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Günümüzde kauçuk terimi esneklik özelliği bulunan nesneler için kullanılmaktadır. Kauçuk 
asıl boyunun birkaç katına kadar uzatılabilir,bırakıldığında eski halini alabilir. Bu benzersiz 
özellikler kauçuk dışında kalan bazı polimerlerde çok az görülür. Kauçukta çapraz bağlar 
alışılmış ölçülerden daha geniş olduğu için olağanüstü esnektir.

Kauçukla ilk tanışan Kristof Kolomb olduğu kabul edilir. Doğal Kauçuk Yüzyıllarca sıradan 
amaçlarla kullanılmıştır. Kauçuk daha çok tropikal bölgelerde yetişir. 18.YY sonlarına doğru 
Avrupalı bilim adamları bu alışılmamış maddenin özellikleri incelemeye başladılar. Kauçuk 
ismi, Kızıldereli dilinde ‘ağlayan ağaç’ anlamına gelen; CACHUCHU sözüne yakın olan 
Fransızca kökenli KAUÇUK olarak yerleşmiştir. 19.YY başlarında Thomas Hancock kauçuğa 
biçim verilmesini sağlayan mekanik işleme yöntemlerini geliştirdi. 1820’de İngilterede 
ilk kauçuk fabrikası kuruldu. 1823’de Charles Machintos kumaşı kauçukla kaplayarak 
su geçirmez yapmak için pratik bir yöntem geliştirdi. Bunun yanında doğal kauçuk 
hemen hemen hiç çapraz bağ içermediği için ısındığında yapışkanlaşıyor, soğudunda ise 
sertleşiyordu. Charles Goodyear’ın bir rastlantı sonucu bulduğu kükürtleme yöntemi bu 
sorunu ortadan kaldırarak, üretimde kullanılmaya uygun, sağlam, esnek bir gereç elde 
edildi. Goodyear’ın kauçuğu kükürtle ısıtmaya dayanan ve çapraz bağlanmaya neden olan 
kükürtleme işlemi bazı değişikliklerle günümüzde de kullanılmaktadır. 19.YY sonlarına 
kadar kauçuğun kaynağı Güney Amerika olarak biliniyordu ancak daha sonra  yaygınlaşarak 
Güneydoğu Asya’da Üretilmeye başlandı. Doğal kauçuk üretiminde sağlanan bu önemli 
gelişme,otomotiv sanayisininde gelişmesiyle aynı döneme rastladı. Oto lastiği üretimi 
için kauçuğa duyulan ihtiyacın büyük boyutlara ulaşması, genç kauçuk sanayisinde hızla 
gelişmesini sağladı. Günümüzde üretilen kauçuğun %60’ı lastik üretiminde kullanılır.

KAUÇUK
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DOĞAL KAUÇUK ÜRETİMİ

YAPAY KAUÇUK ÜRETİMİ

Doğal kauçuk ağaç tarafından Lzateks olarak salgılanır. Bu, suda 
asıltı oluşturan çok küçük parçacıklar halinde yaklaşık %30 kauçuk 
içeren süt rengi bir sıvıdır. Kızıldereliler ağaçları baltayla çapraz 
keserek lateks elde ederken, ağaçların Asya’da yetiştirilmesiyle 
birlikte sızdırma yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemle ağacın 
kabuğu bıçakla ince bir çizgi halinde çizilir, yaklaşık iki saat kadar 
lateks akar, kaplarda toplanan lateks asitle pıhtılaştırılarak katı 
kauçuk elde edilir. Bu kauçuk ince tabakalar halinde sıcak dumana 
tutularak kurutulur ve satışa hazır hale getirilir. Bir bölümü ise suyu 
alınarak lateks halinde satılır. Yapılan bitki geliştirme çalışmaları 
sonucu kauçuk ağacından altı kat daha fazla verimli GUAYULE isimli 
ağaç üretilmiştir.

1826’da Micheal Faraday polimerler adı verilen molekül sınıfını 
bilmemesine karşın, doğal kauçuğun İZOPREN adlı bir kimyasal 
bileşiğin birimlerinden oluştuğunu buldu. Daha sonra Fransız ve 
Alman kimyacılar izoprenin nasıl kauçuğa dönüştürülebileceğini 
göstermişlerdir. Savaş yıllarında ABD Asya kauçuklarını kaybetme 
olasılığına karşı yapay kauçuk üretimi ve araştırma-geliştirme 
projesine atom bombasına ayırdığı kaynak kadar para ayırmıştır. 
1960 yılından sonra bir çok ülke yapay kauçuk üretimine 
başlamıştır. Stiren-butadien kauçuğu günümüzde üretilen 
en önemli yapay kauçuktur. İzopreni polimerleştirerek doğal 
kauçuğun yapımı, stiren-butedien kauçuğundan daha pahalıdır 
ancak konusunda dışa bağımlı kalmak istemeyen Rusya’nın 
ilgisini hala çekmektedir. Yüksek kimyasal direnç için kullanılan 
policloropren yada neopren ve yüksek sıcaklıklar için kullanılan 
silikon, yağlar için nitril yada akrilonitril silikon kauçuklar bunlara 
örnek gösterilebilir.
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KAUÇUK ÜRÜNLERİ

SızDıRMAzLıK 
ELEMANLARıNıN öNEMİ

Kolay işlenebilmesi için de bir miktar DOP yağı veya diğer yağ 
çeşitleri kullanılır. Tipik bir kauçuk karışımı %60 dan az kauçuk 
içerir. Doğal ve yapay kauçuklardan ürün elde edebilmek için 
kauçuk karışım sıcak bir kalıba konularak biçimlendirilir. Isı hem 
biçimlenmeyi hemde kükürtlenmeyi sağlar. Kauçuk ürünleri için, 
kullanıldığı yerlere göre birçok bileşen üretilmiştir. Bunlardan 
bazılar elyaf ile yada çelik telle güçlendirilip kauçukla birleştirerek 
ürün elde edilir. Doğal yada yapay kauçuk birbirlerine göre daha 
üstün nitelikli sayılmazlar. Herbirinin kendine özgü nitelikleri ve 
fiyatı vardır. Üretici Ürteceği malın gereklerine göre seçim yapar; 
örneğin uçak lastikleri %100 doğal kauçuktan imal edilmektedir, 
bununla birlikte doğal kauçuk aşırı çevre koşullarında iyi 
değildir. Mesela yağa dayanması gereken yerlerde conta olarak 
kullanılmazlar. Ayrıca ozon yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde 
doğal kauçuk kullanılmaz, ama bozulma olasılığı az olduğundan 
motor destek takozu gibi mühendislik grektiren yerlerde yaygın 
olarak kullanılır.

Döner mil keçesi, O-Ring, körüklü keçe, takım halka gibi değişik 
adlarla bilinir. Sızdırmazlık elemanlerı, makine araçlarının sağlıklı 
çalışmasında önemli bir faktör olduğundan, sızdırmazlık elemanı 
gelişmiş teknoloji, sürekli araştırma ve yüksek kalite gerektirir. 
Sızdırmazlık elemanlarının fiyatı makine ve araçlarının fiyatı ile 
kıyaslanamayacak kadar düşük, fakat bozulan, kaçıran bir keçenin 
değiştirilmesinin maliyeti yeni bir keçenin fiyatından çok daha 
fazladır.

Örnek: Motorun sökülmesi, pistonların sarması ve bu içindeki iş ve 
işçilik kaybı gibi...
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FAALİYET ALANLARı
• Tekstil ve tekstil makineleri
• Otomotiv sektörü
• Mermer ve maden ocakları
• İnşaat sanayi
• İnşaat malzemeleri sanayi
• Kağıt sanayi
• Gemi inşa, tersane, liman sanayi
• Hava alanları tesisleri
• Uçak ve uydu sanayileri
• Çimento ve maden işleme
• Petrol rafinerileri
• Petrokimya tesisleri
• Cam fabrikaları
• Tıbbi malzeme sanayi
• İlaç sanayi tesisleri
• Gıda sanayi
• İçecek meşrubat dolum tesisleri
• Sıhhi tesisat ve armatür sanayi
• Demiryolu sanayi ve tesisleri
• Doğalgaz ve ısıtma sistemleri
• Elektrikli ev aletleri sanayi
• Hava makineleri ve kompresör sanayi
• Kimya sanayi
• Konteynır ve dorse sanayi
• Ağaç ve metal sanayi
• Jeneratör üretim sanayi
• Havalandırma ve arıtma sanayi
• Demir çelik sanayi
• İş makineleri üretim yedek parça
• Endüstriyel çamaşır, bulaşık, ütü makine sanayi
• Paketleme, istifleme ve ambalaj sanayi
• Alüminyum işleme tesisleri
• Seramik tesisleri
• Pompa sanayi
• Döküm sanayi ve kolları
• Elektrik malzeme sanayi
• Elektrik pano sanayi
• Elektronik sanayi
• Güvenlik sistemleri
• Özel araç donanım sanayi
• Soğutma sistemleri
• Tekstil aksesuar sanayi kolları
• Jeotermal Sondaj
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KULLANıLAN KAUÇUK hAMMADDELERİ
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Rem Rubber
31/2’’

Rem Rubber
41/2’’

Rem Rubber
2.7/8‘

Rem Rubber

Emniyet Vana Contaları ve Preventer Rem Lastikleri 
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Rem Rubber

Emniyet 
Vana Ekipmanı

Rem Rubber

Emniyet Vana
Rem  Rubber
Bilent Rem

Emniyet Vana Contaları ve Preventer Rem Lastikleri 
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Klape

Çamur Pompa Klapeleri

Klape

Klape

Klape
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Çamur Pompa Klapeleri

Triplex
Piston Rubber

Monoblok
Piston Kütüğü

Dublex 
Piston Rubber

Piston
Kütükleri
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Klape Lastiği
Nbr Kauçuk

Flanşlı 
Klape Lastiği

Klape Lastiği
Poliüretan

Klape
Lastiği

Çamur Pompa Klape Çeşitleri
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Seat

Seat

Seat

Seat

Çamur Pompa Klape Yatağı Çeşitleri
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Sekmanlar

Flanş
ve Sekmanı

Bezli 
Piston Lastikleri

Kestamitli 
Piston Lastikleri
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Kör Tapa 
Float Shoe 7’’

Float Shoe
133/8’’

Kör Tapa 
Float Shoe 95/8’’ 

Kör Tapa 
Float Shoe 5’’
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Cameron
Vana ve Contaları

Cameron
Vana ve Contaları

Cameron
Vana ve Contaları

Cameron
Vana ve Contaları
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Rotating Head 
31/2’’- 41/2’’

Lov Bet 
Askı Takozu

Rotating Head 
31/2’’- 41/2’’

Parker
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Swell 
Salmastra Grubu

Swell 
Salmastrası 

Swell 
Salmastra Grubu

Swell 
Salmastrası
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Klepçe 
Contası

Kelepçe 
Contaları

Siglon 
Kelepçesi

Kelepçe 
Contası
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Kum 
Ayırıcı Siglon

Kum 
Ayırıcı Siglon

Kum 
Ayırıcı Siglon

Kum 
Ayırıcı Siglon
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Pompa
Kapak Contaları

Üst Kapak 
Contaları

Poliüretan
Kapak Contaları

Üst Kapak 
Contaları
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Diyafram
Lastiği

Diyafram 
Lastiği

Diyafram
Lastiği

Purektör
Diyafram
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Gömlek Dış
Lastikleri

535 Beyan 
Royal Çamur Pompası 

Conta Takımı

535 Beyan 
Royal Pompa 
Piston Keçesi

Flanş 
Contaları
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Elek
Takozu

Polüretan
Elek Takozları

Polüretan
Elek Takozları

Elek 
Takozları
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Rot
Salmastrası

Rot
Salmastrası

Rot
Salmastrası

Rot
Salmastrası
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Çekvalf

Santrifüj
Pompa Sarıları

Elevatör Askı 
Dengelecisi

Polüretan
Karotiyer Tüp Keçesi 
NQ - HQ - BQ - AQ
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Saat 
Koruma Körüğü

Tork 
Tekeri

Körük

Karıştırıcı
Mafsal Dişlisi
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Gece 
Görüş Dürbün Parçaları

Spor 
Sahası Lastikleri

Poliüretan 
Bant Tekerleri

Spor 
Sahası Lastikleri
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Otomatik 
Kapı Dişlisi

Tavuk 
Yolma Lastikleri

Kelepçe

Yakıt
Boşaltma Adaptörü
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Pompa 
Gömlekleri

Pompa
Rotları

Pompa
Rotları

Jeotermal Sontaj 
Makina
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DİYAFRAM
LEVhA

Doğal 
Kauçuk Balyası

Geniş kullanım alanına
sahip her çeşit kauçuk
malzemeden, istenilen
ebatlarda,istenilen shor
(sertlik) da imal edilip
satışı yapılmaktadır.
Geniş bilgi ve istekleriniz  
için lütfen irtibata geçiniz.
- 1200 x 10000 mm ithal  
saf ve bezli
- 1000 x 2000 mm Yerli  
saf ve bezli
- 400  x  400  mm Bez l i
basınca dayanıklı ithal
diyaframlık
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ORıNg 
SETİ

Üretimimizde O-ring ve 
kare o-ring çeşitleri, ithal 
ve yerli olarak silikon, 
viton, EPDM, tabi kauçuk, 
neopren kauçuk olarak her 
çeşit ve ebatta o-ring’le-
rimiz mevcuttur.
Özel olarak istenilen şekil 
ve ölçüde üretilmektedir.

Üretimimizde silikon,nit-
ril, viton, EPDM kauçuk 
tan i thal  ve yer l i ,  inç 
v e  m e t r i k ,  7 0  v e  9 0 
shor, (sertlik)  çanta ve 
dolapl ı  o - r ing set ler i 
haz ı rda  bu lunmakta 
olup, sipariş üzerinede 
yapılmaktadır. Değişik 
tip  ve üretimler için lütfen 
şirketimizden bilgi alınız.
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özEL 
İMALAT

özEL 
İMALAT

Her türlü plastik ve metal 
karış ıml ı  kauçuklar ın 
istenilen shor (sertlik)
ve istenilen ölçülerde 
kalıpları it ina i le imal 
edilmektedir.

Her türlü plastik ve metal 
karışımlı kauçukların isteni- 
len shor (sertlik)ve isteni- 
len ölçülerde kalıpları itina 
ile imal edilmektedir.
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KABLO gEÇİŞ 
LASTİKLERİ

MUhTELİF 
SLİKON CONTA

Özel olarak her çeşit 
kauçuktan kablo contası 
imal ederek satışını yap-
maktayız.Ürün çeşitle-
rimiz ve imalat için bizi 
arayabilirsiniz.

Silikon contalar hemen 
hemen her alanda, yüksek 
sıcaklık istenen ortamlar-
da, özellikle tıp ve gıda 
alanında sıkça kullanılan.
sızdırmazlık contalarıdır. 
Ü re t im imiz  he r  şek i l 
e b a t l a r d a ,  i s t e n i l e n 
30-80 shor’larda (sertlik 
yapılmaktadır.-60+250 
derece.
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MUhTELİF 
FİTİLLER

SÜNgER 
LAMA

İstenilen yumuşaklık ve 
yoğunlukta, çeşitli ebat-
larda ve kalitede yapılıp 
satışa sunulmaktadır.

Günümüzde fitil contaları 
şekil ve ebat olarak çok 
büyük farklılıklar göster-
mekte ve de her alanda 
kullanılmaktadır. İstenilen 
ölçülerde ve istenilen kau-
çuk malze mesinden imal 
edilebilmektedir.Silikon, 
EPDM, neopren, tabi i 
kauçuk, nitril kauçuk ve 
süngerimsi malzemeler-
den üretimleri yapıl ıp 
satılmaktadır.
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MUhTELİF 
SLİKON FİTİLLER

TEFLON

Silikon fitiller -60 ve +250 
derecelerdeki dayanıklılık 
ları ile tıbbi alanda ve 
gıda sektöründe aranan 
kauçuk çeşitlerindendir. 
30-80 shor(sertlik) arasın-
da istenilen şekil, ebat 
ve renklerde imal edip 
satışını yapmaktayız. 
Bilgi için bizimle irtibat 
kurabilirsiniz.

İthal ve yerli olarak bronz-
lu, karbonlu, saf teflon, cam 
takviyeli teflon olarak 
istenilen şekil ve ebatta 
imalatı  yapıl ıp satışa 
sunulmaktadır.
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YAĞ 
KEÇELERİ

TOz KEÇE & 
hİDROLİK KEÇE

Otomotiv ve sanayi sek-
töründe sıkça kullanılan ve 
silikon, viton, NBR olarak 
yaylı ve yaysız, çelik ve 
metalsiz gibi çeşitlerden 
istenilen ölçü ve kalitede 
üretip ithal ve yerli olarak 
satışını yapmaktayız.Değişik 
kalite ve ölçüler için lütfen 
irtibata geçiniz.

Polüretan, NBR ve çelik 
kaplamalı olarak toz ve 
hidrolik keçelerininde özel 
olarak istenilen ölçülere göre 
imalatı yapılmaktadır.
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BURÇLAR &
TEFLON 

YATAKLAR

MEKANİK
SALMASTRA

Otomotiv ve sanayi sek- 
töründe yaygın olarak 
kullanılmaktadır.
İstenilen ölçü ve malzemeden 
üretip satışını yapmaktayız.
Bilgi için lütfen irtibata 
geçiniz.

İstenilen kalitede ithal ve 
yerli olarak bol çeşitlerimizle 
hizmetinizdeyiz.
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FREN
LASTİKLERİ

VAKUM
CONTALARı

Her türlü frenlerin kauçuk 
aksamı yapılıp satışa 
sunulmaktadır.

İstenilen renk ve kalite-
de, tip ve ölçüde itina 
ile hazırlanıp siz sayın 
müşterilerimize sunul-
maktadır.

Detaylı bilgi için lütfen 
irtibata geçiniz.
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KöRÜKLER

DİYAFRAMLAR

İstenilen amaca uygun 
olarak çeşitli ebatlarda 
ve kalitede itina ile üreti-
lip satışa sunulmaktadır.

Silikon, EPDM, NBR, tabii 
kauçuklardan imal edilir.

İş makineleri ve vanalarda 
kullanılan diyaframlar 
istenilen ölçü ve kalitede 
yapılıp satışa sunulmaktadır.
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KRİKO KEÇELERİ
&

TRAKTöR LİFT 
KEÇELERİ

VANA 
CONTALARı

Her türlü kriko liftlerinin 
keçeleri mevcut olup, is-
tenilen şekil ve ölçüde 
yapılmaktadır. 

Çeşitler için lütfen arayınız.

Sıcak su vanalarında ve 
kelebek vanalarda kul-
lanılan vana contalarıdır.
Değişik kalite, tip ve 
ölçülerdeki ürünlerimiz 
mevcuttur.
Bilgi için lütfen arayınız.
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TEMİzLEME 
TOPU &

VANA TOPLARı

MİKSER 
KEÇELERİ

Temizleme ve vana topları 
olarak kullanılmata, sünger, 
metalli ve poliüretan kauçuk 
esaslı malzemeden imal 
edilmektedir.

Beton pompalarının keçe 
grubuna giren sızdırmazlık 
contasıdır.
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TAKOz

TAKOz

İstenilen ölçülerde, 40 ve 90 
shorlar arasında, titreşim 
amaçlı, her türlü iş maki 
nelerine uygun takozlar 
mevcuttur. 
Ayrıca özel imalatlarımızla 
ürün çeşidimizi zengin-
leştirmekteyiz.
İstenilen ölçü ve ebat-
lardaki takozlarımız için 
lütfen arayınız.

İstenilen ölçülerde, 40 ve 90 
shorlar arasında, titreşim 
amaçlı, her türlü iş maki 
nelerine uygun takozlar 
mevcuttur. 
Ayrıca özel imalatlarımızla 
ürün çeşidimizi zengin-
leştirmekteyiz.
İstenilen ölçü ve ebat-
lardaki takozlarımız için 
lütfen arayınız.
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POLİÜRETAN

PİSTON 
KEÇELERİ

Tüm mikserlerin ebatlarında 
mikser pistonları mevcuttur.
Ürünlerimiz yüksek kalitede 
olup teknolojiye uygun bir 
şekilde piyasaya sunulmuştur.

B a s ı n ç  v e  s ü r t ü n m e 
mukavemeti yüksek olan 
poliüretan birçok alanda 
kendini göstermektedir. 
Poliüretanlarımız 40 shor 
ile 90 shor arasında olup 
kırıcı grupların iş makine-
lerinde, beton santrallerinde 
ve  teks t i l  sanay inde 
m a k s i m u m  d ü z e y d e 
kullanılmaktadır.

İstenilen ölçü ve ebatlarda 
imal edilip satışa sunulmaktadır.
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KAPLİNLER

ELEK TAKOz

Standart elek takozların
dışında istenilen ebat, kalite 
ve ölçülerde yapılıp  satışa 
sunulmaktadır.

Kauçuk, plastik ve poliüre-
tandan olmak üzere yıldız, 
H, burçlu, milli, papatya, 
alüminyum dökümlü ve 
buna benzer çeşitlerimiz
mevcuttur.

Ayrıca her türlü kaplin 
çeş id i  yap ı l ı p  sa t ı şa 
sunulmaktadır.








