
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintools TSK Korugatörlerinde modüler bir sistem kullanmaktadır böylece makinenin ileride olası birtakım modifikasyonlara imkân 
sağlamaktadır son derece basit kullanımı ve bakım gerektirmeyen su dolaşım sistemi ile Rakiplerini bir hayli geride bırakmaktadır 
Maintools  
 

  

 
 
 
 

İnovo Korugatör ile 4,5 mm den 60 mm her türlü Malzeme için mükemmel tasarlanmış üretim Makindir Dünya üzerinde bir çok Otomobil ,Elektrik, 
İnşaat, Telekomünikasyon, sektörlerinin en çok tercih edilen makinelerinden olmuştur 

  
 

 

Korruge	Makinem	erlinde	Geleceğe	Yönelik	
Mühendislik	ve	Teknoloji	Maintools	TSK		4.5	
mm'den	1.500	mm'ye	atasında	Koruge	Boru	
Makineleri	Üretmektedir	ancak	bir	çok	
sektörde	de	bu	teknoloji	kullanıldığından	
hedefe	odaklı	çözümler	üretmek	asıl	hedef	
kitlemizdir	 

											Corugatör	Modellerimiz	
	
												İnovo		4,5mm-	60	mm		
	
												Protos			40mm	305	mm	
 
												Avero				150mm-		1200mm 

İNOVO Korugatörler 4,5 mm ile 25/54/60mm  
Neden İNOVO  
 

• Modüler yapı 
• Her kompleks üretim için uyum sağlayan kumanda sistemi 
• Yüksek hızlı üretim imkânı 
• Uzaktan kumanda ve destek 
•  Tüm yapı standart ilave bir Opsiyon değil 
• Bakım gerektirmeyen otomatik yağlama sistemi 
• Performansa odaklı geliştirilen köşe döngüsü 
• Kolay kullanım ve Alarm istemi  
• Kendindin otomatik korugatörden ayrılma  

Yüksek hız sevenlere Speedy Modeli 
 

• Aşınmaya dayanıklı Kokil yürüme yolları 
• Ortalama üretim hızı 50-90 Mt/dakk PE/PVC/PP 

  

PROTOS  Korugatörler 40 mm ile 305 MM  
Neden PROTOS 
 

• Modüler yapı 
• Bakım ve enerji gerektirmeyen Kokil içi doğrudan soğutma sistemi 
• Her kompleks üretim için uyum sağlayan kumanda sistemi 
• Yüksek hızlı üretim imkânı 
• Hızlı Kokil değişim imkânı 
• Bir Kokil de birden fazla ölçü koyma imkânı ve değişmeden üretim  
• Uzaktan kumanda ve destek 
•  Tüm yapı standart ilave bir Opsiyon değil 
• Bakım gerektirmeyen otomatik yağlama sistemi 
• Performansa odaklı geliştirilen köşe döngüsü 
• Amaca göre birçok yerden Vakum kanalı açma imkânı 
• Dokunmatik Akıllı kumanda sistemi 
• Kalıpların orta kanalı ayrılabilme imkânı sağ / sol 
• Kolay kullanım ve Alarm istemi  
• Kendindin otomatik korugatörden ayrılma  
• Bağımsız Zoom Teknolojisi  
• Anlık üretimden yavaşlama ve hızlanma  
• Farklı notlara değişken basınç ve veya Vakum üretim esnasında 

Programlama imkânı  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERO  Korugatörler 150 mm ile 1200 MM  
Neden AVERO 
 

• Bağımsız Zoom Teknolojisi  
• Yüksek Mekanik Hiz 8-10Mt/dak  
• Bakım ve enerji gerektirmeyen Kokil içi doğrudan soğutma sistemi 
• Her kompleks üretim için uyum sağlayan kumanda sistemi 
• Yüksek hızlı üretim imkânı 
• Hızlı Kokil değişim imkânı 
• Bir Kokil de birden fazla ölçü koyma imkânı ve değişmeden üretim  
• Uzaktan kumanda ve destek 
• Düşük Enerji Sarfiyatı 
• Tüm yapı standart ilave bir Opsiyon değil 
• Bakım gerektirmeyen otomatik yağlama sistemi 
• Performansa odaklı geliştirilen köşe döngüsü 
• Amaca göre birçok yerden Vakum kanalı açma imkânı 
• Dokunmatik Akıllı kumanda sistemi 
• Kalıpların orta kanalı ayrılabilme imkânı sağ / sol 
• Kolay kullanım ve Alarm istemi  
• Kendindin otomatik korugatörden ayrılma  
• Bağımsız Zoom Teknolojisi  
• Anlık üretimden yavaşlama ve hızlanma  
• Farklı notlara değişken basınç ve veya Vakum üretim esnasında 

Programlama imkânı  
• Bağımsız Hidrolik Kapama sistemi ve Merkezlenme 
• Kesintisiz güç kaynağı  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sarmal Boru Teknolojisi 
 
Maintools  TSK Sarmal Boru üreim Teknolojisinde Boru üretim Makineleri yapabilen Dünyada 2 Büyük Firmadır 300mm-4300 mm Çaplar 
arasında Uluslararası standartlar dahilinde DİN 16961,ASTM F-894 ve EN 13476 Boru direnç sınıfı Sn16 Norm DİN EN İSO 9969 göre  
 

 
 

  
 

 

 

        Sarmal Boru üretim için bazı avantajlar  
 

• Normal bir Koruge Boru üretimine göre daha hızlı üretim imkânı  
• İstek üzerine özel ve ya standart dışı üretim imkanı  
• Yüksek Enerji tasarrufu 
• Hızlı üretim ve kulanım kolaylığı 
• Birden çok ısıtma sistemi ile daha kesin Termodinamik avantajlar 
• Bağımsız soket ve muff üretme İmkanı  
• yüksek iş güvenliği  
• son derece kolay kulanım ve otomasyon  

        Sarmal Boru kulanım alanları 
 

• Hammadde silo teknolojilerinde  
• Su depoları 
• Kanalizasyon borusu olarak  
• Temiz Su Transfer Boruları  
• Baraj suyu Drenaj Boruları 
• Endüstriyel kullanım alanları  
• Büyük gemi Şamandrasları 
• Deniz aşarı su dağtım Boruları  

 

 

        Ne şekikde üretilebilinir  
 

• Sarmal Boru Makineleri sizlere geniş bir üretim 
Perspektifi sağlamaktadır, küçük malafa yatırımları 
ile bir çok ilave ölçüyü sorunsuz üretmek son derece 
kolay ve basittir  
 


