KAYMAKÇILAR

MAKİNA ve DÖKÜM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

KURUMSAL / CORPORATE

MOLDING & MELTING

Kaymakçılar Döküm

Kaymakçılar Foundry

KYK Yüce Makina

Toplam Alan
: 18.000 m²
Kapalı Alan
: 6.500 m²
Beyaz Yaka Personel : 12
Mavi Yaka Personel : 52

Total Area
Closed Area
White Collar
Blue Collar

Toplam Alan
Kapalı Alan
Beyaz Yaka Personel
Mavi Yaka Personel

: 18.000 m²
: 6.500 m²
: 12
: 52

Hakkımızda
1976 yılında üretim hayatına başlayan ve şu anda Ankara
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetine devam eden
firmamızın ana üretim konusu Lamel Grafitli Demir Döküm,
Küresel Grafitli Demir Dökümdür. Talaşlı İmalat faaliyeti, Grup
şirketimiz olan KYK Yüce Makina tarafından yapılmaktadır.

About Us
Our company established in 1976. Our company continues its
activities at the moment Ankara Baskent Organized Industrial
Zone. Our company’s main production Lamellar Graphite Iron
Castings, Ductile Iron Castings. Machining operations are made
by KYK Yüce Machine that is one of our group companies.

Misyonumuz
Döküm sektöründe edinilmiş bilgi ve tecrübeleri gelecek
kuşaklara aktaran, teknolojisinde sürekli gelişimi sağlayan,
rekabetçi yapısıyla iş ortakları ve ülke ekonomisi için değer
üreten, topluma ve çevreye karşı duyarlı, sürdürülebilir bir
dinamizm yaratmaktır.

Our Mission
Our Mission is to create a sustainable dynamism that is
environmentally conscious and socially responsible, while
carrying our experience and know-how in the foundry sector over
to future generations, maintaining a continuous development in
our technologies, creating values for business partners and the
economy of the country with our competitive nature

Vizyonumuz
Sürekli büyüme anlayışı ile kapasitesini etkin kullanan, kaliteden
ödün vermeyen, geliştirme faaliyetlerine önem veren, pik ve
sfero döküm üretiminde Sektör lideri, dünya tedarikçisi bir firma
olmaktır.

Our Vision
is to become industry leading company, a global supplier, in
nodular cast iron and gray cast iron production, one that is
making an efficient use of our capacities, not compromising on
quality, and placing emphasis on our development operations.
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KYK Yüce Machine
: 3.600 m²
: 2.100 m²
:4
: 20

Total Area : 3.600 m²
Closed Area : 2.100 m²
White Collar : 4
Blue Collar : 20

Saygı Ve Bağlılık
İşimizi en doğru şekilde, gönülden sahiplenerek yapıyoruz. Tüm
ilişkilerimizi saygı ve sevgi çerçevesinde kuruyoruz, bu sayede
güvene dayalı uzun vadeli birliktelikler oluşturuyoruz. Tutarlıyız,
verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiriyoruz.

Respect And Commitment
We do our job in the best possible way with a devoted dedication.
We build all our relations within the framework of love and respect,
this way we build long term partnerships based on trust. We are
consistent, we keep our promises no matter what.

Sürdürülebilir Büyüme
Değişime uyum sağlayacak stratejiler geliştiriyoruz. Mevcut
işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam ederken, sektörleri sürekli
takip ediyor, yeni pazarlar ve ürünlerle büyümeye devam ediyoruz.

Sustainable Growth
We develop strategies that can adapt to change. While continuing
to maket he most of our existing work, we constantly monitor the
industries and continue to grow through new markets and goods.

“Biz” Olmak
Farkı yaratan insandır. İşini seven, yetenekli ve vizyon sahibi
bir grup olarak yaptığımız işlerde fark yaratıyoruz. Paylaştıkça
büyüyeceğimize inanıyor, kurumlarımızın gerçek sahibinin çalışan
herkes olduğunu bilerek daha verimli ve daha üretken olabiliyoruz.
Birbirimizin uzmanlığına saygı gösteriyor ve birbirimize güveniyoruz.
Grup olarak elde edilen başarı da, bireysel başarılar da, hepimizin
başarısıdır düşüncesiyle “biz bir aileyiz” bilinciyle çalışıyoruz.
Tedarikçilerimizi, ürün ve hizmet ürettiğimiz müşterilerimizi de “biz”
anlayışıyla aileden kabul ediyoruz.

Becoming “us”
People make the difference. As a talented and visionary group that
loves its job, we make a difference in the work we do. We believe that
we will grow by sharing and we can be more efficient and productive
by acknowledging that the true owners of our corporations are
everybody who work for them. We respect each other’s expertise
and we trust each other. We work with an understanding that “we
are a family” and both the successes we achieve as a group and
as individuals belong to all of us. We consider our suppliers and
our customers for whom we provide goods and services with an
understanding of “us”, as members of our family...

Ar-ge
Müşterilerimizin ve dahil olduğumuz sektörlerin ihtiyaçlarını göz
önüne aldığımızda, ürettiğimiz ürünün ve hizmetlerin var olanlardan
daha iyi olması için, devamlı araştırma yapıyoruz. Eğitimler ve
sürekli gelişme sayesinde müşterilerimize yeni ve akılcı olanaklar
sunuyoruz.

R&D
When we take the needs of our customers’ and industries’ needs
into consideration; we constantly conduct studies to improve our
existing goods and services. We can offer new and smart possibilities
to our customers thanks to training and constant improvement.
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Sertifikalar / Certificates
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Kalite Kontrol / Quality Control

•
•
•
•
•
•
•

Çekme Test Cihazı
Spektrometre
Mikroyapı Analizi
Kum analizi
HBN Sertlik Ölçüm Cihazı
Sıcaklık Ölçer
Termal Analiz

•
•
•
•
•
•
•

Universal Tensile Testing Machine
Spektrometer
Microstructure Analyse
Sand Analyse
HBN Hardness Tester
Temperature Control
Thermal Analyse
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Model İmalatı / Pattern Making

Maça İmalatı / Core Making Shop

• 3 Boyutlu katı modelleme ile imalat
• 2.100 x 1.000 mm tabla ölçülerine sahip model işleme tezgahımız bulunmaktadır.
• 3D Solid Modelling
• We have CNC controlled Pattern Making Machine (Table Size: 2.100x1.000 mm)

Fabrikamızda, 12 lt ile 100 lt kapasite
aralığında 6 adet cold-box maça makinası
bulunmaktadır.
6 machines (12 lt - 100 lt)
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Kalıplama Ve Ergitme / Molding & Melting

Kalıplama Ve Ergitme / Molding & Melting

• Yıllık döküm kapasitemiz 14.000 Ton
• Yıllık İşleme kapasitemiz 4.000 Ton dur.
• Casting capacity : 14.000 Tons / year
• Machining capacity : 4.000 Tons / year

KÜNKEL WAGNER
Derece Ölçüleri / Flask Size : 800 x 1000 x (350+350) mm
Kalıp Hızı / Moulding Speed : 40 Kalıp (Mould) / Saat (h)
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SİNTO FBO III
Derece Ölçüleri / Flask Size : 500 x 600 x (200+200) mm
Kalıp Hızı / Moulding Speed : 120 Kalıp (Mould) / Saat (h)
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KYK Yüce Makina

Talaşlı imalat; (KYK Yüce Makina)
• Yatay İşleme merkezleri (7 Adet)
• Dikey işleme merkezleri (4 Adet)
• CNC yatay tornalar (5 Adet)
• CNC dik torna (C Eksenli) (1 Adet)
• Üniversal frezeler, tornalar ve matkaplar
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Machining ; (KYK Yüce Makina)
• 6 x Horizontal Machining Center
• 4 x Vertical Machining Center
• 5 x Horizontal Lathe (CNC)
• 1 x Vertical Lathe (with C Axis)
•and other Universal Machines

Talaşlı İmalat / Machining

3 Boyutlu Koordinat Ölçüm Cihazı ve diğer
ölçü aletleri, mastarlar ile müşterimizin
taleplerine cevap verebilecek seviyededir.
3D-CMM Machine 1.500x1.000x800 mm
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www.fikrialaajans.com

KYK YÜCE MAKİNA
Başkent OSB Başkent Bulvarı No: 11
Malıköy - Sincan/ANKARA - TÜRKİYE
+90 312 502 07 18 - 19
+90 312 502 07 16
www.kykyuce.com.tr
info@kykyuce.com.tr

KAYMAKÇILAR DÖKÜM
Başkent OSB 16. Cadde No: 17
Malıköy - Sincan/ANKARA - TÜRKİYE
+90 312 640 12 90
+90 312 640 12 91
www.kaymakcilar.com.tr
info@kaymakcilar.com.tr

