
HAKKIMIZDA 
  

Sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesiyle; yurtiçi ve yurtdışına otomotiv, beyaz eşya, elektrik, elektronik, ambalaj, havacılık, yedek parça ve 
makine imalatı alanında ihtiyaç duyulan kalıpların detay işçilikli setlerinde sizlerin çözüm ortağı olan ÇAĞDAŞ CNC KALIP; uzman ve 
profesyonel kadrosu ile son teknoloji kullandığı makine parkuru ve güçlü işletme yapısı ile sizlere hizmet vermektedir.  
 
UKUB üyesi firmamız gizliliğe önem veren yapısı, uygun fiyat, kaliteli hizmet ve zamanında teslimat politikası ile 7 gün 24 saat, koşulsuz 
müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlere hizmet vermektedir.  
 
Sektörün ileri gelen Demir – Çelik firması DÇ DEĞİŞİM ÇELİK VE ISIL İŞLEM LTD. STİ. ile aynı çatı altında bulunarak, İtalya ve Alman orjinli 
çelik temini ile sizlere daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmaktayız.  

FAALİYET ALANLARIMIZ;  
 
- Plastik Enjeksiyon Kalıp Setleri  
- Kesme Kalıp Setleri  
- Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Setleri  
- Dövme Kalıp Hamilleri İşleme 
- Kalıp Çelikleri İşleme  
- Derin Delik Delme ve Yan yüzey İşleme 

 

 



 
PLASTİK ENJEKSİYON KALIP SETLERİ  

 
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, 3D katı model ve teknik resimlerine istinaden;  
Havuz boşaltmaları, kilit yuvaları, maça kanalları, açılı boynuz delikleri, itici delikleri, merkezleme delikleri, rezistans ve su kanalları gibi 
tüm özel işçilikleri istenilen kalıp setlerinizi montajlı üretmekteyiz.  
 
İstenmesi halinde kalıp setlerini üç boyutlu CMM ölçme cihazımızda ölçüyor ve kalite kontrol departmanımızca hazırlanan ölçüm 
raporu ile müşterilerimize teslim ediyoruz.  



 
KESME KALIP SETLERİ 

  
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, 3D katı model ve teknik 
resimlerine istinaden;  
Sac kesme ve şekillendirme kalıplarınızda istenilen kalıp setlerinizi 
montajlı üretmekteyiz.  
Tüm kalıp setlerini üç boyutlu CMM ölçme cihazımızda ölçüyor ve 
kalite kontrol departmanımızca hazırlanan ölçüm raporu ile 
müşterilerimize teslim ediyoruz.  



 
ALÜMİNYUM ENJEKSİYON KALIP SETLERİ  

 
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, 3D katı model ve teknik resimlerine istinaden;  
Havuz boşaltmaları, kilit yuvaları, maça kanalları, açılı boynuz delikleri, itici delikleri, merkezleme delikleri, su kanalları gibi tüm özel 
işçilikleri istenilen kalıp setlerinizi montajlı üretmekteyiz.  
Tüm kalıp setlerini üç boyutlu CMM ölçme cihazımızda ölçüyor ve kalite kontrol departmanımızca hazırlanan ölçüm raporu ile 
müşterilerimize teslim ediyoruz.  



 
DÖVME KALIP HAMİLLERİ 

  
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, 3D katı model ve 
teknik resimlerine istinaden;  
 
Havuz boşaltmaları, kilit yuvaları, merkezleme delikleri, 
piston delikleri, bağlantı delikleri gibi tüm özel işçilikleri 
istenilen kalıp hamilleri üretmekteyiz.  
 
Tüm kalıp setlerini üç boyutlu CMM ölçme cihazımızda 
ölçüyor ve kalite kontrol departmanımızca hazırlanan 
ölçüm raporu ile müşterilerimize teslim ediyoruz.  



 
KALIP ÇELİKLERİ İŞLEME 

  
1600 x 2200 mm 3 eksen dik ve yatay işleme kapasitesine sahip CNC tezgahlarımız ile;  
Kalıp çekirdeklerinizin 3 boyut yüzey formlarını finiş işleme,  
Açılı delik, açılı maça ve kızak yuvası finiş işleme,  
Özel bağlama ve işleme teknikleri ile erozyon işçiliklerini minimize etmek.  



CMM  
ROMER ABSOLUTE ARM 2500 mm  

Tüm kalıp setlerini üç boyutlu CMM ölçme cihazımızda ölçüyor ve kalite kontrol departmanımızca hazırlanan ölçüm raporu ile 
müşterilerimize teslim ediyoruz.  





www.cagdaskalipcnc.com.tr 

http://www.cagdaskalipcnc.com.tr/


 
 

KALİTE BELGELERİ  
 
Yerli ve yabancı müşterilere hizmet 
veren bir kuruluş olarak tüm 
müşterilerinin gereksinimlerini ve 
beklentilerini amaca uygun olarak 
zamanında karşılamayı kalite 
politikasının temeli olarak 
görmektedir. Bu hedefe ulaşmak için 
çalışanların tümünün katılımının 
sağlanması esastır. Böylece 
müşterilerine daima kalite, maliyet ve 
termin üçgeni içerisinde yüksek kaliteli 
ve düşük maliyetli ürünleri onların 
istediği zamanda ve miktarda 
gönderebilecek en iyi hizmeti 
sağlamanın mümkün olabileceği 
bilincindedir.  


