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Hakkımızda
Döküm sanayinde 50 yılı aşan tecrübesiyle “HEYBETLİ
METALURJİ” son 20 yıldır demir dışı metal sektöründe
Bakır, Bakır Alaşımları, Paslanmaz Ve Çelik Alaşımları
Dökümü, Yarı Mamül Ve Mamül Üretimi, Makina
Yedek Parça, Komponent Ve Konstrüksiyon Üretimi,
pazarlaması va satışı konularında uzmanlaşmıştır.
Sanayinin bir çok alanında ihtiyaç duyulan özel alaşımlı
ürünleri metalurji alanındaki yenilikleri takip ederek
üretmektedir. Geniş bir hizmet alanına sahip olan Demir
Çelik, Gemi Sanayii, Kalıp, Alüminyum Kablo Üretimi,
Enerji, Makine İmalatı ve Vana Sektörlerine hitap
etmektedir.
Firmamız kurumsal müşterileriyle sadece ticari işbirliği
ve mamul tedariki değil aynı zamanda problemlerine en
iyi çözümleri sağlamada yardım ederek “kalite ortağı”
olarak da çalışmaktadır.
NAVIGA ISO 9001 : 2008 ve Bureau Veritas Kalite
Yönetim Sertiﬁkasına sahiptir. Üretimlerimiz; Bakır, Bakır
Krom, Bakır Krom Zirkonyum, Alüminyum Bronz,
Nikelli Alüminyum Bronz, Mangan Bronz, Kalay
Bronz, Kurşunlu Kalay Bronz, Paslanmaz ve çelik
alaşımları mamülleridir ve Kum ve Reçineli Kalıba
Döküm, Kokile Döküm, Modele göre Döküm, Savurma
Döküm, Dövme ve Ekstrüzyon yöntemleriyle
yapılmaktadır.
Uzun yıllardır, Ortadoğu başta olmak üzere, kuzey afrika,
Avrupa ve Türk cumhuriyetlerine direk ve indirek olarak
ihracatlarımız sürmektedir. Türkiye'nin 2023 hedeﬂerine
ulaşmasında ﬁrma olarak katkı sağlamak amacıyla
ihracatımızı geliştirme yolunda yoğun çalışmalarımız
devam etmektedir. Hedeﬁmize ulaşmak için yüksek
katma değere sahip ürünler üretmek için Ar-Ge
çalışmalarımıza hız verdik. Yeni teknolojik tasarımlarla
daha inovatif ürünler sunarak iş süreçlerini
kolaylaştırmayı ve üretim performanslarını artırmayı
hedeﬂeyerek uluslararası kurumsal müşteri
portföyümüzü genişletmek için çalışmaktayız.
30Kasım 2016'da Makine İhracatçıların Birliği (MAİB)
tarafından 50 yıldan daha uzun süredir makine ve aksamı
üreten ﬁrmalara verilen onur ödülünü HEYBETLİ
METALURJİ almıştır. Türkiye'de 50 yıldan fazla süredir
sanayide üretim yaparak ayakta kalmayı başaran yaklaşık
250 ﬁrma içinde olmaktan gurur duymaktayız.

About Us
“HEYBETLİ METALLURGY” has been working for 50
years in copper, copper alloys and Stainless Steel
casting. Following the cutting edge technologies,
Heybetli Metallurgy serves its customers not only as a
trade partner or supplier of materials and special
ordered products but also as a “partner for quality” to
ﬁnd solutions whenever they face diﬀerent kinds of
problems. It has Quality Management Certiﬁcations of
NAVIGA ISO 9001 : 2008 and Bureau Veritas.
“HEYBETLİ METALLURGY” is one of the leading
companies that produce Electric Arc Furnace
Components, Copper & Bronze Products and
Stainless Steel Casting Products in İstanbul / TURKEY. It
serves a lot of industries, for example Valve Industry,
Ship Industry, Energy Industry, Machine
Manufacturing Industry, Mold Industry, Aluminium
Cable Industry and Iron and Steel Industry.
Aluminum Bronzes, Nickel Aluminium Bronzes,
Manganese Bronzes, Tin Bronzes, Leaded Tin Bronzes
and Stainless Steels are manufactured by the Model
casting, Continuous casting, Sand casting, Die casting,
Centrifugal casting, Forged and Extrution. Products are
manufactured in a variety of styles and sizes according
to designs, drawings and technical speciﬁcations that its
customers desire.
For many years we have been exporting directly and
indirectly to Middle Eastern countries followed by North
Africa, Europe and Turkic republics. In order to
contribute as a company to Turkey’s aspiration to reach
2023 goals, we are continuing our intense eﬀorts to
develop our exports. We accelerated our R&D eﬀorts to
generate products with high added value that would
take us to our goals. We are targeting to facilitate
business processes and increase production
performances by presenting more innovative products
with new technological designs, thus expanding our
international corporate customer portfolio.
On November 30th, 2016 HEYBETLİ METALLURGY
received the honor award that is given to companies
that have been producing machinery and parts for
longer than 50 years by Machinery Exporters
Association (MAIB). We are proud to be among the
250 companies that are in business with industrial
production in Turkey for longer than 50 years.ear
plates for press dies, Copper Rings and etc.

Metalurji Makina San ve Ticaret Ltd Ş

Misyonumuz
İmalat sektörünün çok çeşitli alanlarında faaliyet
gösteren sanayi kuruluşlarına ihtiyaç duydukları Bakır,
Bakır Alaşımları, Paslanmaz Ve Çelik Alaşımları
Dökümü, Yarı Mamül Ve Mamül Üretimi, Makina
Yedek Parça, Komponent Ve Konstrüksiyon
Ürünlerini üreten Heybetli Metalurji Mak. San. Ve Tic.
Ltd. Şti., döküm ve metalurji uygulamalarındaki bilgi ve
tecrübe birikimiyle, yenilikleri araştırarak teknolojiyi
takip eden uzman kadrosuyla, en rekabetçi ﬁyat/kalite
oranı ile sektörün kalite ve güven sembolü ve sanayicinin
sağ kolu olmayı bir varlık sebebi olarak benimsemiştir"

Vizyonumuz
İmalat sektöründeki kurumsal müşterilerimizin en
güvendikleri "kalite ortağı" olmak. Yüksek kalite, uygun
ﬁyat, hızlı teslimat ve sürekli iyileştirme yoluyla "%100
müşteri memnuniyetini" sağlamak.

Our Mission
With its information and experiences in casting and
metallurgy applications and expert personnel who
research renovations and follow technology; Heybetli
Metalurji Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. that produces copper,
copper alloys, stainless steel alloy casting, semi-ﬁnished
and ﬁnished products, machinery spare parts,
component and construction products which industrial
enterprises active in diverse areas of the production
sector require, has adopted as its reason of existence to
be the symbol of quality and trust in the sector and right
arm of industrialists with the most competitive
price/quality rate.

Our Vision
We intent to become the most trustworthy "partner for
quality" of our industrial customers, and to succeed a
100% customer satisfaction through high quality,
convenient price, rapid delivery, and continuous
improvement..
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Stratejik Amaçlar

Our Strategic Goals

* Ürünlerimizi araştırma ve geliştirme yoluyla sürekli
iyileştirerek rekabet gücümüzü artırmak.

* Continuously improving our products by research and
development to increase our competitive power.

* Üretim yöntem ve teknolojilerimizi geliştirerek
verimliliğimizi artırmak.

* Increasing our productivity by developing production
methods and technologies.

* Uluslararası arenada Pazarlarımızı genişletmek ve
ürünlerimizi ileri teknoloji ürünlere dönüştürmek,
çeşitlendirmek.

* Expanding our international market, diversifying and
transforming our products to high technology products.

* Nitelikli işgücüne sahip insan kaynaklarımızın eğitim ve
öğretimine yatırım yapmak.
* Müşteri ilişkilerimizi her zaman karşılıklı güven ve
anlayış temelinde tutmak. Problemlerine en iyi çözümleri
sağlamada yardım ederek onların “kalite ortağı” olmak.

* Investing in education and training of qualiﬁed
workforce.
* Establishing customer relations on the basis of mutual
trust and understanding. Assisting customers with the
best solutions to their problems and becoming their
“quality partner”.
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Kalite Politikamız
HEYBETLİ METALURJİ, tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç
ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde
güvenilir ve aranan ﬁrma olmayı, Kalite sistemleri
çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve
yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline
gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite
düzeyini sürekli yükseltmeyi, Tüm çalışanlarda kalite,
bilincini tesis etmeyi, Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene
dayalı bir işbirliği içinde olmayı, Firmamızın ve
Türkiye'nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına
hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali
birikimlerimizi yurt dışına taşımak, İçinde
bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir
kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke
ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak
belirlemiştir.
Müşteri memnuniyeti için:
* Müşteriyle tutarlı, kesintisiz, anlayışlı ve güvenilir bir
ilişki kurmak.
* Müşteri ihtiyaçlarını ve bunlardaki değişimleri
anlamaya ve karşılamaya çalışmak.
* Müşteriyi pazarlık yapılacak bir rakip değil, uzun vadeli
bir iş ortağı olarak görmek.
* Siparişlere en uygun ﬁyat/kalite oranında ve
zamanında teslimat ile cevap vermek.
Sürekli iyileştirme için:
* İnsan sermayesine ve kurumsal bilgi yönetimine yatırım
yapmak.
* Uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından
takip etmek.
* Ar-Ge altyapısını sağlamlaştırmak için üniversite ile
işbirliğini geliştirmek.
* Üretim ve oﬁs teknolojilerini sürekli güncellemek.

Our Quality Policy
HEYBETLİ METALLURGY determined as its quality policy
To be the most trustworthy and sought for company
with an understanding to completely meet needs and
expectations of customers in all processes,
Continuously increase quality level by emphasizing
teamwork to ensure all employees can competently use
their talents at the highest level in quality systems
framework,
Install quality consciousness in all employees,
Carry our existing technical, administrative, and ﬁnancial
accumulation abroad to introduce our company and
Turkey to the world,
Produce the most appropriate, correct, and economical
solutions in the shortest time and prevent possible
future problems,
To be an example of respect for our society and
environment and contribute to national economy by
continuously developing business volumeOur
Quality Policy For Customer Satisfaction :
To provide customers such relationship qualities as
consistency, continuity, reliability, and tolerance.
To try to follow, understand, and meet the rapidly
changing customer needs and desires.
To evaluate the customer not as a party to negotiate, but
as a partner to share the prosperous future.
To ﬁll the customer orders at the right time and quality
as promised.
Our Quality Policy For Continuous Improvement :
To invest for human capital and knowledge
management.
To scan intensively the global technological
developments pertaining to our operations
To secure the assistance of academia especially for the
eﬀective management of our R&D activities.
To upgrade timely our oﬀice and production technology.
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Sektörler
Demir Çelik Sektörü;
Demir çelik fabrikalarında Elektrikli Ark Ocaklarının Yedek
parçalarının (EAO Ekipmanları) üretimi yapılmaktadır.
Elektrod Tutucular (Electrode Holder), Contact Pads,
Contact Plates, Contact Fences, Elektrod Kolları (
Electrode Arms), Soğutma Blokları (Cooling Blocks),
Duvar Brülör Panelleri (Wall/EBT Water Boxes), Bus Bar,
Su Zarﬂarı, Nozullar (Nozzles), Burner sistemler, Oksijen &
Carbon Lansları (Oxygen & Carbon Lances) üretimini
yaptığımız Bakır ve/veya Bakır + Çelik Konstrüksiyonlu
EAO Yedek Parçalarıdır.
Gemi Sanayi Sektörü;
Gemi yan sanayi olarak hizmet verilmektedir. Gemi
inşasında kullanılan Demir Dışı Metallerden imal
pervaneler, yataklar, dişliler, valﬂer, vanalar, pompalar vs.
üretimi yapılmaktadır. Bu ürünler, Alüminyum Bronzlar,
Nikelli Alüminyum Bronzlar, Mangan Bronzlar, Kalay
Bronzlar, Kurşunlu Kalay Bronzlar ve Paslanmaz Çelik
olarak istenen analizlerde üretilmektedir.
Kalıp Sektörü;
Üretimini yaptığımız Özel alaşımlı Alüminyum Bronzlar
HA Q5 – HA Q6 malzemeleri; DKP ve paslanmaz çelikten
mamül parçaların evye, tencere, çaydanlık, çamaşır
makinesi kazanı, bulaşık makinesi gövdesi, fırın gövdesi,
otomobil tamponu, çelik jant imalinde aşınma plakaları,
sıvama kalıpları, derin sıvama kalıpları, boğdurma
kalıpları malzemesi olarak kullanılır, Ayrıca bakır, prinç,
alüminyum ve magnezyum gibi metallerin
şekillendirilmesinde, sıvama kalıbı malzemesi olarak
kullanılır.
Alüminyum Bronzların diğer alaşımları olan HA Q8 - HA
Q2 - HA QM1 malzemeleri de; Boru kıvırma röleleri,
rehber ve kalıp aşınma papuçları, kalıp parçaları imalinde
ve Plastik ve cam endüstrisinde yüksek sıcaklığa ve
korozyona dayanımlı şekillendirici parçaların imalinde,
ayrıca Pres kalıplarının sürtünme yüzeylerinde aşınma
plakaları olarak, kaynak makinelerinin taşıyıcı millerinde,
Cr kaplı millerde merkezleme ve yataklama görevlerinde
başarıyla kullanılır.

Alüminyum Kablo Üretim Sektörü;
Alüminyum kablo üretimi tesislerinde, kontini döküm
esnasında erimiş alüminyumdan biyet ve tel üretimi
yapılırken kullanılan “kontini döküm tekeri, kontini
döküm bakır çemberi, döküm hattı bakır kalıbı” isimleri
ile adlandırılan “Copper Ring” üretimi yapılmaktadır.
Enerji Sektöründe;
Enerji sektöründe Trafo Fabrikalarının kullandığı Yüksek
elektrik iletkenliğine sahip bakırdan Trafo Bara Bushing,
İzolatör Papucu (Brass Flag), İzolatör Tablası, Küresel Vana
üretimi yapılmaktadır. İstenen elektrik iletkenliğinde
prinç veya bakır malzemeden üretim yapılmaktadır.
Ürünlerimiz yüksek kalitede olup uzun ömürlü ve
aşınmaya dirençlidir.
Makina İmalatı Sektörü;
Yataklık ve dişli malzemeleri, plaka ve kızak malzemeleri;
Alüminyum Bronzlar, Nikelli Alüminyum Bronzlar,
Mangan Bronzlar, Kalay Bronzlar, Kurşunlu Kalay Bronzlar
ve Paslanmaz Çelik olarak istenen analizlerde
üretilmektedir.
Vana Sektörü;
Vana üretiminde kullanılan çeşitli alaşımlardan (Kalay
Bronzlar, Alüminyum Bronzlar, Nikelli Alüminyum
Bronzlar ve Paslanmaz Çelik) vana gövdesi, klapeler, vana
pompa aksamları modele göre döküm, kontini döküm ve
savurma döküm olarak üretilmektedir.
Havacılık ve Savunma Sanayi;
Savunma sanayinin deniz, hava ve kara araçları için talep
edilen özel alaşımlı ve dizaynlı parçalar istenen kalite ve
standartlarda üretilmektedir.
Petrol, Doğalgaz ve Kimya sektörü;
Ağır yük altında özel bir yağlama olmadan korozyon ve
aşınmanın yüksek olduğu, zor çalışma şartları altında
kullanılacak Kurşunlu Kalay Bronzlar, Alüminyum
Bronzlar, Nikelli Alüminyum Bronzlar ve Paslanmaz
Çelikden imal Sondaj matkap ucu burçları ve rulmanları,
muhafaza kutuları, valf kapakları, , pompa pervanesi ve
şaftları, aşınma plakaları üretilmektedir.
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Sectors
Iron and Steel Industry
Iron and steel plants, spare parts of electric arc furnace
(EAF Equipments) are produced. Electrode Holders,
Contact Pads, Contact Plates, Contact Fences, Electrode
Arms, Cooling Blocks, Burners, Wall / EBT Water Boxes,
Bus Bars, Nozzles, Burner systems, Oxygen & Carbon
Lances made the production of copper and / or copper +
Steel Construction EAO spare parts.
Ship Industry
Are served in the ship supply industry. Made of nonferrous metals used in the construction of ship
propellers, bearings, gears, valves, pumps, etc.. are
produced. These products, Aluminum Bronzes, Nickel
Aluminİum Bronzes, Manganese Bronzes, Tin Bronzes,
Leaded Tin Bronzes produced the desired analysis.
Mold Industry
Bronzes that we produce special alloys of aluminum HA
Q5 – HA Q6, carbon steel and stainless steel parts are
made of steel sink, cooker, kettle, boiler, washing
machine, dishwasher, housing, oven housing, car
bumper, wheels in the manufacture of steel plates,
plaster molding, deep drawing dies, molds material is
used. The above, copper, brass, aluminum and
magnesium, metals such as shaping, spinning is used as
the mold material.
Other alloys of Aluminium Bronzes HA Q8 - HA Q2 - HA
QM1, Pipe bending relays, contacts, and die wear, Lugs,
molded parts, plastic and glass industry in the
manufacture and styling parts for the manufacture of
high temperature and corrosion resistant, as well as the
friction surfaces of the wear plates for press dies, the
welding machines, conveyor shafts, Cr-plated shafts
successfully used in centering and bearing positions

Aluminium Cable Industry
Aluminium cable manufacturing facilities during the
continuous casting of molten aluminum billet and are
used during the production of wire "wheel continuous
casting, continuous casting copper circle, copper mold
casting line" with the names of so-called "Copper Rings"
are produced.
Energy Industry
With high electrical conductivity of copper busbar
substation Transformer Bushings used in factories, shoe
Insulators (Brass ﬂag) are produced.
Machine Manufacturing Industry
Bedding and gear materials, supplies, and skid plate,
Aluminum Bronzes, Nickel Aluminum Bronzes,
Manganese Bronzes, Tin Bronzes, Leaded Tin Bronzes
produced the desired analysis.
Valve Industry
Valves used in the production of various bronze alloys
(Tin Bronzes, Aluminum Bronzes, Nickel Aluminum
Bronzes) according to the model casting, continuous
casting and centrifugal casting are manufactured
ﬁnished goods.
Aviation and Defense Industry;
Special alloy and design parts required by marine, air,
and land vessels of defense industry are produced in
required quality and standards.
Petrol, Natural Gas, and Chemicals Sector
Drill bushings, bearings, containers, valve covers, pump
impellers and shafts, wear plates that would be used
under heavy load without any special greasing in
diﬀicult work conditions with high corrosion and
wearing are produced from leaded tin bronzes,
aluminum bronzes, nickel aluminum bronzes, and
stainless steel.
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Elektrikli Ark Ocağı Yedek Parçaları
Demir Çelik fabrikalarının Ark Ocakları en değerli üretim
bölümleridir. Ark ocaklarında eskiyen yedek parçalarının
değiştirilmesi için yapılan duruşlar saatte yüzlerce tonluk
üretimin yapılamamasına ve yıllık bazda bakıldığında
büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır. Ark
ocaklarında yedek parçaların uzun aralıklarla
yenilenmesi yani değiştirilme sıklığının az olması ve çok
kısa süre içinde de yenisiyle değiştirilip hemen üretime
başlanması zorunluluktur. Bundan dolayı bölüm
mühendisleri yedek parçaların sorun çıkarmayan, kaliteli
ve dayanıklı olmasını isterler. Büyük sorumluluk altında
çalışan mühendislerimize onların önem verdikleri
özelliklere sahip, istedikleri kalitede yedek parça
üretirsek hem çalıştığımız ﬁrmalarımıza hem de ülke
ekonomisine katkıda bulunmayı amaç edindik. Bu
sebepten dolayı biz yedek parça kullanıcılarının bu
sorunlarını düşünüp onlar için en mükemmelini
yapmaya odaklandık ve kullanıcıların memnuniyetini en
üst seviyeye çıkaracak, problemsiz Ark Ocağı yedek
parçalarını üretmeye başladık.

Kullandığınız Ark Ocağı yedek parçalarında sorun mu
yaşıyorsunuz?
Performanslarından Memnun değil misiniz?
Kullandığınız ürünün dayanıksızlığından mı şikayetçi
siniz?
Montaj sırasında işleme ölçüsü tutmadığı için zorlanıyor
musunuz?
Yukarıdaki sorular sürekli sizleri yoruyorsa Heybetli
Metalurji'nin Ark Ocağı yedek parçalarını kullanarak bu
sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.
Bilindiği gibi düşük iletkenlikli bakırdan imal edilmiş Ark
Ocağı yedek parçaları kullanım esnasında elektriği iyi
geçirmediği için hemen kızmakta ve metal malzeme
özelliğini kısa sürede kaybettiği için parçada erime ve
aşınmalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı da
dayanımları az olmakta ve ömürleri kısalmaktadır. Aynı
zamanda ocak empedansının bozulmasına ve birim
elektrik maliyetinin artmasına sebep olmaktadır.
İletkenliğin önemli olduğu yerlerde kullanılan bu Ark
Ocağı yedek parçaları eğer düşük elektrik iletkenliğine
sahip olurlarsa fabrikalarda % 10 - 18 oranında daha fazla
elektrik sarﬁyatı oluşmaktadır. Bu durum yıllık dönemde
önemli maddi kayıplara yol açmaktadır. Ürettiğimiz Ark
Ocağı yedek parçalarının en önemli özellikleri elektrik
iletkenliklerinin Min. 80- 85 IACS olmalarıdır. İsteğe göre
haddelenmiş bakırdan Min. 95 IACS elektrik
iletkenliğinde de üretim yapılmaktadır.

Burner Sistem
Burner System
Elektrod Tutucu
Electrode Holder
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Elektrikli Ark Ocağı Yedek Parçaları
Ürünlerimizi tercih etmeniz için 9 geçerli sebep!!!!

Nozul
Nozzle

1- Yüksek Kalite
2- Uzun Ömür
3- Yüksek Elektrik İletkenliği
4- Yüksek Verimlilik
5- Yüksek Performans
6- Elektrik Tasarrufu
7- Aşınmaya Karşı Dayanıklılık
8- Mükemmel Ölçü Uyumu
9- Kolay Montaj
Ark Ocağı Yedek Parçaları
Elektrod Tutucu
Contact Pad
Contact Plate
Contact Fence
Electrod Arm
Bus Bar
Soğutma Bloğu
Duvar Brülör Paneli
Sis Brülör Paneli
Nozzle
Burner Sistem

Elektrod Tutucu
Electrode Holder

Brulör Bakır Panel
Water Box
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Electric Arc Furnace Components for Steel Plants
Arc Furnaces are the most valuable production units of
Iron and Steel Plants. Breakdowns due to the
replacement of worn out Arc Furnace components result
in the interruption of production equal to hundreds of
tons per hour, thus leading to substantial ﬁnancial loss
on annual basis. Longer intervals, in other words, less
frequent replacement of arc furnace components is
essential for quick production restart. That's why the
engineers always prefer high quality, unproblematic and
durable components. In our awareness of their huge
responsibility, we are committed to contribute to both
the manufacturing companies and the national
economy by means of supplying our engineers with
components that meet exact quality and properties they
need. With consumer concerns in our minds, we have
focused on highest perfection and began the
production of supreme quality components with top
level customer satisfaction as our ultimate goal.

Do you experience problems with your components?
Aren't you satisﬁed with their performance?
Are you tired of using non-durable products?
Are you experiencing precision issues in process
parameters during installation?
Using Arc Furnace components by Heybetli Metalurji will
save you from all problems if these questions are your
major concern.
It is commonly known that due to poor electrical
conduction, components made of low conductivity
copper become instantly hot during the process, thus,
causing the iron to melt and corrode. As a consequence,
loss of durability causes shorter life span, eventually
leading to reduced production throughput. Low
electrical conductivity of such components cause
increased power consumption at 10 to 18% when used
in areas where conductivity is crucial, resulting in
considerable ﬁnancial losses per year. On the contrary,
companies preferring our products enjoy the eﬀiciency
in power consumption and never come across any of the
problems above as electrical conductivity at 85 to 95
IACS at minimum is the most remarkable feature of our
components.

Burner Sistem
Burner System

Elektrod Kolu
Electrode Arm

Kontak Ped
Contact Pad
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Electric Arc Furnace Components for Steel Plants
9 reasons why you should prefer our products!!!!
1- High Quality
2- Long Life-span
3- High Energy Conductivity
4- High Eﬀiciency
5- High performance
6- Energy Saving
7- Resistance to Corrosion
8- Perfect Precision
9- Easy Installation
Electric Arc Furnace Components
Electrode Holders
Contact Pads
Contact Plates
Contact Fences
Electrode Arms
Bus Bars
Cooling Blocks
WALL/EBT Water Boxes
Nozzles
Burner Systems
Oxygen & Carbon Lances

Duvar Brulör Paneli
Wall / EBT Water Box

Soğutucu Panel
Cooling Panel

Bus Bar
Bus Bar

Bus Bar
Bus Bar

Elektrod Kolu
Electrode Arm
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Bakır & Bronz Ürünler
Alüminyum Bronzlar
HA PLASTmold
HA Q6
HA Q5
HA Q2
HA Q8 - CuAl8Fe3
HA QM1 - CuAl11Ni6Fe5
HA QM2 - CuAl10Ni5Fe4
Mamül Çeşitleri
Dövme Alüminyum Bronzlar
Ekstrüzyon Alüminyum Bronzlar
Savurma Döküm Alüminyum Bronzlar
Kuma Döküm Alüminyum Bronzlar
Kokile Döküm Alüminyum Bronzlar
Modele göre Döküm Alüminyum Bronzlar
Kullanım Yerleri
Gemi inşasında kullanılan pervaneler, yataklar, dişliler,
valﬂer, vanalar, pompalar; isteğe bağlı olarak
Alüminyum Bronz HA Q8 - HA Q2 veya Nikelli
Alüminyum Bronz HA QM1 analizlerinde üretilmektedir.
Üretimini yaptığımız Özel alaşımlı Alüminyum Bronzlar
HA Q5 – HA Q6 malzemeleri; DKP ve paslanmaz çelikten
mamül parçaların evye, tencere, çaydanlık, çamaşır
makinesı kazanı, bulaşık makinesi gövdesi, fırın gövdesi,
otomobil tamponu, çelik jant imalinde aşınma plakaları,
sıvama kalıpları, derin sıvama kalıpları, boğdurma
kalıpları malzemesi olarak kullanılır, Ayrıca bakır, prinç,
alüminyum ve magnezyum gibi metallerin
şekillendirilmesinde,sıvama kalıbı malzemesi olarak
kullanılır.
Alüminyum Bronzların diğer alaşımları olan HA Q8 - HA
Q2 - HA QM1 malzemleri de; Boru kıvırma röleleri,
rehber ve kalıp aşınma papuçları, kalıp parçaları imalinde
ve Plastik ve cam endüstrisinde yüksek sıcaklığa ve
korozyona dayanımlı şekillendirici parçaların imalinde,
ayrıca Pres kalıplarının sürtünme yüzeylerinde aşınma
plakaları olarak, kaynak makinelerinin taşıyıcı millerinde,
Cr kaplı millerde merkezleme ve yataklama görevlerinde
başarıyla kullanılır.
Demir Çelik Sektörü için Alüminyum Bronzlardan HA Q8
- HA Q2 - HA QM1 analizlerinde burçlar, kızaklar, dişliler,
rekorlar ve gezer vinç akım alma baraları üretilmektedir.
Makine İmalat Sektörü için Alüminyum Bronzlardan HA
Q8 - HA Q2 - HA QM1 analizlerinde taşyıcı
miller, dişliler, graﬁtli bronzlar, merkezleme yatakları,
sürtünme yatakları ve aşınma plakaları üretilmektedir.
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Cooper & Bronze Products
Aluminium Bronzes
HA PLASTmold
HA Q6
HA Q5
HA Q2
HA Q8 - CuAl8Fe3
HA QM1 - CuAl11Ni6Fe5
HA QM2 - CuAl10Ni5Fe4
Type of Materials
Forged Aluminium Bronzes
Extrusion Aluminium Bronzes
Centrifugal casting Aluminium Bronzes
Sand Casting Aluminium Bronzes
Die Casting Aluminium Bronzes
Castings Aluminium Bronzes according to models
Typical Usage
Used in the construction of Ship propellers, bearings,
gears, valves, valves, pumps; optionally the Aluminium
Bronzes HA Q8 - HA Q2 or Nickel Aluminium Bronze HA
QM1 analyzes are produced.
Bronzes that we produce special alloys of aluminum HA
Q5 – HA Q6, carbon steel and stainless steel parts are
made of steel sink, cooker, kettle, boiler, washing
machine, dishwasher, housing, oven housing, car
bumper, wheels in the manufacture of steel plates,
plaster molding, deep drawing dies, molds material is
used. The above, copper, brass, aluminum and
magnesium, metals such as shaping, spinning is used as
the mold material.
Other alloys of Aluminium Bronzes HA Q8 - HA Q2 - HA
QM1 Pipe bending relays, contacts, and die wear, Lugs,
molded parts, plastic and glass industry in the
manufacture and styling parts for the manufacture of
high temperature and corrosion resistant, as well as the
friction surfaces of the wear plates for press dies, the
welding machines, conveyor shafts, Cr-plated shafts
successfully used in centering and bearing positions.
Aluminium Bronzes HA Q8 - HA Q2 - HA QM1 for the Iron
and Steel Industry bushes, slides, gears, couplings and
bars to get the current gantry crane is manufactured
For Machinery Manufacturing, Aluminum Bronzes HA Q8
- HA Q2 - HA QM1 supporting
shafts, gears, graphite, bronze, centering bearings,
friction bearings and wear plates are produced.
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Bakır & Bronz Ürünler
Kalay Bronzlar
HS 14 - GSnBz14
HS 12 - GSnBz12
HS 10 - GSnBz10
HS 7 - Rg7
HS 9 – Rg9
HSN 10 – GCuSnBz10Ni - Nikelli Kalay Bronzlar
HSN 12 – GCuSnBz12Ni - Nikelli Kalay Bronzlar
HSP 10 – GCuSnPbBz10 - Kurşunlu Kalay Bronzlar
HSP 15 – GCuSnPbBz15 - Kurşunlu Kalay Bronzlar
Mamül Çeşitleri
Savurma Döküm Kalay Bronzlar
Kuma Döküm Kalay Bronzlar
Kokile Döküm Kalay Bronzlar
Modele göre Döküm Kalay Bronzlar
Kullanım Yerleri
Kalay Bronz alaşımlı malzemelerden sektörlerin
ihtiyaçları olan Yüksek devirlerde ağır orta yüklere
dayanıklı yataklar ve dişliler, Aşınmaya dayanıklı, yük
altında seri çalışan Su pompa gövdeleri, fanları, rakorları,
valf gövdeleri, kaymalı plaka, kızak malzemeleri ve
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Cooper & Bronze Products
Tin Bronzes
HS 14 - GSnBz14
HS 12 - GSnBz12
HS 10 - GSnBz10
HS 7 - RG7
HS 9 – RG9
HSN 10 – GCuSnBz10Ni
HSN 12 – GCuSnBz12Ni
HSP 10 – GCuSnPbBz10
HSP 15 – GCuSnPbBz15
Type of Materials
Centrifugal casting Tin Bronzes
Sand Casting Tin Bronzes
Die Casting Tin Bronzes
Castings Tin Bronzes according to models
Typical Usage
Tin bronze alloys are used for general purpose bearings
with favorable combination of strength, machinability,
castability, pressure tightness, corrosion resistance.
Tin bronze operates better with grease lubrication than
other bearing bronzes. It is widely used in water pump
ﬁttings, valve bodies and general plumbing hardware.
It is hard, strong alloy with good corrosion resistance,
especially against seawater.
As bearings, it is wear resistant and resists pounding
well. It is moderately machinable.
It is widely used for gears, worm wells, bearings, marine
ﬁttings, piston rings, and pump components.
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Bakır & Bronz Ürünler

Cooper & Bronze Products

Mangan Bronzlar

Manganese Bronzes

HM 430 - MnBz (SAE430B)
HM 43 - MnBz (SAE43)

HM 430 - MnBz (SAE430B)
HM 43 - MnBz (SAE43)

Mamül Çeşitleri
Dövme Mangan Bronzlar
Ekstrüzyon Mangan Bronzlar
Savurma Döküm Mangan Bronzlar
Kuma Döküm Mangan Bronzlar
Kokile Döküm Mangan Bronzlar
Modele göre Döküm Mangan Bronzlar

Type of Materials
Forged Manganese Bronzes
Extrusion Manganese Bronzes
Centrifugal casting Manganese Bronzes
Sand Casting Manganese Bronzes
Die Casting Manganese Bronzes
Castings Manganese Bronzes according to models

Kullanım Yerleri
Demir Çelik Sektöründe Mangan Bronzlardan imal
burçlar, kızaklar, dişliler, rekorlar ve gezer vinç akım alma
baraları yedek parça olarak kullanılmaktadır.

Typical Usage
It is an alloy with high mechanical strength, good
corrosion resistance and favorable castability. It can be
machined and is less readily machined than leaded
compositions. It is used for mechanical devices; gears,
levers, brackets, valve and pump components for fresh
and seawater service. When used for high strength
bearings, it require hardened shafts.

Kalıp Sektöründe Mangan Bronzlardan graﬁtli veya
graﬁtsiz yüksek kaydırma özelliğine sahip
plakalar preslerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
Makine İmalat Sektöründe Mangan Bronzlardan taşyıcı
mil, merkezleme yatakları, sürtünme yatakları, aşınma
plakaları ve dişliler olarak kullanılmaktadır.
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Bakır & Bronz Ürünler

Cooper & Bronze Products

Bakır Ürünler

Copper Products

HCE - ECu
HCZ - CuZr
HCC - CuCr
HCCZ - CuCrZr
HCN - CuNi2Si
HA QNS2 - HA QNS2

HCE - ECu
HCZ - CuZr
HCC - CuCr
HCCZ - CuCrZr
HCN - CuNi2Si
HA QNS2 - HA QNS2

Mamül Çeşitleri
Dövme Bakır Ürünler
Ekstrüzyon Bakır Ürünler
Modele göre Döküm Bakır Ürünler
Kokil Döküm Bakır Ürünler
Kullanım Yerleri
Bakır ürünlerden Transformatör bağlantı parçaları,
baralar, elektrod tutucuları, trafo sekonderleri, akım
taşıyıcıları, tandiş tapalar, kontini döküm tekeri,
kontini döküm bakır çemberi, döküm hattı bakır
kalıbı, Copper Ring üretimi yapılır.
CuCr, CuZr, CuCrZr yüksek elektrik iletkenliğinin
yanında orta sertlik değerlerine sahiptirler. Punta
kaynak elektrodları ve dikiş kaynak diskleri, elektrod
tutucuları, dayanımlı elektrik parçaları, trafolarda
irtibat baraları, kontaklar, akım kesiciler, prinç ve
alüminyum kontini dökümlerinde kalıp soğutucu
olarak, erezyon makinelerinde dalıcı elektrodlar
olarak geniş kullanım alanları bulunmaktadır.
CuNi2Si, yaklaşık olarak aynı kullanım yerlerine
sahiptir. Yüksek mekanik özelliğiyle birlikte iyi ısı ve
elektrik iletkenliği istenen yerlerde kullanılır. Nokta
kaynak elektrod taşıyıcıları, dikiş kaynak şaftları
(milleri), yüksek üretim hızı için punta kaynak
elektrodları, dikiş kaynak diskleri, Paslanmaz çelik,
monel ve nikel alaşımlarda, galvanizli saçlarda
kaynak eletrodu ve dikiş diski olarak, ﬂash kaynak
kalıpları, parlak ve düzgün yüzey istenen plastik
kalıplarda gövde, soğutucu parçaları olarak,
alüminyum kokil kalıplarında soğutucu,metal
enjeksiyon makinalarında piston olarak, kıvılcım
çıkarmayan alet edevat imalinde, yüksek
performanslı makinalarda valf yatakları olarak
kullanılır.

Type of Materials
Forged Copper Products
Sand Casting Copper Products
Die Casting Copper Products
Castings Copper Products according to models
Typical Usage
Transformer ﬁttings, plates, electrode holders,
transformer secondary current carriers, tundish caps,
wheel of continuous casting, continuous casting copper
circle, copper mold casting line, Copper Rings are
produced.
CuCr, CuZr, and CuCrZr have high electrical conductivity
and medium hardness. Their typical uses are spot
welding electrodes, seam welding discs, electrode
holders, durable electric pieces, transformer connection
pieces, contacts, and mould coolers in continuous
castings of aluminum and brass, current stoppers, diving
electrodes for erosion machines.
CuNi2Si have almost similar uses, thanks to their
mechanical properties of high conductivity of heat and
electricity.
Electrode holders for spot welding machines, seam
welding shafts, stainless steel monel and nickel alloys,
seam welding discs, spot and seam discs and welding
electrodes for galvanized steel sheets, ﬂash welding
moulds, luminous and smooth plastic mould bodies,
cooler parts, coolers in aluminum permanent moulds,
pistons in metal injection machines, sparks arresters,
valve bearings in high performance machines.
Transformer Busbar Bushings, Brass Flags, Insulator
Panels, Valves and Flaps used in the energy industry.
Manufactured by a fully automated process, the
Transformer Connection Parts made of high (standard
and consistent) quality brass or copper delivering
durability and corrosion resistance, provide the desired
level of electrical conductivity.
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Paslanmaz Çelik Ürünler

Stainless Steel Products

ASTM KOD: 304, 304L, 321, 316, 316L, 316Ti, 309, 309S,
310, 310S, 430, 420

ASTM KOD: 304, 304L, 321, 316, 316L, 316Ti, 309, 309S,
310, 310S, 430, 420

Mamül Çeşitleri
Modele göre döküm: Alfaset, Furan, Karbofen reçineli
kum kalıplama yöntemleriyle döküm yapılır.

Type of Material
Pattern casting: Alphaset, Furan, Carbophen resin sand
mold casting methods.

Kullanım Yerleri
Mutfak eşyaları, evyeler, ev aletleri, endüstriyel mutfaklar,
kimya ve petro-kimya sektörü, gıda sektörü, otomotiv
sanayi, eşanjör ve boyler üretimi.
Kağıt sanayi, süthane ekipmanları, sabun sanayi, deri
sanayi, kimya endüstrisi, petrol endüstrisi, kazan yapımı,
ısı değiştiriciler.
Rezistanslar, egzoz borulan, havacılık endüstrisi, bira
fabrikalan, kimya endüstrisi.
Kimya, petro-kimya endüstrisi, buhar kazanları, ısıya
mukavim eşanjörler, çeşitli kazan uygulamaları.
Kimya, petro-kimya endüstrisi, kağıt endüstrisi, nükleer
mühendislik, süthane ekipmanları.
Kimya, petro-kimya endüstrisi, pompa ve kompresör
parçaları, kazanlar, fınnlar ve ısı değiştiriciler.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı ekipmanlar ve parçalar.
Fınn parçaları ve yüksek sıcaklıklara dayammlı
ekipmanlar, kimya, petro-kimya endüstrisi.
Dekoratif amaçlı kullanımlar, parlak yüzey uygulamalar.

Typical Usage
Kitchen utensils, kitchen sinks, manual tools, industrial
kitchens, chemicals and petro-chemicals industries, food
industry, automotive industry, heat exchange and boiler
production.
Paper industry, dairy equipments, soap industry, leather
industry, chemicals industry, petroleum industry, boiler
making, and heat exchangers.
Resistances, exhaust pipes, aviation industry, beer
factories, chemicals industry.
Chemicals and petro-chemicals industries, steam boilers,
temperature resistant heat exchangers, various boiler
applications.
Chemicals and petro-chemicals industries, paper
industry, nuclear engineering, dairy equipments.
Chemicals and petro-chemicals industries, pump and
compressor parts, boilers, ovens and heat exchangers.
High temperature resistant equipments and
components.
Oven components and high temperature resistant
equipments, chemicals and petro-chemicals industries.
Decorative uses, incandescent surface applications.
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Kalite Sertiﬁkaları

Quality Certiﬁcates
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Oﬁs: VARYAP PLAZA PENDİK
Esenyalı Mah. Yan Yol Cad.
No: 61 Kat: 2 Oﬁs No: 174
Pendik - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: 00 90 216 591 04 29
00 90 216 591 05 29
Fax:

Oﬀice: VARYAP PLAZA PENDİK
Esenyalı Mah. Yan Yol Cad.
No: 61 Kat: 2 Oﬁs No: 174
Pendik - ISTANBUL / TURKEY
Phone: 00 90 216 591 04 29
00 90 216 591 05 29
Fax:

Üretim Yeri:
Gebze - KOCAELİ / TÜRKİYE
Telefon: 00 90 262 644 42 78
00 90 262 644 42 79
Fax:

Production Facility:
Gebze - KOCAELİ / TURKEY
Phone: 00 90 262 644 42 78
00 90 262 644 42 79
Fax:

www.heybetli.com
info@heybetli.com
sales@heybetli.com

