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uzun vadeli güvenilir çözüm ortağınız 



                                             Kısa Bilgi 

- Kalıp, döküm, CNC işleme, toz boya. 

     -   25 yıldan fazla üretim tecrübesi 

           -  10.000 m2 lik üretim tesisi  

                     -  120 çalışan 

                    -  45% ihracat  

          -  Ortalama %20 yıllık büyüme 
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                                             Tarihçe 

Izmir’de 400 m2 lik bir atölyede, Öz-Ay® kamlok ve çabuk bağlantı 

elemanları üretimine başlandı. 

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 2.000 m2 lik yeni tesis. 

Kalıp tasarımı ve üretimine başlandı. 

Enjeksiyon ve CNC makinaları yatırımlarına başlandı. 

OEM Ürünlerin imalatına başlandı. 

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası alındı. 

Avrupa ve ABD ye ilk ihracat yapıldı. 

Manisa Muradiye Sanayi Bölgesi’ndeki yeni tesislere taşınıldı. 

ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası alındı. 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alındı. 

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alındı 
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                                             Yerleşim 
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                                             Faaliyetler 

Öz-Ay ®  Çabuk Bağlantı Elemanları 

 

Kendi tasarımımız olan petrol, sulama, 

demir-çelik vb. sektörlerdeki 

müşterilerimiz için akışkan transferinde 

kullanılan Öz-Ay ® markalı kamloklar. 

Bayilerden oluşan satış ağı. 

OEM Ürünler 

 

OEM müşterilerin 2D teknik çizim ve 3D katı 

modelleri üzerinden, onların tasarımına göre 

üretilen, proje bazlı, müşterinin üretim 

hattına sevk edilen ürünler.. 
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                                     Üretim Teknolojisi 

Aluminyum Döküm 

Kokil Döküm (%15) Enjeksiyon Döküm (%82) 

Öz-Ay® markalı ve OEM ürünler. 

Alçak Basınçlı Döküm (%3) 
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                                                     İhracat 

Öz-Ay ® Çabuk 

Bağlantı Elemanları  

OEM Ürünler 
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45% 
55% 

Ihracat Turkiye



                                                     Sektörler 
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Motorlu Taşıtlar 
63% 

Oz-Ay®  
Markalı 

Ürünler 16% 

Endüstriyel 
Ürünler 11% 

Elektronik 
8% 

Savunma 
2% 



                                                     Sektörler 
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Binek ve  
Hafif Ticari  

Araçlar 
10% 

Kamyon 
23% 

Motosiklet  
5% Forkliftler 

5% 

Diğer  
Motorlu Taşıt  

Parçaları 
20% 

Non-Automotive 
37% 



                  Üretim Prosesi – Genel Bakış 
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                            Üretim Prosesi- Tasarım 

• UNIGRAPHICS NX yazılımı ile kendi 

bünyemizde kalıp tasarımı. 

• Tasarım aşamasında döküm 

simulasyonu. 

• Müşterilerimizle kalıp tasarımının 

yanında döküm prosesi mantığıyla 

ürün tasarımı ve fizibilite çalışmaları.  

• Kendi kalıphanemize ek olarak çeşitli 

OEM projelerde yurtiçi yan sanayi 

kalıpçılarımızla da çalışma imkanı. 
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                  Üretim Prosesi- Kalıphane 

• Kalıphanemizde bulunan 3 adet Dik 

İşlem Merkezi ile kalıp imalatı. 

• Enjeksiyon döküm ve kokil döküm 

kalıplarının imalatı. 

• Onaylı yan sanayi kalıp tedarikçilerimiz 

ile aynı anda birkaç farklı projenin kalıp 

imalatını sağlayabilme imkanı. 

• Üretimi aksatmadan tüm kalıplarının 

hızlı şekilde, bakım, düzeltme ve 

modifikasyonlarının yapılması. 

• Dik İşlem Merkezlerinde OEM ürünlerin 

de talaşlı imalatı. 
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                  Üretim Prosesi – Merkezi Ergitme 

• 3 adet doğal gazla çalışan merkezi ergitme ünitesi  

       (1 adet 500 kg/h, 2 adet 200 kg/h kapasiteli).         

……Verimli,çevre dostu,yüksek kalitede ergitme teknolojisi. 

• EN AB 46000 (AlSi9Cu3,ETIAL 160,DIN 226) , EN AB 

43000 (AlSi10Mg, ETIAL 171), EN AB 43200,AlSi12, 

Silafont-36  hammadde alaşımları. 

• Ergitilen malzeme özel sistemlerle bekletme ocaklarına 

taşınarak proses şartları sağlanır. 
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                  Üretim Prosesi – Enjeksiyon Döküm 

 

•    300 Ton Enjeksiyon Döküm Makinası  

•    400 Ton Enjeksiyon Döküm Makinası  

•    550 Ton Enjeksiyon Döküm Makinası 

•    750 Ton Enjeksiyon Döküm Makinası 

• 1.100 Ton Enjeksiyon Döküm Makinası 

 

• Enjeksiyon döküm makinalarımızda yüksek 

verimlilik ve hızda, kaliteli üretim imkanı veren, 

doldurma, spreyleme ve parça alma robotları 

ile yüksek otomasyon seviyesi. 

• Enjeksiyon dökümhanede yeni projeler için 

sürekli yatırım yapma ve büyüme imkanı. 
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                  Üretim Prosesi – Kokil Döküm 

• Çeşitli ebatlarda kokil döküm makinaları 

• Yüksek adetli maça üretimi için soğuk kum 

maça makinası. 

• Maçalı ya da maçasız 0,150 kg dan 30 kg 

kadar çeşitli geometriye sahip pek çok 

kokil döküm parçanın üretimi.  

• Konveyor tipi doldurma robotları ile iki 

hatta çalışan kokil döküm makineleri 

sayesinde yüksek seviyede otomasyon.  
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                  Üretim Prosesi – Alçak Basınç Döküm 

• Özel tasarım, son teknoloji alçak basınçlı döküm makinası  

• Hareketli dosaj fırını (800 kg), hava & su soğutma sistemi, Siemens dokunmatik ekranlı yazılım. 

• 30 kg ağırlığa kadar çeşitli alçak basınçlı döküm parçaları üretme yeteneği. 

© 2020                                                                       Ozay Dokum – www.ozaydokum.com                                                                        16 



                  Üretim Prosesi – Kumlama 

• Döküm prosesinden sonra parçalar trimleme, 

çapak alma, ya da troval ve kumlama gibi 

sonraki yüzey işlem proses adımlarında ilerler. 
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• Konveyör bant tipi otomatik kumlama hattı 

sayesinde yüksek adetlerde ve tekrarlanabilir 

yüzey kalitesinde kumlama yüzey işlemi 

yapılmaktadır.  



                  Üretim Prosesi – Talaşlı İmalat 

• 6 adet CNC İşleme Merkezi. 

• 2 adet Yatay İşleme Merkezi 

• Yüksek adetli işleme kapasitesi 

için 4 CNC İşleme Merkezi’nde 

tam otomatik robot.  

• 2 adet lazer markalama cihazı. 

• İşleme sonrası ultrasonik yıkama 

prosesi. 
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                  Üretim Prosesi – Toz Boya 

• Sıcak yağ alma, de-iyonize su, 

asidik yağ alma, nano kaplama 

ve kurutmadan oluşan boya 

öncesi yüzey işlem banyoları. 

• Aynı anda ve kısa sürede iki 

farklı renk elektrostatik toz boya 

kullanımı sağlayan iki adet 

boyama kabini. Özel ürünlerde 

maskeleme ve boya koruma 

imkanı ile esnek üretim kabiliyeti. 

Son teknoloji ile optimize edilmiş 

özel boya tabancaları.. 

• Robot ile toz boya uygulaması 

• Tam otomatik konveyör bant 

sistemi. Infrared teknolojisi ile 

çalışan pişirme fırını. LCD 

ekranlarla kontrol edilen kararlı 

elektrostatik toz boya prosesi. 
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                                Ürün Depoları 

• Bu üretim aşamaları boyunca, yarı 

mamul haldeki ürünler tüm proses 

bilgileri tanımlanmış ve düzenlenmiş 

bir şekilde yarı mamul ürün 

deposunda muhafaza edilir. 

• Tüm üretim aşamaları bittikten 

sonra Öz-Ay ® Markalı Çabuk 

Bağlantı Elemanları ve OEM 

parçaları son ürün deposuna 

sevk edilir. 
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                                Kalite Laboratuvarı 

• Mitutoyo 3D CMM Ölçüm Cihazı 

• 2 adet Bosello X-Ray Radyoskopi Cihazı 

• Spektrometre 

• Yoğunluk Ölçümü, Makroyapı analizi 

• Sertlik Ölçüm Cihazı 

• Yüzey Pürüzlülük Cihazı 

• Profil Projektörü 

• Gaz sistemi ve su altı sızdırmazlık test cihazları 

• Cross-cut testi,boya kalınlık ölçümü, PH metre. 

• Yüzey işlem banyoları için kimya laboratuvarı. 

• Ultrasonik yıkama makinesi , kirlilik analiz cihazı 
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                                Kalite Belgeleri 
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                                Kalite Belgeleri 
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Zamanınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. 
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