Tel Erozyon Tezgahı
2 Pcs. CNC Wire EDM Machine

1 Adet İndüksiyon Kaynak Tezgahı
1 Pc. Induction Welding Machine

4 Adet Universal Silindirik Taşlama Tezgahı
4 Pcs. Universal Cylindrical Grinding Machine

1 Adet Yüzey Taşlama Tezgahı
1 Pc. Surface Grinding Machine

1 Adet CNC Takım Ölçme Tezgahı
1 Pc. CNC Measurement Machine

1 Adet Lazer Markalama Tezgahı
1 Pc. Laser Marking Machine

Üretim İşleyişi
Çalışma Düzeni

Production Operations
Work Order

Makina’nın, çalışma düzeni
sürekli geliştirilebilir ve kapasitesi
arttırılabilir olarak düzenlenmiş imalat
programlamasında, birbiri ile bağlantılı 3
katlı bir üretim departmanı bulunmaktadır.
Takımın malzemesine göre SMP veya HSS
malzeme öncelikle hammadde çubuklardan
dilimlenir, devamında yatay işleme
merkezlerimizde, istenilen ölçülendirme ve
şekil doğrultusunda yatay işlem görür.
Çeşitli ara işlemleri takiben istenilen ürün
imalathanemizde son olarak 5 Eksen CNC
Bileme
Tezgahlarında
operasyona
tutulduktan onra kalite kontrol ve lazer
markalama ünitelerimizde üretimini bitirir.
Kalite kontrolden olumlu not alan özel sipariş
parçamız teslim edilmek üzere raflardaki
yerini almaktadır.

In our production programming that
continiously developable and capacity
increasable there are 3 floor production
department. Depend on the tools material,
shank of carbide tipped tool or HSS
material are firstly being cutted, then
turned on horizontal turning lathe in line
of tool’s geometry and form. After various
interim operations, the tools finally arrives
5 axis CNC grinding machines, be grinded
and then comes to quality control and laser
marking unit. If the tool passes completely
the quality-measurement requirements it’s
been putted to the shipping department.

Elmas
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ELMAS KAYNAKLI ÖZEL TAKIMLAR
CARBIDE BRAZED SPECIAL TOOLS

Elmas

Makina’nın spesifik ürünlerinden
olan Elmas Kaynaklı Özel Takımlar
özellikle tesisat ek parçaları, vana, su
armatürleri üreticilerinin kullandığı seri
üretim transfer tezgahlarının performansını
ve dolayısıyla müşterilerimizin imalat
verimliliğini maksimum seviyeye yükseltmek
amaçlı kullanılmaktadır. Karmaşık form
ve kademelerin verilebildiği bu kombine
ölçümlenmiş takımlar birden fazla işlem
gerektiren operasyonları, tek işleme ile
tamamlama amaçlı tasarlanmıştır. Söz
konusu özel tasarım ile, müşterilerimiz
işleme süresi dahilinde üretim sürecini
minimize etmektedir.
Elmas Makina, özel tasarım Elmas
Kaynaklı Takım üretiminde TÜRKİYE
sanayi piyasasında Lider Firma Vasfını
Taşımaktadır.

Örnek

1" Küresel Vana
Gövde Freze

Elmas Makina has an expertise on carbi-

de tip brazed special tools that used to
maximize the performance of especially
fitting parts’s and valve’s manufacturer’s
serial production transfer or automat
machines and increase this manufact rer’s
production efficiency.
This combined
measured tools are designed to reduce
operation times of proceses that needs
multiple operations actually.
Our customers reduces unit operation
times, minimizes production processes
and so, saves time.
EMT is leader company on Turkey
on special design carbide tip brazed tools.

Sample

KARBÜR ÖZEL FREZELER

SOLID CARBIDE SPECIAL TOOLS

Elmas Makina’nın özel ürünlerinden olan

Karbür Özel Frezeler, tamamen İtalyan
menşei karbür (Sert Metal) hammadde ile
üretilmektedir. Talep edilen teknik verilere
bağlı kalınarak üretilen karbür özel
frezeler, son teknoloji ürünü tezgahlarımızda en ince detayına kadar ölçümlendirilerek, üretiminde kullanılacak iş parçasının
minimal hata payını bile ortadan
kaldırabilecek şekilde kalite kontrolden
geçirilerek teslim edilmektedir.

Örnek

EMT, Special Carbide Tools are one of

Elmas Makina’s products are completely
made of Italy origin carbide raw materials.
This tools, produced depend on the
requested technical data or sample, after
grinding to its most precise measures on
our latest technology grinding machines,
the tool is controlled until if there is no
mistake identification on any precise
measure.

Sample

1" Küresel Vana
Gövde Freze

Talepler Doğrultusu ve Dayanıklılık İlkesi Kapsamında
• HSS Frezelerde - TiN • Karbür Frezelerde -TiAIN ve TiAlCN
Kaplamalar Yapılmaktadır.

Standard or special tools coated by;
• TiN on HSS Tools • TiAIN or TiAlCN on carbide tools.
on demand and in the principle of high durability

OTOMAT TORNA TAKIMLARI
TOOLS FOR AUTOMATE LATHES

Elmas Makina’nın özel ürünlerinden olan

Otomat Torna Takımları, İtalyan menşei
karbür (Sert Metal), Kobalt Alaşımlı HSS
malzeme veya karbür plaket kaynaklı
hammadde ile üretilebilmektedir. Ürün
gamımızda; formlu torna kalemleri, dişi ve
erkek broş (zımba) takımları, broş
aparatları, kavrama sacı, broş aparatları,
pafta ve kılavuz aparatları, diş açma
frezeleri gibi pek çok sektörde kullanılan
takımlar mevcuttur.

Örnek

1" Küresel Vana
Gövde Freze

Automat Lathe Tools are one branch of

special products of Elmas Makina, they
can be made of fully carbide, Cobalt
alloyed HSS or carbide tip brazed steel raw
material. In our product range there are
many tools which has wide area of use;
formed turning tools, male or female
punches, punch holders, special clutch
discs, thread cutting dies and its holder,
etc..

Sample

KARBÜR KLAVUZ VE PAFTA
CARBIDE DIES AND TAPS

Elmas Makina standardın dışında tuttuğu

üretim anlayışını, sektörün önemli
ihtiyaçlarından olan kılavuz ve pafta
imalatında da sürdürmektedir. Piyasa
standartlarının çok üstünde dayanıklılığı
olan kobalt alaşımlı Yüksek Hız Çeliği
(HSS-Co), ihtiyaca göre komple karbür
veya çelik gövdeli karbür plaketli kılavuz
ve paftalar üreterek, işlenecek parçanın
zaman kaybı ve imalat sürecini minimum
seviyelerde tutmayı hedeflemekte olan
firmamız, özel tasarım ürünlere dair
tecrübesini ve yeteneğini pafta ve kılavuz
imalatında da sergileyerek sektörün ileri
gelen kesici takım üreticilerinden biri
olmayı başarmıştır.

Elmas Makina carries its offsized produc-

tion mentality on one of important need of
the machining; special or standard taps
and thread cutting dies. We can produce
taps and thread cutting dies as that’s raw
materials can be; HSS-Co (cobalt alloyed
HSS) that are much more durable than the
standard market materials instead of
normal HSS, completely carbide or steel
body-tip brazed tools. To minimize unit
process time, our company shows its
know-how,
talent
and
experience
producing taps and thread cutting dies and
becomes a top-line tool manufacturer of
machining sector.

Standart ve Özel Ölçülü Üretimler Yapmakta Olduğumuz Ürünlerimiz;
Standard and Special Dimension Tools We Produce ;
• Metrik (M)

• Pg (Elektrik Sanayisinde Kullanılır)

• Metrik İnce Vidalar (MF)

• Vg (Ventil Gevinde)

• (W) Withowrth (BSW - BSF)

• Trapez (TR)

• UNC

• Boru ve Gaz Dişler

• UNF
• UNEF
• UNS

(BSP, R, G)
• Konik Boru Dişler
(BSPT, NPT, NPTF)

STANDART KARBÜR FREZELER
STANDART CARBIDE MILLS

Elmas Makina, misyon edindiği yerli
üretimde en yüksek kalite anlayışı
çerçevesinde, ülkemizin yerli üretimi az
olmasına rağmen güncellenen sanayi
koşullarında CNC işleme merkezlerinin
kullanımındaki artış ile talebi oldukça
yoğunlaşan standart karbür parmak
freze imalatını hayata geçirmiştir.
Standart
Karbür
Parmak
Freze
İtalyan menşeili karbür (Sert Metal)
hammaddesi ile 5 Eksen CNC Bileme
tezgâhlarında üretilir. Daha sonra uygun
görülen maksimum performanslı kaplamaları
yapılarak üreticilerimize sunulmaktadır.
Elmas Makina, Standart Karbür
Parmak freze imalatındaki çalışmalarını
yeni takım geometrilerini takip edip
uygulayarak en üst düzeyde tutup günümüz
itibari ile 2000 farklı çeşitte ürünün
stoğunu üreticilerimiz için hazır tutmaktadır. Standart Karbür Parmak Freze
ölçülerinin ve detaylarının bulunduğu
kataloğumuzu
firmamızdan
temin
edebilirsiniz.

EMT, missioned to have highest quality

on domestic manufacturing, despite
domestic production is once low, started to
produce standard carbide end-mills after
increase of use of CNC milling machines.
Standard carbide endmills are made of
Italy origin carbide raw materials and
produced in 5-axis CNC grinding
machines. After production, the optimal
PVD coating is chosen depend on the
application and applied to the tool. EMT
chases the innovations of the new tool
geometries, applies to standard tools and
today, gets its 2000 different pieced stock
ready for customers. You can provide our
catalog
includes
standard
carbide
endmills from our company.

Uzun Takım Ömrü
Long Tool Life

Kesici ağızlar kırılmayı engelleyecek
şekilde dizayn edilmiştir.
Cutting edges designed to
prevent chipping at corners
Talaş boşluğu, kesme zırhının
sonuna optimize edilmiştir.
Optimized chip pocket
at end of cutting edge
Yüksek kapasite talaş akışı
sağlayan kanal dizaynı
Smooth chip flow due
to new flute design
Yeni TiALCN kaplama
A new TiALCN coating
Takım çapları her çap için
H7 toleransındadır.
Tool diameter tolerance
H7 mm for all size
Aşınma ve kırılma danımı için en uygun
kaplama ve karbür malzeme kullanılmaktadır.
Superior wear and chipping resistance due to
optimally matched coating and carbide marerial

KARBÜR MATKAPLAR
CARBIDE TWIST DRILLS

Elmas

Makina yerli üretimde en yüksek
kalite anlayışı çerçevesinde CNC işleme
merkezlerinin kullanımındaki artış ile
talebi oldukça yoğunlaşan karbür matkap
imalatını da hayata geçirmiştir. Karbür
Matkaplar İtalyan menşeili karbür (Sert
Metal)hammaddesi ile 5 Eksen CNC
Bileme tezgâhlarında üretilir. Sonrasında
uygun görülen maksimum performanslı
kaplamaları yapılarak üreticilerimize
sunulmaktadır. Elmas Makina, Karbür
Matkap imalatındaki çalışmalarını güncel
ve üst düzeyde tutarak günümüz itibari ile
3000 farklı çeşitte ürünün stokunu
üreticilerimiz için hazır tutmaktadır. Özel
kademeli karbür matkaplar da firmamzın
ana üretim kalemlerinden biridir.
Standart Karbür Matkapların ölçülerinin
ve detaylarının bulunduğu kataloğumuzu
firmamızdan temin edebilirsiniz.

EMT, in mentality of the highest standards

in domestic production, started to produce
standard carbide drills after increase of
use of CNC milling machines. Carbide
drillsare made of Italy-origin carbide raw
material on our 5 axis ANCA CNC drilling
machines, after that the optimum PVD
coating for the tool is chosen in accordance
tothe application and applied to the tool.
We get our 3000 different pieced stock
preparedfor our customers and at the
same time we keep our works on drills
up-to-date and ontop level.
You can provide our catalog includes standard carbide drills from our company.

Uzun Takım Ömrü
Long Tool Life
Kesici ağızlar kırılmayı engelleyecek
şekilde dizayn edilmiştir.
Cutting edges designed to
prevent chipping at corners
Talaş boşluğu, kesme zırhının
sonuna optimize edilmiştir.
Optimized chip pocket
at end of cutting edge
Yüksek kapasite talaş akışı
sağlayan kanal dizaynı
Smooth chip flow due
to new flute design
Yeni TiALCN kaplama
A new TiALCN coating
Takım çapları her çap için
H7 toleransındadır.
Tool diameter tolerance
H7 mm for all size
Aşınma ve kırılma danımı için en uygun
kaplama ve karbür malzeme kullanılmaktadır.
Superior wear and chipping resistance due to
optimally matched coating and carbide marerial

