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Kusursuz Üretim,
Doğru Tasarımla Başlar
Flawless Production, Starts with the Right Design
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Kalmaksan 1987 yılında kurulmuştur. Bugüne geldiğimizde, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 25.000m2 açık - 
20.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında üretimine devam etmektedir. Firmamız müşteri memnuniyetini ilke edinerek, 
kalite hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı müşterilerine, Transfer – Prograsif - Tandem – Kesme – Formlama – 
Derin Çekme kalıpları  ve Sac Metal Parça üretimi yapmaktadır. Faaliyet gösterdiği sektörler, Beyaz Eşya – Otomotiv – 
Isıtma ve Soğutma – Elektrik ve Elektronik ana sanayilerinden oluşmaktadır.
Firmamız sektörde yüksek teknolojiyi benimseyen anlayışı ile makine parkını bu yöndeki yatırımlarıyla oluşturan ve bunu 
yaptığı işlere yansıtan öncü kuruluşlardandır. Kalite anlayışında, müşterisine çözüm ortağı olma prensibini her zaman ön 
planda tutan firmamız, DIN EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir. Şirket kültüründe çalışanların 
mutluluğu ve müşteri odaklı hizmet anlayışı esastır.

Kalmaksan was founded in the year of 1987. Todays, Kalmaksan continues its production in the factory located in 
Manisa Organized Industrial Zone and the factory has 25000 m2 open and 20000 m2 closed area. Adopting customer 
satisfaction as a principle, our company produces Transfer – Prograssive – Tandem – Cutting – Forming – Deep Drawing 
molds and Sheet Metal Parts for domestic and foreign customers in line with quality targets. Its business area’s are White 
Goods – Automotive – Heating Cooling – Electricand Electronic key industries.
Kalmaksan is one of the leading company that adopting the sense of high technology and building machine park with 
investments in this direction. In the sense of quality, Compnay always prioritises the principle of becoming solution partner 
for its customers and has DIN EN ISO 9001:2015 quality management system. In the corparate culture, employees 
happines and customer-focused service are our key values.

Metal şekillendirme ve birleştirme alanında tüm 
paydaşlarının beklentilerini kaliteli, verimli ve proje 
odaklı iş süreçleriyle karşılayan Beyaz Eşya ve 
Otomotiv Ana Sanayinin tercih ettiği rekabetçi, 
çevreye ve insana duyarlı bir şirket olmaktır.

Our mission is to meet all our shareholders 
expectations with quality, efficient and 
project-based business process in metal 
forming and joining area and become a 
preferred company by white-goods and 
automotive industry with being sensitive to 
environment and people. 

Kalitede sürekliliği sağlayarak,Ar-Ge ve Teknolojik 
yeteneklerini tecrübesiyle birleştiren ve bu özelliği 
sayesinde, Beyaz Eşya ve Otomotiv Sektöründe 
ilk tercih edilenler arasına girerek esnek ve dinamik 
bir şirket olmaktır. 

Our vision is to become agile and flexible 
company that is preferred by the industry 
of Automotive and White Good thanks to 
providing continues quality, combining its 
R&D and technological capabilities with its 
experience.

Hakkımızda

Mİsyonumuz

Our mission

Vİzyonumuz

Our vision

About us
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Süreç takip portalı
Süreç takip portalı

CMM
CMM

Plazma
Plasma

CNC
CNC

Ar-Ge
R & D

Cam
Cam

Telerezyon
Wire Erosion

Kalıp Montaj
Mold Collection Kalıp Alıştırma

Mold Lapping

Deneme Presi
Test Press
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Yıkama
Sheet Metal Production

Abkant Büküm 
Press Brake

Lazer
Laser

Sac Metal Üretimi
Sheet Metal Production

Montaj
Sheet Metal Production

Sac Metal Kalite
Sheet Metal Quality

Punta - Kaynak
Spot welding

Kılavuz
Spot welding
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Ar-Ge | R & D

Müşterilerden aldığımız veriler ışığında, Mühendislerimiz 
yüksek performanslı ve kaliteli ürünler için en uygun 
prosesleri tasarlayıp, yaptığı sanal analizler ile de 
desteklemektedir.

Our engineers design the most suitable processes according 
to data taken from our customers for high quality and 
performance products. Also, they support the design with 
computer-based analysis. 

Tasarım
Design
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Analiz ve Proses Geliştirme
Process Development

Gelen projeler tasarlandıktan sonra, güncel programlar 
kullanılarak sanal testten geçirilir. Elde edilen sonuçlar 
müşteriler ile değerlendirilip, gerekli müdahaleler 
yapılarak ürün en performanslı hale getirilir.

After new projects are designed, the virtual tests are 
conducted using latest software. Output results are 
evaluated with our customers and necessary improvements 
are made to improve performance of the products.

CMM Tersine  Muhendislik
Reverse Engineering

Üretim aşaması tamamlanan ürünler, CMM cihazı ile 
taramaları yapılıp, çıkan sonuçlar müşteri verileri ile 
karşılaştırılarak üretim sıfır hata ile sonlandırılmış olur. 
Ayrıca gelen numune parçaları kullandığımız CMM ile 
tarayıp, tekrar tasarımını çıkarıyor yada ürün ve proses 
gelişimini sağlıyoruz.

Manufactured products are measured by using CMM 
machine, results taken from the machine are compared 
with customer’s data and this leads zero-error production 
ending. Besides, we can take the model out or provide 
product and process development of incoming new sample 
parts scanned by using CMM.

Süreç Takip Portalı
Process Tracking Portal

Ürünün tasarım aşamasından numune baskı aşamasına 
kadar yaptığımız analizler ve proses raporlarıyla 
müşterilerimiz ile sürekli temas halinde oluyoruz. Bu 
süreci de geliştirdiğimiz portal sayesinde internetten takip 
etmelerini sağlıyoruz.

From the beginning of the design process to the ending 
of manufactured sample products, we regularly supply 
analysis and process reports to our customers and always 
stay connected with them. Also, providing them to follow 
up these stages on Internet using Portal that we developed.
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Kalmaksan talaşlı imalat bölümünde geniş bir makina parkuruna sahiptir.Beyazeşya, Otomotiv, Isıtma-Soğutma, 
Elektrik ve Aydınlatma sanayi firmalarına yönelik Transfer, Prograsif, Tandem, Kesme, Formlama ve Derin Çekme 
Kalıpları üretmektedir.

Kalmaksan has a wide range of machines in the machining section. For the many industrial business area such as; White Goods, 
Automotive, HVAC, Electric and Lighting, Kalmaksan produces Transfer, Progressive, Tandem, Cutting, Forming, Deep Drawing 
molds.

Kalıp Üretimi | Mold Production

Lazer | Laser

Plazma | Plasma

Abkant | Abkant 
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Telerezyon | Wire Erosion



www.kalmaksankal ip.com10

CNC | CNC
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Fabrikamızda 7 kalıp montaj istasyonu, 2 taddilat ve bakım istasyonu ve Sac Metal Parça Üretim alanımızda 
üretimde çalıştırdğımız yada dışarıdan bakıma gelen kalıpların bakım ve temizliklerinin yapıldığı 1 adet  bakım 
istasyonu mevcuttur. Aynı anda 10 farklı kalıp toplama faaliyetleri gerçekleştirebilmekteyiz

Factory has 7 mold assembly stations and 2 maintenance and repair stations. There is an additional maintenance and repair 
station in the sheet metal production section for the molds that is currently used by mass production or came from customer 
for its repair and cleaning. Kalmaksan can assemble different 10 molds at the same time

Kalıp Montaj | Mold Collecting (Assembly)
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Üretimi bitmiş parça kontrolleri sağlayabildiğimiz bu alanda, müşterilerimizden gelen numume parçaları CMM ile 
taramalarını yapıp parça tasarımlarını çıkarıp proses ve ürün geliştirme hizmeti sunuyoruz.

In the area that we can control the manufactured parts, providing part designing and product development service by using 
CMM with scanning the sample that is came from our customers.

Kalıp üretimi bitmiş parçalar kalıp toplama alanalarında montajları yapılırken gerekli kontrol ve toplantılar için 
üretim alanındaki bilgisayarı kullanarak proje üzerinde toplantılarını gerçekleştirebilmektedir.

One can work on ongoing projects using Computer found in the production site for necessary controls and meetings during 
assembling manufactured parts in the assembly area. 

CMM | CMM

Proje Kontrol | Project Control
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Hazır hale getirilen kalıplar seri imalat ve testleri ve numune parça üretimini müşteri gözetiminde gerçekleştirir ve 
onayına sunar.

Prepared molds are tested for mass production and sample part production with the participation of our customers to get 
approval.

Kalıp Alıştırma | Mold Lapping (Adjusting)

Deneme Presi | Test Press

Üretim ve montajı devam eden kalıplar alıştırma ve deneme presinde gerekli kontroller yapılarak seri imalata hazır 
hale getirilir.

Using adjusting and trial press machine, molds that continue its production and assembling process are made ready for mass 
production with taking necessary controls.
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Kalıp | Mould
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Kalmaksan Beyazeşya, Otomotiv, Isıtma-Soğutma, Elektrik ve Aydınlatma sanayi firmalarına yönelik 100 tondan 
800 tona kadar mekanik ve hidrolik preslerde sac metal parça üretimi yapmaktadır. Seri imalat, robotlu üretim, 
büyük ebat sac metal parça baskısı, aynı anda delme ve bükme teknolojilerine sahip tezgahları ile Sac Metal parça 
üretimi yapmaktadır.

Kalmaksan produces sheet metal parts using press machines with ranges from 100 tons to 800 tons for the businesses which 
are white-goods, automotive, electric and lighting industry. Also, kalmaksan uses technologies which are mass and robotic 
production, pressing large-size sheet metal parts, drilling and bending at the same time to manufacture sheet metal parts. 

Sac Metal Üretimi | Sheet metal production
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Mekanik Presler | Mechanical Presses
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Müşteri tarafından onayı alınmış numune parçalar bu alanda tutulur. Üretimi devam eden parçalar onaylanmış 
numuneler ile karşılaştırılır. Gerekli görülürse müdahaleler yapılır. Ayrıca parça kontrol fikstürleri ve mastarları bu 
alanda bulunur. İmalata başlamadan önce kalite biriminden operatörlere parça kontrolü için verilir. 

Sample parts received approval from customer hold in this area. Parts in production prosses compared with these parts. 
Necessary intervention can be conducted if needed. Besides, parts control fixtures and their blocks are available in this area. 
They are given by quality control department to the operators before manufacturing to control parts

Sac Metal Kalite | Sheet Metal Quality
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Beyaz Eşya | White goods

Çamaşır Makinası Parçaları | Washing Machine Parts

Sac Metal Ürünleri | Sheet Metal Products

Tambur Arka Sacı
Kurutucu Makine

Drum Rear Sheet
Dryer Machine

Çamaşır Makinesi
Tambur Ön Sacı
Washing Machine
Drum Front Plate

kurutucu tambur
ön kapak

dryer drum front cover kurutucu tambur
ön kapak inox

dryer drum front cover 
inox

Çamaşır Makinesi Arka 
Panel

Washing Machine Rear Panel

Çamaşır Makinesi Yan 
Panel

Washing Machine Side Panel

çamaşır makinesi
tambur sac metal 

parçaları
Washing Machine Drum

Sheet Metal parts

Çamaşır Makinesi Ön 
Panel

Washing Machine Front 
Panel



23

Çamaşır Makinası
Washing Machine

Kurutma makinesi ön panel 
Boyalı Sac

Machine front panel Painted Sheet

Kurutma makinesi ön panel 
Galvaniz

Galvanized dryer front panel
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Fırın İç Gövde Parçaları
Oven Interior Body Parts

Beyaz Eşya | White goods

Fırın Sac Metal Parçaları
Oven Sheet Metal Parts

Fırın Ocak Tablası
Oven Cooktop

Fırın Ön Çerçeve
Oven Front Frame Fırın Pano Sacı

Oven Panel Sheet

Fırın Ocak Tablası tekli
Oven Cooktop single

Fırın Tepsi
Oven Tray Midi Fırın ön arka yan 

ve alt panel parçaları
Midi Oven front rear side 
and bottom panel parts

Sac Metal Ürünleri | Sheet Metal Products
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Ankastre Çerçeve
Built-in Frame

Fırın İç Panosu
Oven Interior Panel

Fırın Alt Rezistans koruma sacı
Oven Lower Resistance

protection sheet

Midi fırın Ön Çerçeve Ankastre
Midi Oven Front Frame Built-in

Fırın Kapı Braketi
Oven Door Bracket

Seran - Vitro-Camlı Ocak Tablası
Seran - Vito-Glass Cooktop

Fırın Sac Metal Parçaları
Oven Sheet Metal Parts
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Buzdolabı Sac Metal Parçaları
Refrigerator Sheet Metal Parts

Beyaz Eşya | White goods

Sac Metal Ürünleri | Sheet Metal Products
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Midi fırın Ön Çerçeve 
Ankastre

Midi Oven Front Frame Built-in

Midi fırın Ön Çerçeve 
Ankastre

Midi Oven Front Frame Built-in

Midi fırın Ön Çerçeve 
Ankastre

Midi Oven Front Frame Built-in

Bulaşık  Sac Metal Parçaları
Dishwasher Sheet Metal Parts

Bulaşık Makinesi
Gövde Alt Sacı

Dishwasher 
Underbody Sheet

Bulaşık Makinesi
Kapı Dış Sacı

Dishwasher Door Outer 
Plate

Bulaşık Makinesi
kapı iç sacı

dishwasher door inner 
sheet

Bulaşık Makinesi
Kapı İç Sacı

Inside Dishwasher 
Door

Midi Fırın  Sac Metal Parçaları
Midi Oven Sheet Metal Parts
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Otomotiv Sac Metal Parçaları
Refrigerator Sheet Metal Parts

Beyaz Eşya | White goods

Sac Metal Ürünleri | Sheet Metal Products
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Punta Kaynak
Spot Welding

Motaj
Spot Welding

Yıkama
Sheet Metal Production

Kılavuz
Spot welding
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Referanslar | References
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Keçil iköyosb Mah. Yusuf Karaoğlu Cad. No:5 
YUNUSEMRE / MANİSA
+90 236 2131200

+90 236 2131234

info@kalmaksankalip.com

www.kalmaksankalip.com


