
▪ SAIZAR Çemberleme Makineleri – AKILLI, 

VERİMLİ & EKONOMİK ÇÖZÜMLER 

 

SAIZAR Çemberleme Makineleri olarak, çemberleme ekipmanları 

ve çemberleme süreçlerinin otomasyonu için farklı çözümler 

yaratmak konusunda uzmanlaştık. 

 

100% kendi tesislerimizde tasarlanan ve kendi geliştirdiğimiz 

özel çemberleme kafaları ile donatılmış olan makinelerimiz, 16, 

19, 25 ve 32 mm çelik veya polyester bantlar ile 

çalışabilmektedir. Çemberleme konusunda birçok patentli 

sistemlerimiz mevcuttur. 

 

Makinelerimiz, müşterilerimizin münferit çalışma koşulları ve 

ihtiyaçları gözönünde bulundurularak  tasarlanır ve uygulanır. 

Tasarımlarımızın bu esnekliği, müşterilerimiz için sınırsız çözüm 

alternatifleri yaratabilmemizi ve sürekli yeni modeller 

geliştirebilmemizi sağlamaktadır. 

 

SAIZAR Çemberleme Makineleri’nin alanları: 
 

- Çelik veya polyester  bantlar için otomatik 

çemberleme makinelerinin tasarımı ve üretimi. 

- Komple paketleme hatlarının tasarımı ve üretimi. 

- Çelik ve polyester bantlar için otomatik çemberleme 

başlıklarının tasarımı ve üretimi. 

   - Diğer markalarda kullanılan otomatik çelik veya polyester  

   bant çemberleme başlıklarının değiştirilmesi. 

 

 

▪ SAIZAR AVANTAJLARI 
 

* SAIZAR çemberleme makineleri, HERHANGİ BİR ÜRETİCİNİN 

ÇELİK veya POLYESTER BANTLARI ile çalışabilir, ve dolayısı ile 

BELİRLİ BİR ÜRETİCİNİN BANTLARINI KULLANMA 

ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRIR. 

 

* SAIZAR tarafından geliştirilen çemberleme başlığının GERGİ 

SİSTEMİ DAHA VERİMLİDİR. Rakiplerimizin çemberleme başlıklarını 

sıklıkla tamir etmemiz  veya değiştirmemizin verdiği deneyimle, daha 

verimli başlıklar üretimi konusunda iddalı bir noktaya gelmiş 

bulunmaktayız. 

 

* Otomatik çemberleme makinelerimizin hidrolik çalışma prensibi 

sayesinde, pünomatik sistemlere göre çok DAHA İYİ BİR GERGİ ve 

DAHA İYİ TOKALAMA sunabilmekteyiz. Aynı zamanda, 

müşterilerimizin tercihine göre pünomatik çemberleme çözümlerini de 

herhangi bir sorun olmaksızın sağlayabilmekteyiz. 

 

* FARKLI TOKA SEÇENEKLERİMİZ mevcuttur. 
 

Çelik bantlar için tokalama sadece ÇENTİK SİSTEMİ ile 

yapılabilmektedir; 3 çift çentik, 3 veya 5 çift çentik, DİKİŞ KAYNAĞI 

veya BAĞLAYICI (klips) gibi alternatifler mümkündür. Polyester  



bantlar için ise, tokalama TİTREŞİM ile yapılabilmektedir. 

Çemberleme makinelerimiz “AKILLI” geri bildirim ve arıza 

giderme özelliğine sahiptir.  

Eğer çemberleme işlemi sırasında herhangi bir arıza olursa, 

çemberleme makinesi bunu OTOMATİK OLARAK ÇÖZMEYE 

ÇALIŞIR. 

 

Arızanın otomatik olarak çözülmesi mümkün olmadığında, 

operatörün kolayca çözüm sağlayabilmesi için sorunun 

kaynağının neler olduğuna dair kontrol masasının ekranında 

bildirim yapılır. 

 

* Makinelerimiz, müşterilerin ÇALIŞMA ALANLARINA, 

ELEKTRİK, HİDROLİK VS. İMKANLARINA GÖRE  ADAPTE 

EDİLEBİLİR. 

 

* Makinelerimizin yedek parça ERİŞİLEBİLİRLİĞİ çok 

kolaydır.  

Gerekli yedek parçalarımızın neredeyse tamamı, ticari 

olarak HER ÜLKEDE BULUNAN MEVCUT 

SATICILARDAN SATIN ALINABİLEN PARÇALARDAN 

OLUŞUR. 

 

* SAIZAR çemberleme başlıklarımız, ÇALIŞMA, TAMİR ve 

BAKIM sırasında operatörün ÇALIŞMASINI 

KOLAYLAŞTIRMAK için tasarlanmıştır. 

 

* Fiyatlarımız EKONOMİKTİR. 
 
▪ ANA MÜŞTERİLER 

SAIZAR’ın çözümlerini kullanan önemli müşterilerimiz: 

-  ARCELORMITTAL Group 
- CELSA Group 
- GERDAU SIDENOR Group 
- ASIL CELIK 
- EVG 
- ROS CASARES Corporation 
- Grupo CONDESA 
- TATA STEEL 
- Grupo ACERINOX 
- GRAFTECH INTERNACIONAL 
- SAMSUN MAKİNE SANAYİ 
- TUBOS REUNIDOS 

      -    GABARRÓ 
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