Dünyanın Kalıbını Üretiyoruz...
We Produce the Molds of the World...
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Doğru Ekip-Tasarım-Üretim
YÜKSEK PERFORMANSLI ÜRÜNLER
Accurate Team-Design-Production
HIGH PERFORMANCE PRODUCTS

TR
MEGAPLAST sahip olduğu 20 yılı aşkın deneyimi, konusunda uzmanlaşmış kadrosu ve günümüz teknolojisinin modern tezgah parkıyla değerli müşterilerine konusunda tam güvenilir ve deneyim sahibi bir çözüm
ortağı olmak amacıyla İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde 2000 m2 kapalı
alanda faaliyet göstermektedir. Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikiminden yola çıkarak kısa sürede
tamamladığı AR-GE çalışmalarıyla ürettiği kalıplardaki kalite ve performansı arttırmaya yönelik çalışmalarla
müşterilerinin takdirini ve beğenisini kazanmıştır.
Sektör gelişimi ve mevcut şartlar düşünüldüğünde rekabet ortamı sizi diğerlerinden farklı olmaya yönlendiriyor. MEGAPLAST genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla, son teknolojiye uygun makine ve tezgah parkuruyla, kullandığı çelik ve diğer hammaddelerle ürettiği yüksek kaliteli plastik kalıpları
“ Zamanında ve
istenilen kriterlerde ürün teslimi “ prensibiyle çalışan bir firma olup “ Farklılık “ yaratmaya çalışmaktadır.
Misyon - Vizyon
- Plastik kalıp sektöründe hem yurt içi hem yurt dışı piyasada kaliteli ürünleri, zamanında
teslimatları, müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş ve güçlü personel kadrosuyla, gelişen
teknolojileri ve modern çalışma koşullarını uygulayarak devamlı gelişen örnek bir kuruluş olmak.
- Müşteri memnuniyetini beklentilerine uygun düzeyde karşılamak, yeni projelerinde teknik
çözüm ortaklığı oluşturmak.
- Önce kalite prensibi , hatayı baştan önleme , sürekli iyileştirme, hedeflere süreç yönetimi
bazında tüm çalışmalarımızın temelidir.
- Çevre koruma ve iş güvenliği alanlarında yasalara ve çağdaş taleplere eksiksiz uyacağız.
- Zaman, maliyet ve kaynak israfını önleyen verimlilik ve tasarruf ilkelerini izleyerek, alt yapı ve
calışma ortamımızı geliştirerek, tüm çalışanlar ve tedarikçilerimizle birlikte, etkin iş sonuçları yaratacağız.

EN

MEGAPLAST operates in a 2000 m2 closed area in Ikitelli Organized Industrial Zone with the
experience of more than 20 years, specialized staff and modern machine park of today’s
technology to be a reliable and experienced solution partner for its valuable customers. Based on its
experience and knowledge, it has gained the appreciation of its customers with the efforts to improve the
quality and performance of the molds produced with the R & D studies it has completed in a short time.
When the sector development and current conditions are considered, the competitive environment leads
you to be different from the others. MEGAPLAST is a company that works with the young, dynamic and
experienced staff, the machine and Machine Park suitable for the latest technology and the high quality
plastic molds produced with the steel and other raw materials it uses, and works with the principle of
Product Delivery on time and with the required criterias and tries to create Diversity.
Mission - Vision

We continuously strive
for the best fit and high
performance...

En iyi uyum ve
yüksek performans için
sürekli çalışıyoruz...
www.megakalip.com

- To be an exemplary organization in the plastic mold industry, which has adopted the principle
of quality products, on-time deliveries, customer satisfaction as a principle, and with its
strong staff, developing technologies and modern working conditions.
- Satisfying customer satisfaction in accordance with their expectations and creating a
technical solution partnership in their new projects.
- Quality first, error prevention, continuous improvement, goal management process is the basis
of all our work.
- We will fully comply with the laws and contemporary demands in the areas of environmental
protection and occupational safety.
- We will create effective business results with all our employees and suppliers by improving the
infrastructure and working environment by following the principles of efficiency and saving
which prevents time, cost and resource waste.

www.megakalip.com

Hız
Hareket
Hassasiyet

Kalıplarımızın üretimle olan mükemmel uyumu
seri üretimde yüksek performans sağlıyor...

Speed
Movement
Precision

The perfect harmony of our molds with production
provides high performance in mass production ...

www.megakalip.com
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AR-GE / R&D

TASARIM-ANALİZ / DESIGN & ANALYSIS

İhtiyaç duyduğunuz ürünler
Tecrübeli Mühendislerimiz
tarafından tasarlanır
Kalıp ve numune tasarımları sürekli güncellenen CAD/CAM
teknolojisi ile tecrübeli mühendislik ekibimiz tarafından
yapılmaktadır. Müşterilerimiz istekleri doğrultusunda ve bizim
teknik tecrübelerimizle şekillenen tasarımlar müşteri onayı
alındıktan sonra kalıp tasarımına geçilir.

The products you need are designed by our experienced engineers
Mold and sample designs are continuously updated by our Experienced Engineering team with
CAD / CAM technology. The designs are shaped according to our customers requests and our
technical experiences and after the approval of the customer, mold design is started.

www.megakalip.com

www.megakalip.com

CAD / CAM / CNC
Üretim planlamasının ardından CAD istasyonlarında 3 boyutlu olarak
modellenen kalıp parçaları CAM istasyonlarında programları belirlenir
ve üretim hattımızda 7/24 çalışarak yüksek hassasiyette işlenirler.

CAD / CAM / CNC
After the production planning, the mold parts which are modeled in
3D in CAD stations are determined in CAM stations and they are
processed with high precision by working 7/24 in our production line.

CNC Çift Kollu İşleme Merkezi / CNC Double Column Machining Center
Kafo BMC3127

KaoMing 2000 SD

Joint GS 1224

Joint GS 1015

CNC Dik İşlem Merkezi / CNC Vertical Machining Center
Finetech 1270

Finetech 1060

Finetech 1060

Joint 1270

Joint 1055

Joint 850

KITIGAWA LVC-755

CNC Yüksek Hız İşlem Merkezi / CNC High Speed Machining Center

Hammadde / Raw steel

Joint 650B

Joint 650B

Goldsan E600

Goldsan E600

CNC Derin Delik Delme / CNC Deep Hole Drilling

Hammadde kalitesi ve üretime hazırlığı bizim gözetimimiz altında yapılmaktadır.
Raw material quality and preparation for production are carried out under our supervision.

Joint 1530

Temy-DHD 1513
Universal Freze / Milling

Stanko

Sunlike

Delta

Radyal Matkap / Radial Drilling
Foreman

Denjis

H.Cegielski

Smeren

Torna / Lathe
Toss

3MM
Satıh Taşlama / Grinding

Kransny Borets

ELB Forester

Poleks

Orsha

Dalma Erezyon / EDM
Ajan
CAD-CAM Yazılımları / CAD-CAM Softwares

www.megakalip.com

Solidworks

İş İstasyonu/Work Station

6 Adet / Pieces

Auton-Esprit

İş İstasyonu/Work Station

2 Adet / Pieces

Moldflow

İş İstasyonu/Work Station

1 Adet / Pieces

www.megakalip.com

Üretim - Production

www.megakalip.com

Üretim - Production

www.megakalip.com

‘’Kasa kalıplarımızda kullanılan mekanik kancalı çalışma sistemi Türk Patent Enstitüsü’nün TR 2015 05113 Y numaralı belgesiyle
koruma altındadır.’’
‘’The mechanic hook operating system used on our crate molds are protected by the Turkish Patent Institutions TR 2015 05113 Y
numbered document.’’

www.megakalip.com

“Kasa kalıplarımızın çalışma sistemi Türk Patent Enstitüsü’nün TR2013 13381 Y numaralı belgesiyle koruma altına alınmıştır.”
“ The operation system of our crate molds are protected by the Turkish Patent Institutions TR2013 13381 Y numbered document.”

www.megakalip.com
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Kalıp Ölçüsü

1740x2400x1070mm

Mold Dimension

Kalıp Ağırlığı

25 Ton

Mold Weight

Ürün Ölçüsü

760x1156x255mm

Product Dimension

Ürün Ağırlığı

9,8 kg

Product Weight

www.megakalip.com
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Kalıp Ölçüsü

2060x2340x1370mm

Mold Dimension

Kalıp Ağırlığı

40 Ton

Mold Weight

Ürün Ölçüsü

1130x1130x580mm

Product Dimension

Ürün Ağırlığı

24 kg

Product Weight

www.megakalip.com
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Russia

Germany

France

Romania
İtaly

Bosna
Herzegovina

Serbia
Bulgaria

Uzbekistan

Macedonia

Georgia
Armenia

Greece

Morocco
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4000
Israel

Algeria

Libya

Egypt

Azerbaijan

Turkmenistan

Jordan
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İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvarı Sinpaş İş Modern Sanayi Sitesi
G Blok No:G33 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon : +90 (212) 777 53 16-17-18 - Fax : +90 (212) 777 53 32
www.megakalip.com - info@megakalip.com

