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  1992 yılında mekanik pres imalatı amacıyla kurulan firmamız  , bugün geldiği konum-
da 800 ton baskı gücüne kadar eksantrik presler ve bu preslere ait ekipmanlar olan rulo 
açıcı-doğrultucu-sürücüler imal etmektedir.Firmamız müşteri odaklı çalışma sistemiyle 
doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yönelik proje geliştirmekte ve bu projelerin imalatını 
yapmaktadır.Teknik Pres geliştirmiş ve imalatını yapmış olduğu presler ile eksantrik 
pres imalatı konusundaki bilgi ve tecrübesini kanıtlamıştır.Teknik Pres olarak öncelikli 
amacımız kaliteli,güvenli ve üst düzen 
performansa sahip presler ve pres ekipmanları üretmektir.

  Teknik Pres geliştirdiği yenilikçi ürünler ile Türkiye’de ismi duyulan bir firma olmayı 
amaçlayan,kalitesini daima artırma hedefiyle yola çıkmış bir mühendislik firmasıdır.Bu 
noktada katma değeri fazla,Türkiye’de ilk olan ürünler imal etmek ve pazara sunmak 
amaçlarından bir tanesidir.

  Teknik Pres was established in 1992 to produce high quality mechanical presses and 
press feeding systems for industry . Our company has been developing and producing 
projects according customer needs within its customer-oriented working system. Today 
our firm reached the high quality of production with manufacturing up to 1000 Tons 
mechanical presses , de-coillers, straighteners and roller feeds. Ultimately , our design 
press machines have been proven our knowledge and experience in the press 
manufacturing sector.

  As a consequence , Teknik Pres is an engineering company which intends to be a 
well-known company with its innovative and remarkable products in the world.

HAKKIMIZDA
 

ABOUT US
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BELGELERİMİZ

CERTIFICATES

-Ürünlerimiz CE belgelidir.
-Our all products have CE certifitace.
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SÜREÇ

PROCESS

-Üretim sürecimiz ;
-Production process timeline ; 
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NEDEN TEKNİK 
PRES? 

WHY 
TEKNİK PRES?

1.Dişli Sistemi | Gear System
-Yekpare malzemeden dişli 
imalatı, indüksiyonla 
sertleştirilmiş ve taşlanmış 
dişliler.

-Our gears made of solid stoch 
and we apply surface 
hardening and profile 
grinding to our gears.

2.Konik Kilit Kullanımı | Taper Locks Use
-Dişli-göbek 
geçmelerinde konik kilit
 kullanılır,kama 
kullanılmaz.

-We use taper-locks on the 
gear-crank connections, no 
wedges used. 

3.Kızak Seçenekleri | Ram Guide Options
-İspanyolet preslerinde 
rulman ile yataklama yaparak 
boşluksuz 
çalışma sağlanmaktadır. 
C-tiplerinde V-tipi düşük 
boşluklu H-tiplerinde 8 
yüzeyden kızaklama 
yapılmaktadır.

-We apply cam bearing ram 
guides to our long produc-
tion presses.So , we have 
noclearence on the ram. For 
C-type presses we use V-type 
bronze sledges.For H-type 
presses we apply 8 surface 
bronze sledges.

4.Yağlama Sistemi |Lubrication System
-Progresif yağlama bloğu 
kullanımı ile istenilen yere 
istenilen miktarda ve basınçlı 
yağ gitmesi sağlanır.Bu blok 
üzerinde yağlama sistemini 
izleyen bir sensör bulunur.    
      
-We apply continious central 
lubrication system on our press-
es. We use progressive divider 
block on this system. On this 
block we have a sensor which 
follows the lubrication condition.

5.Dengeleme Silindirleri | Balancer Cylinders
-Dengeleme silindirleri kendi 
imalatımız olup honlanmış 
hidrolik borular kullanılmak-
tadır. Boğazlardan yağlama 
yapılarak maksimumu ömüre 
ulaşılmaktadır.   
               
 -We manufacture our own 
pneumatic cylinders.We use 
thick-walled pipes for that cylin-
ders. Also, we apply continous 
lubrication to the cylinders.

6.Koç Ayar Sistemi | Ram Adjustment System

-Koç ayarı sağ ve sol biyel 
kolunda bulunan iki adet 
enkoder ile sürekli olarak 
kontrol edilir.Koç ayarında çift 
sıra zincir ve manyatik frenli 
motor kullanılır.                              

- We have two encoders to 
measure the distance between 
ram to bolster plate.We use 
double-row chain between the 
screw and adjustment system 
motor.Also we use magnatic 
brake on this motor.
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7.Hidrolik  Sigorta Sistemi | 
   Hydraulic Protection System

-Hidrolik Sigorta sistemi 
ve pres tonajı ekrandan 
görülebilir ve 
sınırlanabilir.

-We read the pressure on 
the plc and with the touch 
screen, we can put a up-
per limit for the stamping 
force.

8.Reçete Sayfası | Mould Info Page

-Reçete sayfası ile kalıp 
aralığı,sürme açıları,-
baskı hızı vb. parame-
treler kaydedilebilir ve 
otomatik reglaj ayarı 
yapılabilir.      

-We can save our 
ram-bolster distance and 
servo-drive feed angles.
So, operator won’t need 
to search optimal feed 
angles everytime.

9.Operatör Paneli | Operator Panel
-Ürünlerimizde Siemsn 
s7-1200 PLC ve ekran 
kullanılmakta olup, 
yağlama durumu,hava 
basıncı,hidrolik sigorta 
basıncı,pres kuvveti ve 
pres hızı gibi tüm para-
metreler izlenmektedir.                             
         
-We use Siemens brand 
touch screen and S7-
1200 PLC system on our 
presses. We can see 
lubrication syste
m,air pressure condi-
tion,hydraulic protection 
system pressure,press 
force and press speed on 
the screen. 

10.Motor Ters Çalışma |
     Motor Reverse Turn

-Ana motor ters çalış-
ma fonksiyonu standart 
olarak sunulmaktadır. 
Ayrıca kalıp koruma pro-
gramları müşteri ihtiyacı 
doğrultusunda yapılmak-
tadır.    

-Main motor can be work 
reverse.We have mould 
protection system on our 
presses.We help to our 
custumers about how to do 
mould protection.

11.CE ve Güvenlik | CE and Safety

-Preslerimizde ışık bari-
yeri ve  manyetik şalterli 
mekanik emniyet kapakları 
kullanılmaktadır.                             

-Our presses have CE 
certificates.With the concept 
Of safety we reached max. 
Safety on our presses.Opera-
tor protected with mechanical 
doors and light barrier.On the 
mechanical doors magnatic 
switches and shatter-resis-
tant polycarbonate used.

12.Bağlantılar | Electrical Connections
-Tüm Bağlantılar soketler 
ile yapılmaktadır.Tüm 
kablolar kaliteli markala-
ma elemanları ile işare-
tlenmektedir.Elektrik 
şemaları çizilmekte ve 
teslimatta müşteriye 
teslim edilmektedir.                 
                    
 -Almost all the connections 
will be done with  sockets.
Inside those sockets and 
everywhere in the press,all 
cables have marks. An elec-
trical scheme will be given 
at the delivery.
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H TİPİ 
EKSANTRİK PRES

H TYPE 
MECHANICAL PRESS

Standart Özelliklerimiz :

-Yüksek rijitliğe sahip çelik konstrüksiyon gövde
-500 Tona kadar baskı gücü
-1,2,3 Biyel kolu seçeneği
-Maks. 6000 mm’ye kadar tabla boyu 
-Pnömatik fren-kavrama kombinasyonu
-Sekiz yüzeyden yataklama
-Merkezi otomatik yağlama sistemi
-Motorlu reglaj ayarı sistemi
-Hidrolik sigorta
-2 yıl süreli mekanik parça garantisi
-Emniyet PLC Kullanımı
-Pres emniyet valfi kullanımı

Opsiyonel Özelliklerimiz :

-Isıl işlem
-Hız kontrol ünitesi
-Siemens dokunmatik ekran ve PLC        
 kontrol sistemi
-Mekanik emniyet bariyeri

Standart Features :

-High-rigidity steel frame construction
-Up to 500 Tons Pressure
-1,2,3 connection rod option
-Up to 6000 mm table len
-Pneumatic brake-clutch combination
-Eight-sledge surface
-Central automatic lubrication system
-Motorized regulation system
-Hydraulic protection
-2-year warranty
-CE Certification

Optional Features :

-Heat treatment
-Speed control unit
-Mechanical safety barrier
-Siemens touch screen and PLC 
 control unit 
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H Tipi Eksantrik Pres // H Type Mechanical Press
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H TİPİ 
YÜKSEK TONAJLI
EKSANTRİK PRES

H TYPE HIGH TONNAGE
MECHANICAL PRESS

Standart Özelliklerimiz :

-Yüksek rijitliğe sahip çelik konstrüksiyon gövde
-1000 Tona kadar baskı gücü
-1,2,4 biyel kolu seçeneği
-Maks. 6000 mm’ye kadar tabla boyu
-Pnömatik fren-kavrama kombinasyonu
-Sekiz yüzeyden yataklama
-Merkezi otomatik yağlama sistemi
-Motorlu reglaj ayarı sistemi
-Hidrolik sigorta
-2 yıl süreli mekanik parça garantisi
-Emniyet PLC Kullanımı
-Pres emniyet valfi kullanımı

Opsiyonel Özelliklerimiz :

-Isıl işlem
-Hız kontrol ünitesi
-Siemens dokunmatik ekran ve PLC   
 kontrol sistemi
-Mekanik emniyet bariyeri
-Transfer Sistemi 

Standart Features :

-High-rigidity steel frame construction
-Up to 1000 Tons Pressure
-1,2,4 connection rod
-Up to 6000 mm table lenght
-Pneumatic brake-clutch combination
-Eight-sledge surface
-Central automatic lubrication system
-Motorized regulation system
-Hydraulic protection
-Double Geared  
-2-year warranty
-CE Certification
 Optional Features :

-Heat treatment
-Speed control unit
-Mechanical safety barrier
-Siemens touch screen and PLC 
 control unit
-Transfer System
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H Tipi Yüksek Tonajlı Eksantrik Pres // H Type High Tonnage Mechanical Press
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D TİPİ
EKSANTRİK PRES

D TYPE 
MECHANICAL PRESS

Standart Özelliklerimiz :

-Yüksek rijitliğe sahip çelik konstrüksiyon gövde
-500 Tona kadar baskı gücü
-Pnömatik fren-kavrama kombinasyonu
-Sekiz yüzeyden yataklama
-Merkezi otomatik yağlama sistemi
-Motorlu reglaj ayarı sistemi
-Hidrolik sigorta
-Ayarlanabilir Strok
-2 yıl süreli mekanik parça garantisi
-CE Belgelendirmesi
-Işık bariyeri

Opsiyonel Özelliklerimiz :

-Isıl işlem
-Hız kontrol ünitesi
-Siemens PLC kontrol sistemi ve 
 Dokunmatik Ekran
-Mekanik emniyet bariyeri

Standart Features :

-High-rigidity steel frame construction
-Up to 500 Tons Pressure
-Pneumatic brake-clutch combination
-Eight-sledge surface
-Central automatic lubrication system
-Motorized regulation system
-Adjustable stroke
-Hydraulic protection
-2-year warranty
-CE Certification

Optional Features :

-Heat treatment
-Speed control unit
-Siemens touch screen and PLC     
  control unit
-Mechanical safety barrier
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D Tipi Eksantrik Pres // D Type Mechanical Press
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C TİPİ 

EKSANTRİK PRES
C TYPE 

MECHANICAL PRESS

Standart Özelliklerimiz :

-Yüksek rijitliğe sahip çelik konstrüksiyon gövde
-50-300 Tona kadar baskı gücü
-Pnömatik fren-kavrama kombinasyonu
-Sekiz yüzeyden veya dört yüzeyden yataklama
-Merkezi otomatik yağlama sistemi
-Motorlu reglaj ayarı sistemi
-Ayarlanabilir strok
-Hidrolik sigorta
-2 yıl süreli mekanik parça garantisi
-CE Belgelendirmesi
-Işık bariyeri

Opsiyonel Özelliklerimiz :

-Isıl işlem
-Hız kontrol ünitesi
-Siemens PLC kontrol sistemi ve 
 Dokunmatik Ekran
-Mekanik emniyet bariyeri

Standart Features :

-High-rigidity steel frame construction
-Up to 300 Tons Pressure
-Pneumatic brake-clutch combination
-Eight or four sledge surface
-Central automatic lubrication system
-Motorized regulation system 
-Adjustable stroke
-Hydraulic protection
-2-year warranty
-CE Certification

Optional Features :

-Heat treatment
-Speed control unit
-Siemens touch screen and PLC 
  control unit
-Mechanical safety barrier



www.teknikpres.netwww.teknikpres.net 17

C Tipi Eksantrik Pres // C Type Mechanical Press
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YÜKSEK HIZLI 
PRESLER

HIGH SPEED 
PRESS

Standart Özelliklerimiz :

-Yüksek rijitliğe sahip çelik konstrüksiyon gövde
-30-350 Ton Baskı gücü
-350 d/d’ya kadar strok adedi
-Pnömatik fren-kavrama kombinasyonu
-Sekiz yüzeyden veya kolon yataklama
-Merkezi otomatik yağlama sistemi
-Motorlu reglaj ayarı sistemi
-Hidrolik sigorta
-Hız kontrol ünitesi
-2 yıl süreli mekanik parça garantisi
-CE Belgelendirmesi

Opsiyonel Özelliklerimiz :

-Isıl işlem
-Biyel boğaz yataklama
-Siemens PLC kontrol sistemi
-Mekanik emniyet bariyeri
-Kütle dengeleme ünitesi

Standart Features :
-High-rigidity steel frame construction
-Up to 350 Tons Pressure
-Number of strokes up to 350 spm
-Pneumatic brake-clutch combination
-Eight-sledge surface or shaft guiding systems
-Central automatic lubrication system
-Motorized regulation system
-Hydraulic protection
-2-year warranty
-CE Certification

Optional Features :
-Heat treatment
-Plunger guide system
-Siemens PLC control systems
-Mechanical safety barrier
-Mass balancing unit
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Yüksek Hızlı Presler // High Speed Press
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ÖZEL TASARIM 
PRESLER

SPECIAL DESIGN 
PRESSES

İspanyolet Pres Hatları – Long Part Production Press Lines



www.teknikpres.netwww.teknikpres.net 21

Çiftli İspanyolet Lama Sürme Servo Sürücü Sistemi  
Double Line Long Part Servo  Feeder

-Kapi-pencere aksesuarlari sektörü için ürettiğimiz çiftli ve tekli çalişma özelliğine sahip bu preslerimiz 
ve besleme hatlari maksimum verimlilikte uzun yillar boyunca çalişmayi garanti eder.

-We are manufacturing presses and mono or twin feeding lines for turn and tilt system 
sector which guarantees efficient work for long years.
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Yüksek Hızlı Pres Hattı – High Speed Press Lines

ÖZEL TASARIM 
PRESLER

SPECIAL DESIGN 
PRESSES
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Servo Mekanik Sürücü – Servo Mechanic Feeder

-Özellikle motor rotor-stator saclarının baskısı için geliştirilen bu presimiz yüksek hassasiyette çalışma 
özelliği ile kalıp ömrünü uzatır ve maksimum hızda çalışma imkani sunar.  Plunger sistemi sayesinde 
dengesiz yükler kalıp ve kızaklar üzerinde binmez. Krank kütle dengelemeli olarak ıslah edilmiş 4140 
malzemeden imal edilir. 
 
-Servo mekanik sürücümüz ile çalışan bu presler yüksek hassasiyette beslemenin yanı sıra , yüksek 
hızda beslemeyi de garanti eder. Örnek verecek olursak , 150 devirde 200 mm boy , 250 devirde 95 mm 
boy rahatça sürülebilmektedir. 
 
 
-Especially developed for to stamp of motor-rotor sheets , this press extends the service life of the tool with its 
high precision and offers the possibility of working without any wear and tear at maximum speed. Thanks to the 
plunger system, the unbalanced loads do not effect the tool and sledges . The crank had been manufactured 
from hardened 4140 alloy steel which has been designed  according to unbalanced inertia.  
 
-These presses, which work with our servo-mechanical drive, ensure high-speed feeding as well as 
high- precision. For example, 200 mm in 150 spm, 95 mm in 250 spm can be easily driven.
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SERVO SÜRÜCÜ

SERVO FEEDER

İhtiyacınıza özel tasarlanan veya standart ürünlerimiz ile sac sürme çözümleri sunmaktayız.

-Düşük boşluklu redüktör kullanımı
-Tüm göbek geçmelerinde konik kilit kullanımı.
-Profilleri hassas taşlanmış dişli kullanımı.
-Özel tasarım baskı mekanizması ile dişliler hiç birbirinden ayrılmaz.

We offer standard products with sheet metal sliding prdoucts or special designed servo feeder 
according your needs.

-Low-backlash gearbox
-All the shaft connections is made with tapper locks.
-Profile grinded gears used.
-With the specially designed push mechanism, the gears are not separated from 
each other.



www.teknikpres.netwww.teknikpres.net 25

DOĞRULTMALI 
SERVO SÜRÜCÜ

STRAIGHTENER   
SERVO FEEDER

We offer sheet metal straightening solutions designed for your needs or with our standard products.

-Anti-slip push mechanism.
-All shaft connections  with taper lock, without key.
-Profile grinded gears used.
-Use of gearbox with bevel gear.
-Special roller design for high speed systems.

İhtiyacınıza özel tasarlanan veya standart ürünlerimiz ile sac doğrultma çözümleri 
sunmaktayız.

-Kaydırmayı engelleyen baskı mekanizması.
-Tüm göbek geçmeleri konik kilit ile,kamasız.
-Profilleri hassas taşlanmış dişli kullanımı.
-Konik dişlili redüktör kullanımı.
-Yüksek hızlı sistemler için özel merdane tasarımı
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DOĞRULTUCU

STRAIGHTENER 

We offer sheet metal straightening solutions designed for your needs or with our standard products.

-Anti-slip push mechanism.
-All shaft connections  with taper lock, without key.
-Profile grinded gears used.
-Use of gearbox with bevel gear.
-Special roller design for high speed systems.

İhtiyacınıza özel tasarlanan veya standart ürünlerimiz ile sac doğrultma çözümleri 
sunmaktayız.

-Kaydırmayı engelleyen baskı mekanizması.
-Tüm göbek geçmeleri konik kilit ile,kamasız.
-Profilleri hassas taşlanmış dişli kullanımı.
-Konik dişlili redüktör kullanımı.
-Yüksek hızlı sistemler için özel merdane tasarımı
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RULO AÇICI

DE-COILER

İhtiyacınız olan özellikteki mekanik ve hidrolik rulo açıcı imalatlarını gerçekleştirip uzun ömürlü-max. 
verim alabileceğiniz açıcı çözümleri sunmaktayız.

-Uygulamalarımızın öne çıkan özellikleri :
-Pnömatik veya mekanik fren
-Hidrolik veya mekanik rulo sıkma mekanizması
-Rulo sıkma vidası sabitleme sistemi
-Çift mandrel rulo açıcılarda kafa kilitleme sistemi

We produce mechanical and hydraulic roll openers which perform the maximum efficiency according 
your needs.

 Outstanding features of our products:

-Pneumatic or mechanical brake
-Hydraulic or mechanical coil clamping mechanism
-Coil tightening screw fastening system
-Double mandrel de-coiler head locking system
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REFERANSLAR

REFERENCES
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İLETİŞİM 

CONTACT

Birlik Sanayi Sitesi 5.Cadde No : 10  Beylikdüzü - İstanbul / TURKEY

+90 212 875 32 26  / +90 212 875 32 64

www.teknikpres.net

 info@teknikpres.net  /  teknikpres@gmail.com






