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Yüksek Performans 
İzolasyon ve Ekzotermik Besleme Teknolojisi

Katılaşma sırasında, sıvı halden katı hale geçişten 
dolayı, sıvı metaller ve alaşımları büzülürler, 
ufalırlar. Eğer bu büzülme veya ufalma, bir şekilde 
karşılanmazsa sonuçta döküm parçalar içinde, bu 
parçanın sonradan kullanılmaz hale gelmesine 
sebep olan, boşluklar oluşur. 

Döküm parçasının soğuma ve katılaşması sırasında 
ihtiyaç duyulan sıvı metalin parçaya aktarılması 
işlemi besleme olarak tanımlanır. Besleme, sıvı 
metalin, parça içinde oluşacak boşluğu doldurmaya 
yetecek miktarda ve özellikte özel bir bölümde 
hazır bulundurulması ile oluşur.

Foseco’nun besleyici ürünleri izolasyon, izolasyon-
ekzotermik ve ekzotermik besleyici gömlekleri 
şeklinde, katılaşma zamanını uzatan ürünler olarak 
dizayn edilmiştir. Açık veya kapalı olabilirler ve 
geniş bir dizayn ve boyut çeşitliliği içinde sunulurlar. 
Bunlar kırıcı maçalı veya kırıcı maçasız olarak temin 
edilebilirler. 

Foseco besleyici sistemleri kullanılarak aşağıdaki 
konularda azalma sağlanabilir:
n  sağlam parça için gereken besleyici hacmi
n  besleyici yüksekliği
n  besleyici çapı
n  katılaşma sonrası kalan besleyici metal hacmi

Uygun ve optimize edilmiş besleyici sisteminin 
kullanımı ile elde edilecek sayısız avantajdan 
bazıları:
n  ergitilen sıvı metal ile daha çok döküm parça 

üretilmesi
n  düşük enerji maliyeti
n  dökülebilecek maksimum parça ağırlığına 

ulaşma
n  daha az kum ve bağlayıcı kullanımı
n  daha düşük temizleme ve taşlama maliyetleri
n  pahalı alaşım elementlerinin ergitme 

kayıplarının azaltılması

Termal Özellikler
Genel olarak üç değişik besleyici malzemesi 
mevcuttur: izolasyon, ekzotermik-izolasyon ve 
yüksek ekzotermik. Malzeme seçimi yapılacak her 
uygulamaya uygun olarak yapılır.

İzolasyon ürünleri katılaşma süresini uzatır, yönlü 
katılaşmayı teşvik eder ve verimliliği arttırır. Daha 
yüksek gereksinimlere ihtiyaç duyulan uygulamalar 
için ise ekzotermik izolasyon veya yüksek ekzotermik 
gömlekler kullanılabilir. Ekzotermik reaksiyon metal 
besleyici ile temas ettiğinde başlar ve metali ısıtarak 
katılaşma süresini daha fazla uzatır. Besleyici hacmi 
minimize edilir ve önemli miktarda verimlilik artışı 
sağlanır.

„Müşterilerimizin besleyici problemlerine 
yenilikçi çözümler bulmaya yönelik 
yaptığımız çalışmalar, bizleri her zaman 
daha iyisini yapmaya teşvik ediyor.”
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Tutarlılık
Foseco besleyici ürünleri, çok tutarlı ve hassas 
performansları ile, dökümhane mühendislerine, 
başka besleyici ürünleri ile elde edemeyecekleri 
yolluk ve besleyici sistemlerinde optimizasyon 
imkanını sağlar.

Uygulama tecrübesi ve uzmanlığı
Doğru şekilde kullanılan Foseco besleyici çözümleri 
ile çekinti problemleri çözülür, verimlilik arttırılır 
ve üretken olmayan metal dökümü azaltılır. Ayrıca 
temizleme ve taşlama işlemlerinde çok önemli 
oranlarda tasarruflar sağlanır. 

Foseco 75 yılı aşkın tecrübeleri ve dökümhanelerle 
olan yakın çalışma sistemi ile mevcut model 
yerleşimlerini inceler ve yeni yerleşimler önererek 
en son maliyetlerin azalmasını ve sonuçta karlılığın 
artmasını sağlar. 

Uzmanlarımız dökümhanelerle yakın çalışmalar 
yaparak her dökümhanenin genel ve özel 
uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler sunar. 

Uzun yıllara dayanan dökümhane tecrübeleri ile 
Teknik Uzmanlarımız sizlere:

n en uygun besleyici ürünlerinin seçiminde
n  uygun kırıcı maça kullanılarak en uygun 

temizleme ve taşlama dizaynında
n parça yerleşim ve dizaynında yardımcı olurlar

Simülasyon
Katılaşma simülasyonu modern mühendisliğin en 
gerekli aracıdır. Besleyici sistemleri uzmanlarımızın 
hepsi en son sistem katılaşma simülasyon 
teknolojisini kullanma imkanına sahiptirler. Bu 
konuda katılaşma simülasyon teknolojisinin dünya 
lideri olan iş ortağımızın geliştirdiği MAGMASOFT 
sistemi kullanılır.

Besleyici ürünleri örnekleri

FEEDEX K besleyici 
gömlekleri ile minimum 
besleyici kalıntısı oluşur

MAGMA simülasyonu

Uygulama tavsiyeleri
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Yüksek Basınçlı Yaş Kum Kalıplama
Yüksek mukavemetli, yüksek basınçlı otomatik 
kalıplama hatları besleyici gömleklerinden daha 
fazla özellik isterler.
Bu ürünlerin yüksek kalıplama basınçlarına 
karşı dirençli, uygulaması kolay ve besleme 
performanslarının tutarlılığının mutlaka yüksek 
olması gereklidir.

FEEDEX*
Demir dökümleri için geliştirilmiş düşük florlu, 
yüksek ekzotermik, yüksek dayanımlı besleyici 
gömlekleri grubudur. Hızlı reaksiyona giren ve 
özellikle, besleyici gömleklerinin model üzerine 
yerleştirilerek kullanılması gerekli, otomatik 
kalıplama hatları için çok uygundurlar. 

FEEDEX HD V serisi besleyici gömlekleri kalın kesitli 
ve yüksek ekzotermiktir. Küçük hacimli ve ufak 
besleyici temas alanı olan yerler için özellikle çok 
uygundur. 

FEEDEX HD VS kendinden merkezlenen, tiptir ve 
otomatik kalıplama hatlarında kolay, güvenilir ve 
çabuk sekilde uygulanabilir. Özel şekilli yaylı pimler 
ve yerleştirme maçaları ile uygulanırlar ve noktasal 
besleme yaparlar. 

FEEDEX K besleyici gömlekleri döküm sonrasında 
minimum besleyici kalıntısı bırakacak şekilde 
katlanabilir metal kırıcı maça sistemini kullanırlar. 
Koparılmaları çok kolaydır ve ilave taşlama 
gerektirmez. Sabit pim sistemi kullanır. Metal 
katlanabilir kırıcı maçası ekzotermik malzemenin 
döküm parçaya değmesini önler. FEEDEX K 
gömlekleri en küçük bölgelerde bile başarı ile 
kullanılır.

FEEDEX besleyici gömleklerini kullanmanın 
başlıca avantajları:
n  çok yüksek verim
n  yüksek ekzotermik özellik
n  yüksek dayanım
n  noktasal beslemeye uygunluk
n  düşük taşlama maliyetleri

KALMINEX* SD
KALMINEX SD besleyici gömlekleri serisi, normal 
KALMINEX 2000 serisi besleyici gömleklerine 
göre 2-2,5 kat daha fazla dayanımlı ekzotermik-
izolasyon besleyici grubudur ve özellikle yüksek 
basınçlı kalıplama hatlarında sıkıştırma şeklinde 
uygulamaya uygundur.

Yaş Kum Kalıplama Hatları 
İçin Yüksek Dayanımlı Hassas Boyutlu Besleyici Gömlekleri 
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Alçak Basınçlı Yaş Kum Kalıplama

KALMINEX 2000
KALMINEX 2000 besleyici gömlekleri hassas şekilde 
üretilmiş, demir ve çelik uygulamaları için uygun 
ekzotermik ve izolasyon özellikli gömleklerdir. 
Bunlar 35-120 mm çaplı açık ve kapalı besleyicilerdir. 

Otomatik yaş kum kalıplama hatlarında kolayca 
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Model plakasında 
bulunan özel kalıpların üst kalıp içinde oluşturdukları 
boşluklara sonradan insert olarak yerleştirilerek 
kullanılırlar. Bunun için besleyici gömleğinin modeli 
ile uygun ölçüsel toleranslı olması gereklidir. 
KALMINEX 2000 besleyiciler sıkıştırma işlemli 
kalıplamalarda da kolayca kullanılır.

KALMINEX 2000 besleyicilerin sağladığı 
avantajlarda bazıları:
n  ekzotermik reaksiyonunun gücü ve yüksek 

izolasyon özelliği hacim ihtiyacını azaltır ve 
önemli tasarruf sağlar 

n  özellikle kırıcı maçalı kullanıldığında kırma 
işçiliğinde önemli oranda tasarruf sağlar

n  izole olmuş bağımsız kesitler yeterli şekilde 
beslenebilir ve pahalı ilavelere gerek kalmaz

Yüzen Besleyiciler
Bu tip “yüzen besleyici” tekniği Foseco tarafından 
KALMINEX 2000 besleyicilerin kalıplama sonrasında 
üst kalıba ulaşılmasının mümkün olamadığı 
uygulamalar için geliştirilmiştir. Besleyici gömleği 
alt derece üzerindeki özel yerine konulduktan sonra 
üst derece kapatılır. Metal kalıp içine dolduğunda 
hafif olan besleyici gömleği üst derece içindeki 
yerine yüzerek yükselir. 

Alt Derece Uygulaması
Bu özel uygulama parçanın sadece alt derecede 
olan kesitini beslemek içindir ve besleyici bir maça 
içine konularak kullanılır.

Bunun yanı sıra çok ufak boyun uygulanabilir ve 
işleme gereksinimi çok aza indirilir.

FEEDEX besleyicilerin robot 
ile uygulanması

KALMINEX insert 
besleyicilerin uygulanması

KALMINEX insert 
besleyicilerin uygulanması

Asansör gövdesi parçasının 
simülasyonu
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Kısa Seri Parça Üretim Uygulamaları
Kısa seri işlerin üretimi az sayıda ve kısa serilerde 
hatta bazen tek bir parça üretimi işlerinden 
oluşmaktadır. 

Foseco çok çeşitli ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
çok geniş besleyici ürünleri üretmiştir. En uygun 
çözüme karar vermek için döküm parçasının tipi 
ve boyutları, beslenecek kesit ve dökülecek metal 
alaşımı göz önünde bulundurulur. 

KALMINEX
KALMINEX izolasyon-ekzotermik özellikte besleyici 
gömleği serisidir ve dairesel, oval ve konik boyunlu 
şekillerde ve 850 mm çapa kadar boyutlarda ve 
2,4 den 22 cm modül değerine kadar değişik 
boyutlarda üretilmektedir. 

KALMINEX besleyiciler, önemli oranda taşlama ve 
temizleme tasarrufu sağlayan kırıcı maça ile de 
uygulanabilirler ve çoğu zaman kesme işlemine 
gerek kalmadan kırılarak ayrılabilir. 

Optimum besleme performansının elde edilmesi 
için uygun tip ve miktarda ekzotermik toz veya 
uygun boyutlu KAPEX kapak ile kullanılmalıdır.

Kısa Seri ve Kabuk Kalıp Uygulamaları 
İçin Besleyici Çözümleri

KALMINEX 2000
Esasen sürekli ve seri işler için üretilmiş olsalar da 
KALMINEX 2000 serisi besleyici gömlekleri kısa 
seri işlerin üretiminde de kullanılırlar. Besleyici 
malzemesinin yoğunluğu 0.6 g/cm3 ‘tür ve bu 
sayede çok iyi bir izolasyon sağlar ve aynı zamanda 
da ekzotermik reaksiyonu ile de sıvı metali ısıtır.

Model üzerine yerleştirilerek yerinde sıkıştırılarak 
kalıplanabilir. Kalıp gazlarının atılabilmesi için 
uygun şekilde delinebilir. 

KALMINEX 2000 besleyiciler çoğunlukla kırıcı maçalı 
kullanılırlar. Bundan dolayı değişik uygulamalarda 
kullanılmak üzere pek çok değişik şekil boyut ve 
malzemeden uygun kırıcı maçalar üretilmiştir.
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KALMIN* S
KALMIN düşük yoğunluklu besleyici gömleğidir 
ve demir ve çelik dökümlerde genel amaçlı olarak 
kullanılır. KALMIN S hassas boyutlu, yüksek 
dayanımlı, açık ve kapalı izolasyon besleyici gömleği 
serisidir ve yoğunluğu 0.45 g/cm3 ‘tür. Genel olarak 
otomatik kalıplama hatları için uygundur ve demir 
ve küçük çelik döküm parçalara uygundur. “Yüzer 
besleyici” uygulamaları için idealdir. 

Kum besleyiciye göre katılaşma süresini 2-2,2 kat 
uzatır. Iyi izolasyon özelliği ve hem kum kalıba 
hem de metal alaşımına karşı nötr yapısından 
dolayı KALMIN S çok geniş bir metal alaşımları ile 
kullanıma uygundur.

KALBORD*
KALBORD elastik izolasyon plakalarıdır ve çok 
büyük demir çelik parçaların beslenmeleri için ve 
özellikle besleyici çapı 500 m den daha büyük 
uygulamalara çok uygundur. 

KALBORD besleyici içinde yan yüzeylerde erkenden 
oluşan kabuk katılaşmayı önler ve böylece besleyici 
içindeki metal tek düzlem olarak aşağı doğru iner. 
Yerinde kullanıma uygun plaka şeklinde temin edilir 
ve büyük çaplı besleyicilerin stoklama sorunlarına 
çözüm olur. 

Kabuk Kalıplama
Çok hassas boyutsal değerleri olan insert tipi 
besleyici gömlekleri yatay ve dikey kabuk kalıp 
uygulamaları için kolay ve hızlı şekilde kullanılabilir. 
Dikey kalıp uygulamalarında, KALMINEX 2000 
ve KALMIN S besleyici gömlekleri kendileri için 
oluşturulmuş kalıp boşluğuna yerleştirilerek üst 
veya yan besleyici olarak kullanılabilir. 

Yatay kalıplama uygulamalarında da yine kabuk 
kalıp içinde oluşturulan yuvaya yerleştirilir. Üst 
besleyici olarak kullanıldığında ise standart kırıcı 
maça uygulanarak besleyicinin kırılması kolaylaşır. 

KALMINEX besleyici model plakası üzerinde Geniş method tecrübesi
100 kiloluk sfero parça üzerinde KALPUR*, FEEDEX ve 
KALMINEX uygulaması Elastik KALBORD izolasyon plakası
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KALPUR
KALPUR direkt döküm ünitesi besleyici gömleği 
ve seramik köpük filtrenin birlikte kullanıldığı bir 
ünitedir. 

KALPUR ünitesi besleyici gömleklerinden birinin ve 
konvansiyonel yolluk sisteminin yerine kullanılır. 
Sıvı metal direkt olarak parça üzerinde yerleşik olan 
bu ünitenin içinden dökülür. 

KALPUR sistemi, uygun ve doğru besleyici ve filtre 
seçilerek, çelik ve demir dökümlerinde kullanılabilir. 
Yatay ve dikey el kalıplama ve aynı zamanda da 
otomatik kalıplama proseslerine uygundur. 

KALPUR sistemi konvansiyonel yolluk sistemini 
tamamen kaldırır. Bunun yanı sıra direkt olarak 
parça üzerinden uygulanabildiği için yönlü 
katılaşmayı geliştirir.

Direkt Döküm Teknolojisi 
İçin Maksimum Döküm Verimliliği

El Kalıplama
El kalıplama veya geleneksel makine kalıplama 
işlemlerinde açık döküm kabı şeklinde KALPUR 
üniteleri de mevcuttur. Bunlar parça ile birlikte 
kalıplanabildikleri gibi sonradan, kendileri için 
açılmış yuvaya, yerleştirilerek de kullanılabilirler.

Insert Uygulama
KALPUR insert tip ünite seri ve hızlı demir ve çelik 
dökümhaneleri içindir. Bu üniteler içinde seramik 
köpük filtreler yerine takılıdır ve kırıcı maçalı veya 
kırıcı maçasız olarak temin edilir. 

KALPUR sistemi özel olarak geliştirilmiş tepe 
yolluklu çoklu düşey yolluk kalıplama makineleri 
için de uygundur.

Dikey Kalıplama Hatları
Bu uygulamalarda KALPUR ünitesi kalıba maça 
gibi yerleştirilir ve manuel veya maça yerleştirici 
ile konulur.
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Demir dökümler için KALPUR
Demir dökümler için KALPUR sisteminde KALMIN 
izolasyon besleyici gömlekleri veya KALMINEX 
ekzotermik/izolasyon besleyici gömlekleri SEDEX 
filtre ile birlikte kullanılır. Böylece dökümün direkt 
olarak başarı ile yapılması sağlanır.

Çelik dökümler için KALPUR
Çelik dökümler için KALPUR sisteminde KALMIN 
veya KALMINEX besleyiciler kullanılır. Seramik 
köpük filtre olarak ise STELEX ZR veya STELEX PrO 
kullanılır. Filtre seçimi metal alaşımına, sıcaklığına 
ve filtre kapasitesine göre yapılır..

Avantajları
KALPUR direkt döküm sisteminin uygulanması ile 
dökümcülere metal filtrasyonunun vereceği kaliteli 
metalin yanı sıra aşağıda sıralanmış noktalarla 
önemli oranda tasarruflar ve üretkenlik artışları 
sağlanır:

n  yolluk sisteminin kaldırılması ile yüksek verim 
elde edilirken kalıba daha az metal dökülür

n  model plakada parça için daha fazla alan kalır 
veya aynı parça için daha ufak kalıp kullanılır 

n  yönlenmiş katılaşma gerçekleşir

n  hem iç hem dış fire azalır 

n  taşlama ve temizleme azalır 

n  kaynak ve taşlama tamirleri azalır 

n  yüzey kalitesi artar

n  işlenebilirlik artar

KALPUR ürün çeşitleri

Berlin Olimpiyat 
Stadı çatı parçası

KALPUR un yaş kum 
uygulama simülasyonu

Tampon Plaka için KALPUR 
uygulama
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Simülasyon ve Dizayn Desteği 
Foseco sınıfının en iyisi olan simülasyon, metot 
destek ünitelerini kullanma dökümhanelere servis 
verme konusunda pazar lideridir.

Bu konuda dünya çapında çalışma ortağımız olan 
MAGMA Giessereitechnologie GmbH ile olan 
çalışmalarımız servis ve hizmet anlayışımızın en iyi 
örneğidir.

Foseco PRO MODULE
Magma ve Foseco, Foseco PRO MODULE sistemini, 
özellikle besleyici ve yolluk sistemlerinin dizayn 
ve karakteristik etkilerini en doğru şekilde 
belirlenmesi ve böylece de simülasyon sonuçlarının 
daha tutarlı ve kesin olmasını sağlamak için birlikte 
geliştirmişlerdir. 

Foseco PRO MODULE sistemi içinde Foseco 
besleyici ve filtre ürünlerinin tamamını, bunların 
fiziksel ve termo fiziksel bilgileri ile filtrelerin basınç  
düşürme değerlerinin de bulunduğu parametrik 3D 
bir kütüphanedir.

Optimum Besleme Performansı 
İçin Servisler ve Destekleme Ürünleri

Bu yazılım ürününün kapsadığı başlıca özellikler:
n  MAGMASOFT® Pre-processor içine 

yerleştirilmiş özel bir Foseco arabirimidir.
n  Parametric 3D kütüphane içinde Foseco 

standart besleyici ve filtreler ayrı bölümlerde 
bulunur. 

n  Tek tık ile ürün seçilir.
n  Foseco besleyicilerin termo-fiziksel dataları 

vardır.
n  Foseco filtrelerinin basınç düşürme bilgileri 

mevcuttur.
n  Foseco besleyici sistemi ürünlerinin özel termal 

iletkenlik katsayıları içindedir.
n  Simülasyon parametreleri girilirken kolaylık 

sağlanması için Foseco besleyici malzeme ve 
filtrelerinin özellikleri otomatik olarak yüklenir.

FEEDERCALC
FEEDERCALC Demir ve Çelik yazılımları dökümhane 
mühendislerine aşağıdaki parametreleri 
hesaplayarak döküm dizaynında optimizasyon 
imkanı verir:

n  kesit ölçüsü ve modül
n  besleme mesafesi
n  besleyici seçimi ve boyutsal değerleri
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KAPEX Kapaklar
KAPEX kapaklar KALMIN ve KALMINEX serisi 
açık besleyicilerin tepe açıklıklarını kapatmak 
için kullanılan izolasyonekzotermik karakterli 
kapaklardır. Uygulama sırasında oluşan ekzotermik 
reaksiyon ile %200 oranında genleşerek çok 
yüksek bir izolasyon tabakası ortaya çıkarır. Bütün 
boy besleyici gömleklerinde en yüksek besleme 
performansını sağlamada çok etkin olur ve 
geleneksel APC tozlara göre pek çok avantaj sağlar:

n  tozsuzdur ve çok az duman çıkarır 
n  besleyicilerin tüm yüzeyinde homojen bir 

izolasyon yapar
n  elemanlardan kaynaklanacak hataları önler
n  kalıplama ile döküm arasındaki sürede kalıp 

içini korumuş olur

Kırıcı Maçalar
Doğru boyut ve şekildeki kırıcı maçanın seçimi 
optimum besleyici performansı, kesme ve temizleme 
proseslerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

FEEDEX ve KALMINEX besleyicilerle doğru kırıcı 
maçaların kullanımı ile parça ve besleyici temas 
alanı %75 seviyesine kadar ufalabilir ve böylece 
pahalı taşlama ve kesme operasyonları önlenebilir.

Besleyici Kütüphanesi
Avrupa da üretilmekte olan standart besleyici 
gömlekleri ve onlara ait kırıcı maçaları gösteren 
besleyici kütüphanesi hazırlanmıştır. 10 değişik 
lisanda hazırlanmış olan bu kütüphanede 
besleyicilerin tüm ölçülerini 2D resimleri ve 
simülasyon çalışmaları için 3D modelleri 
verilmektedir.

Uygulama Araçları
Geniş bir uygulama araç ürünü dökümcülerin 
Foseco besleyici ürünlerini desteklemek üzere 
hazırlanmıştır ve:

n  besleyici modellerinin çizimleri
n  besleyicilerin yatay ve dikey yaş kum 

kalıplama hatlarında uygulamaları için araldite 
malzemeden modelleri

n  FEEDEX HD V, VS ve VSK besleyici gömleklerinin 
uygulaması için yaylı ve sabit pimleri 
kapsamaktadır.

APC–Besleyici Üzeri Ekzotermik Toz
FERRUX az dumanlı, az tozlu akıcı bir ekzotermik 
tozdur ve açık besleyicilerin üst yüzeylerinden 
olan ısı kayıplarını minimum yapmak için kullanılır. 
Demir Çelik uygulamaları için uygundur. FERRUX 
besleyicilerin besleme performansı arttırdığı gibi 
besleyici tepesinde metal kapak oluşmasını önler.

Foseco PRO MODULE

KAPEX kapak

Insert besleyici modeli

Uygulama tavsiyeleri
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* MAGMA ve MAGMASOFT, MAGMA Giessereitechnologie GmbH’nin tescilli markasıdır.
* FOSECO, logosu ve FEEDEX, KALMINEX, KALMIN, KALBORD, KALPUR, FERRUX, KAPEX and FEEDERCALC Vesuvius grup şirketlerinin Dökümhane Bölümünün ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak 
kullanılabilir. Her hakkı saklıdır. Bu basım içinde yer alan hiçbir detay, yayımcının yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kopyalanamaz, Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve 
hırsızlık kovuşturması için dava açılmasına yol açacaktır. Bu kısım içinde yer alan bütün ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (üreticinin sahip olduğu pratik tecrübelere göre) 
doğru ve güvenilirdir. Ancak, ne üretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne de yayımcı aşağıdaki hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam güvenilirlik (2) 
kullanılan ürünlerin üçüncü partinin haklarını çiğnemediği (3) yerel yasalara uygunluk için ilave güvenlik önlemi gerektirmeyeceği.Satıcı, üretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. 
Bütün satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, üretici/satıcı arasındaki ilgili satış anlaşması şartlarına göre yapılmıştır. 
© Foseco International Limited 05/11.
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KALMINEX 2000
besleyicinin yanma 

özelliği testi

FEEDEX besleyicinin
basma direnci testi

T maksimum ölçümü

Tutarlılık
Foseco besleyici gömlekleri, termal ve boyutsal 
olarak tam ve tutarlı performans göstermeleri için 
özel değerlere sahip hammaddeler kullanılarak 
formüle edilmiştir.

Otomatik ve sıkı kontrollü imalat prosesleri 
ürünlerin her zaman aynı performans değerlerini 
vermelerini sağlamaktadır. 

Bunlar sayesinde karışımdan karışıma değişkenlik 
gösterme riski minimuma indirilmiştir ve zaman 
içinde performans değişikliği olmaz.

Kalite
Sertifikalandırılmış kalite sistemleri ile hem ürünlerin 
ve proseslerin en etkin kontrolleri sağlanmakta 
hem de sürekli geliştirme süreçleri düzenli olarak 
uygulanmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme
Kendilerini sürekli geliştirme işine adamış kimyager 
ve mühendislerden oluşan geniş bir ekip, Foseco 
besleyici ürün ve sistemlerini geliştirmek hatta 
bugüne kadar uygulanmamış yeni ve öncü 
buluşları ile çekinti probleminin en gelişmiş şekilde 
kontrolünü sağlamak için çalışmaktadır.

Bu çalışmalarda aynı zamanda, sağlam parçaların 
üretimlerinde enerji tasarrufu sağlayacak ürünler 
geliştirilirken bunların mutlaka çevre açısından da 
en zararsız ürünler olması sağlanmaktadır. 

Kalite ve Tutarlılık
defalarca tekrarlanabilir performans 
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