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* YARDIMCI VALFLER * ÜNİTE ve ÜNİTE  BAĞLANTI EKİPMANLARI
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* Sistemin ihtiyacına ilişkin 
olarak farklı modeller ve farklı 
diş ölçüleri mevcuttur.

* Kilit valfi, çekli ve çeksiz hız 
ayar valfleri, çek valfler, basınç 
emniyet valfleri, 

* Hat tipi akış bölücü valfler, 
platform valfleri, Ön dolum 
valfleri, 

* NG6 ve NG10 valf pleytleri.

* AC ve DC elektrik motoru, 
Yağ tankı, Yağ göstergesi, 
Emiş filitresi, Basınç filitre-
si, Depo kapağı, Kampana, 
Pompa adaptörü, Elastik Dişli 
kaplin 

* YÖN KONTROL VALFLERİ * POMPA VE MOTOR GRUBU
* Hidrolik yön denetim valfleri 
hidrolik yağın yönünü denet-
leyen devre elemanlarıdır.

* NG6, NG10, NG16, NG25 yön 
kontrol valfleri.

* Modüler basınç, debi, kilitle-
me ayar valfleri.

* Oransal basınç ve debi kont-
rol valfleri ve kartları.

* Hidrolik dişli, paletli, piston-
lu, tandem, değişken debili ve 
paletli pompalar

* iletim Hacmi aralığı 6.1–110.8 
cm³/dev 250 bar’a kadar no-
minal çalışma basıncı,600 ile 
4000 devir/dak. çalışma devri 
aralığı,

* Alüminyum ve sfero döküm 
gövde,

* Uzun ömür 

* Tek ve çift dönüş yönü

* KUMANDA KOLLARI * ÖZEL ÜNİTE TASARIMI
* Tekli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, 
altılı, yedili, dilimli ve monob-
lok tipleri bulunmaktadır.

* Talebinize en uygun hidro-
lik güç ünitelerini güçlü proje 
ve uzun ömürlü sistem anla-
yışımızla sizler için üretmeye 
odaklıyız.

* En karmaşık sistem çözüm-
leri için bile bir irtibat ve da-
nışma ortağı olarak bize gü-
venebilirsiniz. 
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*  YAĞ SOĞUTUCULARI
* Hava emişli hidrolik yağ so-
ğutucuları ile sulu yağ soğu-
tucu ürün çeşitleriyle yanınız-
dayız.

* ÖZEL HİDROLİK SİLİNDİR ÇEŞİTLERİ
* Standart silindir üretiminin 
yanında projelerinize özel si-
lindir üretimiyle de yanınız-
dayız.

* Silindir üretimi için gerekli 
kromlu mil, honlanmış boru, 
piston, silindir boğazı, ön ve 
arka mafsal bağlantı parçaları 
tedariği 

* OTOMATİK-MANUEL YAĞLAMA SİSTEMLERİ
* Makinenizin ömrünü uzat-
mak ve hareketli parçaların 
sürtünmeyi, aşınmayı ve ko-
rozyona karşı korumak için 
kullanılırlar.

        

* REKOR KELEPÇE GRUBU
* 3/16”-2” aralığında 420 bar 
basınç değerine kadar hid-
rolik hortum rekor çeşitleri, 
Hortum ve boru bağlantı ke-
lepçeleri bulunmaktadır.

* HİDROLİK HORTUM 
* Hidrolik sektöründeki hor-
tum rekorlama hizmetimizle 
birlikte, ihtiyaç duyulan tüm 
hortum çeşitleriyle sizlerin 
yanındayız.

* HİDROLİK BAĞLANTI ELEMANLARI
* Hidrolik sistemin ihtiyacına 
göre TE, Dirsek, Kuyruklu Dir-
sek, Nipel, Orantılı nipel, Man-
şon, redüksiyon, Kör tapa, 
rekor bağlantı elemanlarıyla 
hizmet vermekteyiz
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* PNÖMATİK ŞARTLANDIRICI
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* ikili şartlandırıcı, Üçlü şart-
landırıcı, regülatör, filitre yağ-
layıcı 

*  1/4”-1” / 0-16bar, 0-40bar 
basınç aralığında

* YÖN KONTROL VALFLERİ
* Elektriksel ve pnömatik  
uyarılı yön kontrol valfleri, Me-
kanik ve manuel uyarılı yön 
kontrol valfleri, Butonlu ve 
kollu valfler, Pedal kumandalı 
valfler

* (1/4”-1/2” ölçülerinde) – 
(2-2, 3-2, 5-2, 5-3 konumlu)

* SELENOİD VALFLER
* Genel maksat standart seri, 
Genel maksat ağır hizmet 
seri, Buhar ağır hizmet seri, 
Paslanmaz Pistonlu vanalar, 
Düşük basınç ve vakum sele-
noid vanalar, Kompresör sele-
noid valf

*1/8”-2” / 0-16bar, 0-40bar    
basınç aralığında
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* PNÖMATİK SİLİNDİRLER
* Standart silindirler, Kalem 
silindirler, Short stroke silin-
dirler, Kompact silindirler, Ya-
taklı silindirler, İkiz silindirler, 
Pnömatik tutucular.

* (Q8mm-Q250mm piston 
çapından,  standart olarak 
1000mm stroka kadar)

* AKTÜATÖRLÜ VANA
* Tek ve çift etkili pnömatik 
aktüatörler, Endüstriyel Ro-
tary aktüatörlü vanalar, Kız-
gın Yağ ve buhar vanaları,  Ke-
lebek ve küresel vanalar

* 1/2”-3” / 0-16bar,0-40bar     
basınç aralığında

* PNÖMATİK SİLİNDİR AKSESUARLARI
* Ön mafsal bağlantı, Küresel 
mafsal bağlantı, Çatal bağ-
lantı, Arka mafsal bağlan-
tı, Eklem yer bağlantı, Flanş 
bağlantı,
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*  MANOMETRE
* Alttan çıkışlı, arkadan çıkışlı, 
pano tipi manometre çeşit-
leri, istenilen basınç değerle-
rinde ve çaplarda temin edil-
mektedir.

* SARI REKOR BAĞLANTI – VANA GRUPLARI
* Erkek hortum geçme re-
korları, Kör tapa, Redüksiyon, 
Dirsek, Kuyruklu dirsek, Te 
bağlantı, Çatal bağlantı, Ara 
nipel, Manşon … Pirinç bağ-
lantı elemanları. Küresel vana 
çeşitleri. 

* FİTTİNGS  VE HORTUM GRUBU
* Sistemin ihtiyacına ilişkin 
olarak farklı modeller ve farklı 
diş ölçüleri mevcuttur. Ürün 
gamı farketmeksizin basınç 
değeri maksimum 250-350 
bar arasındadır.
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* VAKUM  JENERATÖR SİSTEMLERİ
* Tek dokunuşla montaj, kolay 
bağlantı ile donatılmıştır. Re-
çineden yapılmış gövde, kü-
çük hacimli ve hafif. Yüksek 
vakum seviyeli tipte ve büyük 
vakumlu akış tipinde mevcut-
tur.

* VAKUM VANTUZ
* Tutulamayan yüzeyleri tuta-
bilen, iz bırakmasını istemedi-
ğimiz yüzeylerde farklı stoper 
imkanı sunan ve kullanıcısını 
bakım maliyetlerinden koru-
yan değişken uç yapılarıyla 
yanınızdayız.

* VAKUM FİLTRE SİSTEMLERİ
* Vakum akışındaki tozu ve 
diğer parçacıkları filtreleyin. 
Şeffaf gövde, kontaminasyon 
derecesini belirtmek kolaydır. 
Filtre elemanı değiştirilebilir.
Vakum pompasında çalış-
ma arızası veya durma riski-
ni azaltır.  Seçenek için çeşitli 
nominal akış hızı.
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*  KEÇE GRUBU
* Hidrolik sızdırmazlık, Pnö-
matik sızdırmazlık, statik sız-
dırmazlık, toz keçeleri , yatak-
lama elemanları 

* ORİNG GRUBU
* İhtiyaçlara uygun ölçüler-
de oring çeşitleri. Metrik ve 
whitwort ölçülerinde hazır 
oring setleri. 

* PUL GRUBU 
* Bakır pul çeşitleri, Alümin-
yum pul çeşitleri, Süper pul 
çeşitleri

SI
ZD

IR
M

A
ZL

IK
MEKANİK SALMASTRA

    

w
w

w
.k

lc
h

id
ro

li
k

.c
o

m

AFYONKARAHİSAR
BÖLGE BAYİSİ

DÖNER BAŞLIK
YUMUŞAK ÖRGÜLÜ SARMASTRA

SPİRAL SARIMLI CONTA

KARBON GRAFİT 
SİLİSYUM KARBÜR

TUNGSTEN KARBÜR
SERAMİK
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* SU HORTUMU

* ALÇAK VE ORTA 
BASINÇLI SU HORTUMU

* ŞEFFAF TELLİ  
HORTUM

* TERMO HAVA  
HORTUMU

* ÇİFTLİ TERMO HAVA  
HORTUMU

* KOMPRESÖR 
HORTUMU

* İLAÇLAMA
HORTUMU
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