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Haziran 2013 yılı itibariyle yurtiçi ve 
yurtdışı müşterilerine yüksek memnuniyet 

garantisiyle  hizmet vermeye başlayan ELK 
Motor, Ekim 2016 tarihinde 500.000'inci elektrik 
motorunu piyasaya sundu.

ELK Motor, bu 
müjdeli haberi 
başarıya ulaşmasına 
katkıda bulunan 
müşterileri, tüm 
çalışanları ve 
bayileriyle birlikte 
muhteşem bir 
davette kutladı.

OCAK 2017

ELK Motor 
500.000'inci Motor 

Kutlaması'nı Yaptı

Editör'den... Merhaba

Kurulduğumuz günden beri hep daha 
iyi olmak, daha iyisini vermek için 

çalıştık. Hayallerimizi ve hedeflerimizi 
yüksek tutarak ve işimizi tutkuyla 
yaparak önce Türkiye’nin en büyük 
redüktör üreticisi olduk; sonra da 
Avrupa’nın ve dünyanın sayılı üreticileri 
arasına Yılmaz Redüktör adını yazdırdık.

Her yeni kararımızda, her yeni adımımızda 
ve üretimimizde müthiş bir heyecan yaşadık. 
Artık biliyoruz ki, bu heyecan bizi genç, dinamik 
ve taze tutuyor. Yılmaz Redüktör bu yüzden 
yeniliklere açık, değişimleri bünyesine kolayca 
katabiliyor.

Şimdi de bir küçük ama tatlı heyecanı yaşıyoruz… 
Yılmaz Global Bülten ile karşınızdayız!

Bizimle gönül bağı olan, iş yapan, birçok ortak 
paydada buluştuğumuz siz değerli dostlarımızla 
elinizdeki bu bülten aracılığıyla daha yoğun, hızlı 

ve etkin bir iletişim kuracağız. Amacımız 
çok fazla sektörel ve bilimsel içerikle 

sıkmadan, sizinle doğal hayatı yaşıyor 
gibi bir paylaşım sağlayabilmek.

Her yeni doğan gibi bu bültenin de 
zamanla büyümeye, olgunlaşmaya; 

öneri ve eleştirilerinizle gelişmeye 
ihtiyacı var. 

Bu arada 2016’nın sonuna geldiğimiz 
şu günlerde bu yılı artısıyla/eksisiyle geride 
bırakarak, 2017 için planlar yapmak, hedefler 
koymak, iyi şeyler umut etmek durumundayız. 
Hayat oldukça umut hep vardır.

Yılmaz Redüktör olarak hayatınızın her alanında 
önce sağlıklı, sonra da mutlu ve başarılı çok güzel 
bir yeni yıl diliyoruz.

Saygılar…

Özlem Sönmezışık

Bu  sayıdan

Endüstri 4.0 Şirketlere Yeni 
Heyecan ve İvme Katıyor

ELK Motor 500.000'inci
Motor Kutlamasını Yaptı

Başkan'dan Sesleniş
Ender Yılmaz / Yılmaz Redüktör
Yönetim Kurulu Başkanı

Yılmaz Redüktör'den
Üniversite Eğitim Seminerleri

İngiltere'den Resmi Onaylı
Muhteşem N Serisi

Vinç Sektörü İçin
Optimum Çözümler

Sonbaharın En Güzel 
Göründüğü Yer Borçka Karagöl



Sevgili İş Ortaklarımız,

Bilindiği üzere 60 yıllık üretim 
tecrübesine sahip, Türkiye ve 
dünyada kararlılık ile yoluna 
devam eden bir firmayız.

Bizi biz yapan değerlerden 
ayrılmadan, ilkeli, inovatif, 

bilgili ve deneyimli insan kaynağına sahip, 
teknolojik gelişime açık,  sürdürülebilir 
rekabetçi anlayış ile bilgi ve birikimlerimizi 
dünyanın kullanımına açıyoruz. 

Bizler siz değerli iş ortaklarımızın istek 
ve ihtiyaçlarında her zaman yanınızdayız 
ve olmaya da devam edeceğiz. Firmanızın 
ihtiyacı olan ekonomik, rekabetçi ve üst 

kaliteli ürünleri gelişmiş çözümleri sunmaya; 
sizleri daha ileriye taşıyarak dünyayı harekete 
geçirmeye hazırız.

Kurumsal şirket profilimiz ile dünyanın her 
yerinde bizi rahatlıkla bulabileceğiniz; internet 
üzerinden veya bir telefon mesafesinde servis 
alabileceğiniz hizmeti vermek arzusundayız.

Yılmaz Global dergimiz, sizlerle daha yakın 
iletişim kurabilmek, istek ve beklentilerinizi 
sektörümüzün bütünü ile paylaşmayı 
amaçlamıştır.

2017 yılının sağlık ve barış içerisinde geçmesini; 
huzur ve bol kazanç getirmesini  dilerim.

Saygılarımla
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Değerli Bülten Takipçilerimiz,

Dünya, artan bir ivme ile değişime 
uğruyor. Gelişmekte olan ülkelerin 

pazarlara ürün arzını artırması ve 
nispeten düşük teknolojili standart 
üretimlerin Avrupa merkezinden 
doğuya doğru kayması, alışılagelmiş 
seri imalat yöntemleri ile çalışan 
gelişmiş ülke firmalarını daha farklı 
imalat yöntemleri arayışına sokuyor.

Dünya ekonomik büyüme hızının düşüşü, 
pazarda standart ve seri üretilen ürünlerin 
fiyatlarının sabit kalmasını ve hatta düşmesini 
sağlarken beraberinde müşteri kalite 
beklentisi sürekli yükselmektedir. Müşteriye 
göre şekillendirilebilen  özel ürünler gittikçe 
artmaktadır. Artık daha esnek, daha seri ve hızlı 
karar verebilen hızlı özelleştirilebilen imalat 
akışları karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0 bu 
amaca hizmet etmek için doğmuş yeni üretim 
anlayışıdır ve dördüncü endüstri devrimine 
işaret eder. 

Bu gelişmeler Yılmaz Redüktör için de yeni 
fırsatlar doğurmaktadır. Ürettiğimiz ürünler 
kendi başlarına değil de bir makine ile 
bütünleştiği düşünüldüğünde, sunduğumuz 
ürün ve hizmetlerin Endüstri 4.0 uygulamalarına 
hitap edecek şekilde genişletilmesi ve aynı 
zamanda kendi iç üretimimizin de daha seri 
ve esnek imalatlara cevap verecek şekilde 
geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bunun 
temelinde farklı makinaların, ortak bir protokol 

ile birbirleri ile haberleştirilmesi, müşteri 
tarafındaki talepler ve makine parkurunun 
durumunda oluşan anlık gelişmelere göre 
farklı merkezi yönetim birimlerinin otonom 
karar verebilmesi yatmaktadır. Müşteri 
ürünün rengini akıllı cihazından değiştirirken, 
fabrikanın boya robotunun ilgili boyayı rezerve 
etmesi veya rezervlerde yetersizlik var ise, 
boya tedarikçisinin sipariş sistemine otonom 
olarak boyanın sipariş 
girişinin yapılması gibi 
örnekleyebiliriz.       

Yılmaz Redüktör 
önümüzdeki günlerde 
otomasyon birimi 
kurulmasını gündeme 
almıştır. Ürün yelpazesine; 
sürücüler, az boşluklu 
ürünler, servo adaptörleri 
ilave edilirken, üretimde de 
yalın imalat yöntemleri ve 
endüstri 4.0 uygulamalarına 
hız verilecektir.

Bölgesel satış temsilcilerimizin etkinliği 
artırılarak beklentileriniz doğrultusunda hizmet 
kalitemiz artırılacaktır. Siparişten ürün teslimi 
ve teslim sonrası servis hizmetlerine kadar 
izlenebilirliğini artırıcı yönde mobil uygulamalar 
önümüzdeki günlerin projeleri içerisindedir. 

Elinizde ilk sayısını tuttuğumuz bu bültende, 
Yılmaz Redüktör’ün farklı birimlerindeki 
yeni gelişmeler ve hizmetler ile ilgili sizleri 
daha yakından bilgilendireceğimizi umarak, 
hayatımıza Endüstri 4.0 uygulamaları girerken, 
daha sürdürülebilir ve barış dolu bir Dünya 
dilerim. 

Saygılarımla,

Endüstri 4.0 Şirketlere Yeni 
Heyecan ve İvme Katıyor

Başkan'dan Sesleniş...

Metin Yı lmaz 
Genel Müdür / Yılmaz Redüktör A.Ş. 

Ender Yı lmaz
Yönetim Kurulu Başkanı / Yılmaz Redüktör A.Ş. 
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İngiltere'de 
Bagaj 
Taşıma 
Sisteminde 
Kullanılan 
Muhteşem
N Serisi

Geleceğin sporu olarak lanse edilen drone 
yarışları tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. 

Ülkemizde de bu yarışlara olan ilgi her geçen gün 
artıyor. Ve bu ilginin sonucu olarak Türkiye’de de 
drone yarışı düzenlendi. 

Yılmaz Redüktör’ün ana sponsoru olduğu 
Türkiye’nin ilk profesyonel drone yarışması “IKU 
Drone Racing” 22 Mayıs Pazar günü gerçekleşti.

Robofest Kulübü Robotics and Automation 
Society Komitesi’nin organize ettiği yarışma 
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
bahçesinde yapıldı. Katılımcılar droneları 
yarışırken görme imkanı buldular.

Drone Racing, Sumo Robot, Inovarobotic Serbest 
Kategori dalında gerçekleşen yarışmanın 

birinciye 2000TL ve İngilizce dil eğitimi, ikincilere 
1000TL ve üçüncülere 500TL hediye verildi. 

Drone Nedir?

Drone, İngilizce'de erkek arı manasına gelen bir 
kelime. Fakat günümüzde insansız hava araçları 
anlamında kullanılıyor. Tarihine baktığımızda 
genellikle askeri amaçlı kullanılan dronelar, artık 
daha ulaşılabilir ve değişik alanlarda uygulanılır 
duruma geldi. 

Yılmaz Redüktör’ün N serisi redüktörleri 
Elk frenli motorlarıyla birlikte 

havalimanlarında kullanılmak üzere 
İngiltere’ye tedarik edilmektedir. 

Bagaj taşıma sisteminde kullanılmak üzere 
üretilen redüktörlerimiz, havalimanlarında 
kullanılmak üzere İngiltere’de resmi onay 
almıştır. 

Türkiye’nin İlk
Drone Yarışı Yapıldı.

Türkiye’nin
ilk profesyonel 

drone yarışması
“IKU Drone Racing”

Yılmaz Redüktör 
sponsorluğunda

gerçekleşti.

Yılmaz Redüktör
Ana Sponsorluğunda



Yılmaz Redüktör’ün, üniversiteler ve 
sanayiciler arasındaki iletişimini 

geliştirmek ve tarafların deneyimlerini ve 
kazanımlarını paylaşabileceği bir ortam 
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliğe 

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, İstanbul Sanayi Odası ve Saha 
İstanbul’dan birçok temsilci katılım sağladı. 

Etkinliğe ev sahipliği yapan Yılmaz Redüktör A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yılmaz gelecek 
için Üniversite – Sanayi işbirliği programında 
atılacak ortak adımlardan memnuniyet 
duyduklarını, tarafların tanışmasına ve karşılıklı 
saha içerisinde hangi teknolojilerin kullanıldığına 
yönelik bilgilendirme sonucu olarak olumlu geri 
bildirimler alacaklarını ifade etti.

Katılımcılar arasında Yılmaz Redüktör yönetici 
ve mühendis kadrosu ile İTÜ - İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makina Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
M. Alaittin ARPACI, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlileri 
Prof. Dr. Mesut GÜR ve Prof. Dr. Nurdil ESKİN, 
Yardımcı Dç. Arkadaşlar, Saha İstanbul Genel 
Sekreteri İlhami KELEŞ ve İstanbul Sanayi 
Odası Meclis Başkan Vekili Hasan BÜYÜKDEDE, 
Mizan Ambalaj Yön. Kur. Başkanı M. Nuri 
GÖRENOĞLU bulundu.

Toplantının amacı; üniversite sanayi arasındaki 
mesafeyi ortadan kaldırarak ön yargısız 
ortak bir dil oluşturmakla beraber, bilgilerin 
karşılıklı taraflara aktarılması sahada uygulama 
alanlarının oluşturulması ve sonuç olarak 
öğrenim gören öğrencilere doğru ve uygulanır 
bilgilerin aktarılmasına olanak verecektir.

Toplantıda ayrıca akademisyenlerle sanayiciler 
arasında etkili bir iletişim kurulması gerektiği 
özel olarak altı çizildi. Böylelikle yetişen yeni 
nesile daha nitelikli bilgi aktarımı sağlanmış 
olacaktır. Yaklaşık İki buçuk saat süren 
etkinlikte öğretim üyeleri proje fikirlerini ya 
da üzerinde çalıştıkları konuları sanayicilerle 
paylaşırken, sanayiciler de yaşadıkları sıkıntıları 
ve gelişime açık konuları paylaştılar.

İso - İTÜ Ortak Protokolü
Üniversite Fabrika 
Buluşmaları
Kapsamında

İTÜ 
Akademik 
Kadro 
Ziyareti

Yılmaz Redüktör’ün en son 
çıkarmış olduğu küçük K serisi 

redüktörlerin verimlilik açısından 
sonsuz tipli redüktörlerle 
karşılaştırılmasını içeren makale 
Konstruktions Praxis dergisinin 
Ağustos sayısında yer aldı. 

Cep telefonunuza 
QR Code 
uygulaması 
yükledikten 
sonra programı 
çalıştırıp ekranı 
QR Code'un 
üstüne tutup 
okutunuz.

Yılmaz Redüktör
Konstruktions Praxis 
Dergisinde!
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Haziran 2013'de müşterilerine hizmet 
sunmaya başlayan ELK Motor, yıllık 

250.000 adet üretim temposunda, IE2 ve 
IE3 verimlilik sınıflarında Elektrik Motoru 
imalatı yapmaktadır.

2016 Ekim ayı itibariyle piyasaya sunulan 
500.000 adet ELK elektrik motoru yurtiçi ve 
yurtdışında yüksek müşteri memnuniyetiyle 

ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Bu başarıya ulaşmamızda bizlere destek 
veren tüm bayi ve müşterilerimize 
teşekkür ederiz. Sizlerden aldığımız bu 
güven ve destek ile kaliteli ürün ve hizmet 
anlayışımızdan taviz vermeden, üretim 
tempomuzu arttırmaya devam edeceğiz.

Y ılmaz Redüktör’ün üniversite-sanayi 
işbirliğini güçlendirmek, makine 

mühendisliği ve ilgili bölüm öğrencileriyle 
redüktör konusunda sahip olduğu tasarım, 
üretim uygulama tecrübelerini paylaşmak 
amacıyla düzenlediği üniversite eğitim 
seminerleri devam ediyor.

Seminerlere Kocaeli Üniversitesi, Uşak 
Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve 
Pamukkale Üniversitesi ile devam edildi.

Bu seminerlerde aşağıdaki konulara 
değinildi:

• Firma tanıtımı

• Redüktör nedir ve çeşitleri nelerdir

• Uluslararası projelerde Yılmaz Redüktör

• Redüktör seçimi 

• Uygulama örnekleri

Seminerlere üniversite öğrencileri yoğun bir 
ilgi gösterdi.

Yılmaz 
Redüktör’den 
Üniversite 
Eğitim 
Seminerleri

ELK, 
500.000’inci 

Motorunu 
Üretti
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Yılmaz Redüktör ailesi olarak her yıl 
geleneksel olarak gerçekleştirilen bayi 

toplantılarından 2016 yılı için planlanan 
toplantı 18  - 20 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Kastamonu Ilgaz’daki  Ferko Mountain Resort 
Otel’de gerçekleştirilen toplantıda 2016 
yılı verileri ve başarılarının yanı sıra sektör 
değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’nin birçok 
önemli sanayi illerinde hizmet veren bayilerle 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Seminerin başında Yılmaz Redüktör Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Ender YILMAZ bütün 
katılımcılara hitaben açılış konuşması yaptı. 

Kastamonu Valisi Sayın Mesut YILDIRIM ve 
Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin 
BABAŞ da seminer programına katılım 
sağladılar. 

Yönetim ve organizasyondaki değişiklikler, 
otomasyon departmanı, yeni teknolojik 
gelişmeler, satış ve sözleşmeler gibi birçok 
konu hakkında konuşmalar yapıldı. Seminerin 
sonunda soru- cevap şeklinde ilerlendi, bayiler 
çözüm önerilerini dile getirdiler. 

Strateji ve hedeflerin paylaşıldığı konuşmaların 
ve sunumların ardından Gala Yemeği’ne 
geçildi. Keyifli geçen gala yemeğinde çeşitli 
kategorilerde değerlendirilen bayilere 
plaketleri takdim edildi.  Plaketlerin ardında 
gala, sanatçıların sahne almasıyla son buldu. 

10. Geleneksel Bayi Toplantısı
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Cep telefonunuza 
QR Code 
uygulaması 
yükledikten 
sonra programı 
çalıştırıp ekranı 
QR Code'un 
üstüne tutup 
okutunuz.



Günümüzde enerji kaynaklarının azalmasına 
paralel olarak enerji maliyetleri her geçen gün 

artmaktadır. Global bir sorun haline gelen yüksek 
enerji maliyetleri ülkeleri yeni enerji kaynakları 
bulmaya ve var olan enerji kaynaklarını daha 
verimli kullanmaya zorlamaktadır. 

Elektrik ampullerinden otomobillere kadar 

hayatımızın her alanında bu 
amaç doğrultusunda ortaya 
çıkmış yeni ürünleri görmek 
mümkündür.

Redüktör pazarında 
kompakt yapısı ve 
ekonomik olması nedeni ile 
sonsuz tip redüktörler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu avantajlarının 
yanında sonsuz dişliler sürtünme 
esaslı çalıştığı için verim değerleri 
düşüktür. Yüksek çevrim oranlarında 
motor gücünün yarısı ısıya dönüşerek 
kaybolur. Sürekli çalışan ve motor gücünün 
nispeten büyük olduğu makinalarda ciddi enerji 
sarfiyatları söz konusu olabilmektedir

Yılmaz Redüktör olarak 2013 yılında sonsuz 
redüktörlerin bu dezavantajını ortadan kaldıracak 
yüksek verimli yeni konik-helisel redüktörlerin 
seri üretimine başladık.

Yeni 
redüktörler 

sonsuz 
redüktörlerin sahip 

olduğu kompakt ve uygun 
fiyat avantajlarına da sahip 

olduğundan sonsuz redüktörlerin 
kullanıldığı yerlerde rahatlıkla 

kullanılabilirler. Böylece hem yüksek verimli 
hem de kompakt ve uygun fiyat aralığına sahip 
bu alanda ülkemizde ilk olan yeni bir model 
sunmuş olduk.

Dünya çapında teknoloji ve sanayi 
kullanımı, üretim ve montaj otomasyon 

fuarı olarak liderliğini sürdürmekte olan 
Uluslararası Üretim ve Montaj Otomasyon 

fuarı (MOTEK), 10.10.2016 
- 13.10.2016 tarihleri 
arasında Almanya 
Stuttgart’ta gerçekleşti.

Bizimle beraber 
toplamda 25 farklı 
ülkeden 912 kurumun 
katıldığı Motek Fuarı’nda 
sürücü teknolojisi, 

otomasyon sistemleri, 
sökme sistemleri, kaynak 
teknolojisi, ekipman, 
endüstriyel robotlar, 
mikro teknoloji, montaj 
teknolojisi, sensör 
teknolojisi, kontrol 
sistemleri gibi birçok 
ürün sergilendi. 

FUAR ADI KONU ŞEHİR / ÜLKE TARİH

FUAR TAKVİMİ

MOTEK

Y ılmaz Redüktör, sektörle ilgili uluslararası uluslararası 
fuarlara katılmayı sürdürüyor.

Bu yıl Almanya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya fuarlarında 
yer alan Yılmaz Redüktör, bir yandan ürünlerini tanıtmaya; 
yeni pazarlar ve yeni fırsatlar yaratmaya; diğer yandan 
dünyadaki yeniliklerini takip etmeye, sektörün nabzını 
tutmaya devam etti.

Her Fuar
Yeni Fırsatlar Demek!..

Korea Pack
Tarih: 26.04.2016-29.04.2016

 Fuar Konusu: Paketleme 
 Yer: Güney Kore

  International Engineering Fair 2016
    Tarih: 24.05.2016-27.05.2016

    Fuar Konusu: Sanayi 
    Yer: Slovakya

Hannover Messe 2016
Tarih: 25.04.2016-29.04.2016

 Fuar Konusu: Sanayi
Yer: Almanya

Technical Fair
Tarih: 16.05.2016-20.05.2016

Fuar Konusu: Sanayi 
Yer: Sırbıstan
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 Hannover Messe Sanayi  HANNOVER / ALMANYA 24 - 28 Nisan 2017
 Technical Fair Sanayi  BELGRAD / SIRBİSTAN 25-30 Eylül 2017
 RWM Geri Dönüşüm BİRMİNGHAM / İNGİLTERE 12-14 Eylül 2017
 İran Sanayi  Sanayi  TAHRAN / İRAN 10-13 Ocak 2017
 TIB 2017 Makine BÜKREŞ / ROMANYA 11-14 Ekim 2017
 Industrial Forum Endüstri KİEV/UKRAYNA  01-30 Kasım 2017

Yüksek Verimli 
Konik- Helisel 
Redüktörler 

Sonsuz Redüktörlerin 
Yerine 
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Vinç Sektörüne Optimum Çözümler 
10 farklı redüktör tipi ile geniş ürün yelpazesine 

sahip olan Yılmaz Redüktör özel 
uygulamalar dahil bir çok uygulama için optimum 
çözümler sunmaktadır.

1. Kaldırma Redüktörleri
V Serisi (Vinç Kaldırma Redüktörleri):

Vinç sektörüne 
özgü kaldırma 
uygulamalarında 
kullanıma uygun 
olarak tasarımı 
yapılan 3 kademe 
helisel dişli 
redüktörlerdir.  40 
tona kadar 5 farklı 
gövde mevcuttur.

Model Yük Yük Sınıfı

VR373.1K 3,2 ton M7 (4m)
VR473.1K 6,8 ton M6 (3m)
VR573.1K 12,5 ton M5 (2m)
VR673.1K 25 ton M4 (1Am)
VR773.1K 40 ton M5 (2m)

Monoblok gövde prensibi ile daha rijit ve daha 
hassas gövdeler elde edilmiştir. Eksen arası 
mesafeleri yüksek tutularak daha büyük tambur 
çaplarının kullanılmış; böylece daha uzun ömürlü 
halat elde edilebilmiştir. Tamburdan gelen yüksek 
radyal yükler sorunsuz olarak redüktörün çıkış 
rulmanları tarafından taşınabilmektedir.

Optimum gövde tasarımı ile daha büyük çaplı 
dişlilerin montajına imkan sağlanmıştır. Böylece 
aynı tonajda rakip ürünlere göre daha yüksek ISO/
FEM çalışma sınıfları elde edilmiştir.

Redüktörün vince montajı gövde üzerindeki 
kulaklardan yapılmaktadır. Böylece uzun 
saplamalar kullanılmadan kısa cıvatalarda rijit 
bağlantı sağlanabilmektedir. Vincin elektrik 
panosunu direk redüktör gövdesi üzerine 
bağlayabilme imkanı vardır. DIN5480 çoklu kama 
normuna göre farklı çıkış mil ölçüleri mevcuttur.

İsteğe bağlı olarak redüktörler ile birlikte 
redüktör çıkış miline uygun tambur bağlantı 
flanşları verilmektedir. Böylece çıkış mili ile 
tambur bağlantısı ilave flanş yapılmadan 
sağlanabilmektedir. Bağlantı müşteri tarafından 
cıvatalı veya kaynaklı olarak yapılabilir. 

H Serisi (Ağır Endüstri Tipi Redüktörler):

150.000Nm’ye kadar 13 farklı gövde büyüklüğüne 
sahip yeni dizayn endüstriyel tip yatık 
redüktörlerdir.

Gövde  Nom.
Büyüklüğü Tork [Nm]

H03.. 4.850 
H04..  5.500 
H05..  9.000 
H06..  11.000 
H07..  19.000 
H08..  24.000 
H09..  29.000 
H10..  36.000 
H11..  55.000 
H12..  70.000 
H13..  90.000 
H14..  110.000 
H15..  150.000 

Vinç sektöründe 
yüksek 
tonajlarda 
kaldırma grubu 
redüktörü 
olarak 
kullanılmaktadır. 

Monoblok 
gövde yapısından daha küçük montaj alanlarına 
montaj edilerek kompakt bir çözüm sağlar. 
Farklı giriş ve çıkış mil tertip opsiyonları vinç 
dizaynında üreticiye esneklik yaratır. İstek 
üzerine şase üzerine montajlı olarak redüktör, 
hidrolik kaplin, eldro fren ve motorlu çözümler 
mevcuttur.

2. Yürütme Redüktörleri
K Serisi (Konik-Helisel Redüktöler):

7 farklı gövde büyüklüğünde 90kW güce kadar 
motor akupleli olarak üretimi yapılmaktadır. 

 Gövde  Nominal
 Büyüklüğü Tork [Nm]

 K273 450 
 K373 820 
 K473 1.550
 K573 2.700
 K673 4.300 
 K773 8.000
 K873 15.000

Sementasyon çeliği dişliler ısıl işlemden (58-
62HRC)  sonra konik dişli grubu dahil modern 
taşlama makinalarında taşlanarak 6. kalite olarak 
üretilmektedir. Böylece çalışma esnasında 
minimum ses seviyelerine sahip konik dişli 
redüktörler imal edilmektedir. Çıkış mil opsiyonları 
mil çıkışlı, delik milli, delik milli sıkma bilezikli, 
mil çıkışlı çoklu kamalı (DIN5480’e göre) olarak 
verilebilmektedir.

Standartta 
90kW motorda 
1600Nm’e tork 
değerine kadar 
motor arkası frenli 
olarak çözümler 
mevcuttur. 
Müşteri isteğine göre manuel kollu frenli olarak 
üretim yapılmaktadır. Akuple motor bağlantısının 
yanında IEC B5/B14 motor bağlantı ölçülerine göre 
giriş flanşları standart olarak mevcuttur. Özel flanş 
ve mil ölçülerine sahip motorların montajı için özel 
giriş flanşları ihtiyaca göre üretilebilmektedir.

D Serisi (Delik Milli Helisel Redüktörler):

Daha kompakt dizayn ve geniş ürün çeşitliliği ile 
18.000Nm tork değerine kadar çözümler sunan 
yeni D Serisi redüktörler güç yoğunluğu prensibine 
göre tasarlanmıştır.

Gövde  Çıkış Kovan Nominal Çıkış
Büyüklüğü Çapı[mm] Torku [Nm]
D173 30 200
D273 35 450
D283 40 600
D373 40 820
D473 50 1.550
D573 60 3.000
D673 70 4.300
D773 90 8.000
D873 110 13.000
D973 120 18.000

Yeni D Serisi redüktörler 10 farklı gövde 
büyüklüğüne sahiptir. Tek operasyonda işlenen 
monoblok gövde yapısı sayesinde rijitlik, 
sızdırmazlık, ses gibi parametrelerde büyük 
avantajlar elde edilmektedir. 

D Serisi 
redüktörler delik 
mile sahip olması 
ve dar gövde yapısı 
sayesinde vinç 
yürütmelerinde 
kompakt vinç 
tasarımlarının elde 
edilmesine imkan 
sağlarlar. GG20 ve 
GGG40 monoblok 
gövde yapısı içerisinde ara perde kaldırılarak 
ve dişliye en yakın noktalardan yataklamalar 
yapılarak minimum gövde hacmi elde edilmiştir.

Ayrıca minimum yatak mesafeleri çalışma 
şartlarında dişlide olabilecek sehimleri minimuma 
indirdiği için daha sessiz ve güvenir çalışma 
koşulları elde edilir.

Standartta kullanılan konik masuralı rulmanlar 
sayesinde yüksek hızlarda rulman ömürlerinde 
sınırlanma olmadığından nominal tork değerleri 
verilebilmektedir. Ayrıca konik masuralı 
rulmanların yüksek eksenel ve radyal yük taşıma 
kabiliyeti sayesinde standart gövdede yüksek 
çıkış radyal ve eksenel yük taşıma kabiliyeti elde 
edilmiştir.

D Serisi redüktörler delik mil çıkışlı, dolu mil çıkışlı, 
çıkış flanşlı ve tork kolu bağlantı opsiyonları 
sayesinde çok sayıda montaj alternatifine sahiptir.
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Yılmaz Redüktör’ün standart ürün yelpazesinin 
içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen 
standart redüktörlerin dışında sektöre özgü 
imal edilmiş altı grup özel redüktörler de 
bulunmaktadır. Bu redüktörlerin tasarımı 
kullanılacağı makinanın ihtiyaçları ve çalışma 
koşulları göz önüne alınarak yapıldığı için 
makina üreticisinin beklentilerini tümü ile 
karşılamaktadır.

Bu sayımızda ilk üçü üzerinde duracağız.

1. Ekstruder Redüktörleri
Plastik enjeksiyon makinalarının çalışma şartları 
genel olarak mekanik ve termal olarak ağırdır. 
Çoğu ekstruder makinası gün içerisinde 24 saat 
durmadan çalışır. Çalışma esnasında ekstruder 
vidasının hareket ettirdiği plastik malzeme 
ısıtılarak sıvı halde basıldığı için ortam sıcaklığı 
yüksektir ve özellikle redüktörün ekstruder çıkış 
boğazına vidanın bağlantı boğazından doğru 
iletim yoluyla gelen bir ısı vardır.

Ekstruder vidası malzemeyi yatay olarak 
sıkıştırarak hareket ettirirken geriye doğru 
vidanın montaj edildiği redüktör çıkış milinde 
yüksek bir eksenel yük oluşur. Bu yük ekstruder 
vidası çapına ve vida basıncına bağlıdır. 

Aşağıdaki formül yardımı ile hesap edilebilir;

Oluşan bu 
yüksek 
eksenel yükü 
karşılaması 
için redüktör 
çıkış mili 
üzerinde büte 

rulman kullanılmaktadır. 29400 serisi olarak 
kullanılan bu rulmanlar çok yüksek eksenel yük 
taşıma kapasitesine sahiptir. İstenen çalışma 
ömrü ve vida devrine bağlı olarak kataloglarda 
izin verilen eksenel yük değerleri kiloNewton 
cinsinden verilmiştir. Yukarıda da değindiğimiz 
mekanik ve termal çalışma şartlarından dolayı 
redüktör seçiminde minimum servis faktörü 
değerinin 1,6 olması ve redüktörün ilave bir 
soğutucu ekipmanla birlikte kullanılması 
gerekir. 

Yılmaz Redüktör ürün yelpazesi içerisinde 
bulunan ekstrüder redüktörlerle birlikte 
çeşitli soğutucu ekipmanlar vermektedir. 
Bunlar redüktör içerisine yerleştirilen 

serpantin soğutması, redüktörün 
üzerine montaj edilen eşanjör 
soğutması ve radyatör soğutma 
ekipmanlarıdır.

2. Karıştırıcı
Redüktörleri
Karıştırıcı makinalarında karıştırıcı 
mili üzerindeki kanatların yapısına 
ve malzemenin viskozitesine bağlı 
olarak karıştırıcı mili üzerinde radyal 
ve eksenel yük oluşur. Makine dizaynı 
yapılırken bu yükler hesaba alınarak 

karıştırıcı milini yataklayacak rulmanın uygun 
tipte ve büyüklükte seçilmesi gerekir.

Bazen makine tasarımdaki kısıtlamalar 
nedeniyle karıştırıcı milinin direkt olarak 
redüktör mili tarafından yataklanması istenir. 
Bu durumda oluşan 
yükler redüktör çıkış 
miline geldiği için çıkış 
rulmanın ve milinin 
yeterli mukavemette 
olması istenir. Yılmaz 
Redüktör ürün ailesi 
içerisinde bulunan 
NRB Serisi redüktörler 
karıştırıcı milinden 
gelebilecek bu yükleri 
karşılamak amacı 
ile tasarlanmıştır. 
Redüktör uzun bir çıkış 
boğazına sahiptir ve bu 
boğazın içerisinde iki 
adet yüksek yük taşıma 
kapasitesine sahip 
masuralı rulmanlar 

vardır. Çıkış boğazı uzun tutularak rulmanların 
karıştırıcı kanatlarına olabildiğince yakın olması 
sağlanmıştır. Bu sayede kanatlar üzerinde 
oluşan yüklerin meydana getirdiği eğilme 
momentleri minimize edilmiştir. 

Karıştırıcı makinalarının çalışma şartları göz 
önüne alındığında kullanılacak redüktörün 
servis faktörünün minimum 1,6 olması tavsiye 
edilir.

3. Vinç Redüktörleri
Vinç redüktörleri FEM9.511/86 vinç 
normundaki ömür beklentileri ve tambur 
montaj gereksinimleri göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır. 

Vinç redüktörü seçimi yapılırken 5 önemli 
hususun belirlenmesi gerekir. Vincin çalışma 
şartlarına bağlı olarak seçilecek vinç sınıfı 
(1Dm…..5m), kullanılacak tambur çapı, donam 
sayısı, istenen kaldırma hızı ve redüktörün 
montaj pozisyonudur. Bu parametreler 
doğrultusunda yapılan redüktör seçimleri ile 
arzulanan verimli çalışma elde edilebilir.

Yılmaz Redüktörün seri olarak üretimini 
gerçekleştirdiği V Serisi vinç redüktörleri 
yüksek vinç sınıflarına sahiptir. Geniş devir 
aralığı sayesinde tek devirli motorla 1 m/
dak’dan 10m/dak’a kadar kaldırma hızları 
elde emek mümkündür. Motor ile çıkış mili 
arası eksen mesafesi uzun olduğundan büyük 
tambur çaplarının kullanımı mümkündür. 
Böylece daha uzun halat ömürleri elde 
edilebilmektedir. 

Tambur ile redüktör çıkış mili arasında 
kullanılan tambur bağlantı flanşı nitrasyon 
malzemeden imal edilerek sunulmaktadır. 
Böylece ilave bir bağlantı elemanına gerek 
kalmadan tamburun bağlantısı kolayca 
yapılabilmektedir. 

V Serisi kataloğunda 0,5 tondan 50 tona 
kadar kaldırma kapasitesine sahip kaldırma 
redüktörlerini bulabilirsiniz.

Sektöre Özgü Redüktörler-1



Sonbahar mevsiminde yapacağınız küçük 
bir kaçamak, belki de size hayatınız 

boyunca yapacağınız en sürpriz, en büyülü 
tatil gelebilir. 

Sarı, yeşil ve kızılın her rengini görebileceğiniz 
bu enfes yerde, dilerseniz ormanda 
derinliklerine dalabilir ya da küçük sandallarla 
gölü gezebilirsiniz.

Ayrıca, mis gibi orman havasında güzel bir 
mangal keyfi yapabilirsiniz. Artvin’e kadar 
gelmişken, istavrit, hamsi ve özellikle Karadeniz 
kültürüne ait daha lezzetli ve bir o kadar değişik 
yemeği tatmadan dönmemelisiniz. 

Gölde Sazan Balığı’nın yanısıra tam 11 çeşit 
akvaryum balığı yaşıyormuş. Akvaryum balıkları 
vakti zamanında burada çalışan bir görevli 
tarafından bırakılmış.

Şu anda göle uyum sağlamışlar ve gölün 
her yerinde bu akvaryum balıklarını 
görebiliyorsunuz.

Göl çevresinde rahat yürünebilecek yorucu 
olmayan ve çok güzel bir parkur var. Yaklaşık 
yarım saatlik bir gezinti yapılabiliyor. Piknik 
yapmak için de masa ve alanlar mevcut.

Eğer piknikten hoşlanmıyorsanız restoran 
ve pansiyon hizmeti veren tesisler var. 
Burada konaklayabilir, yemek yiyebilir ve 
kiralayacağınız sandal ile gölde gezinti 
yapabilirsiniz.

Günün sabah ve öğleden sonra saatlerinde 
yapacağınız iki ayrı turla gölü tüm açılardan 
fotoğraflayabilirsiniz. 

Yeşil,
sarı ve

kızıl şölen
sizi

çağırıyor.

Borçka Karagöl
Sonbaharın en güzel göründüğü yer: 

Rize – Artvin bölgesi kuşkusuz Türkiye’nin en yeşil yeri… Dünyanın en güzel gölleri listesine 
giren Karagöl, Artvin’in Borçka ilçesine 25km mesafede. Göl bölgesi ladin, köknar ve çam 

ağaçlarının renk gösterisi ile sizi hayal dünyasına daldıracak büyüleyici bir yer. 
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Güzel sanatların hemen her dalında eserleri 
olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, unutulmaz şair 

ve ressamlar arasına adını yazdırmıştır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911 yılında Giresun’un 
Görele ilçesinde doğmuştur. Sanatçı, 1927 
yılında resim öğretmenliğine başlamış, 1929 
yılında Güzel Sanatlar Akademisine girmiştir. 
Bedri Rahmi, 1933 yılından itibaren yayınlanan 
şiirleri ile de tanınır. Yeditepe, Ses, Güney, İnsan, 
İnkilap, Gençlik ve Varlık dergilerinde şiirleri 
yayınlanmıştır. Halk edebiyatının masal, efsane 
ve deyişlerinden çok etkilenmiştir. 

Paris ve Londra’da bir süre yaşadıktan sonra 
1934 yılında Türkiye’ye dönmüştür.  O yıl 30 
resim ile sergi açmıştır. 1938-41 yılları arasında 
yaptığı resimler köy hayatı, manzaraları, 
faytonlar, Anadolu gelinleri olmuştur. 
1943 yılında İstanbul’da ilk duvar resmini 
yapmıştır. 1950 yılında mozaik çalışmalarına 

başlamış, 1958 yılında Brüksel sergisi için 272 
metrekarelik mozaik pano ile altın madalyayı 
almıştır. 1960-61 yılında Amerika’ya gitmiştir. 
Orada konferans ve resim çalışmaları yapmıştır. 

Bedri Rahmi resimlerinde kendine daha çok 
Dufy ve Matisse’i örnek almıştır. Zamanla 
minyatürlerden ve Anadolu kilimlerinden 
etkilenerek, motif ağırlıklı süsleme sanatı 
egemen resimler yapmıştır. Bununla da 
yetinmeyip, gravür, mozaik, heykel ve seramik 
çalışmaları yapmıştır. Resimlerinde, doğa ile iç 
içe Anadolu resim, süsleme kullanılmıştır.  

Yaradana Mektuplar, Karadut, Tuz, Üçü Birden, 
Dördü Birden, Dol Karabakır Dol, Yaşadım, 7 
Tane Erik Ağacı, Türküler Dolusu ve Çakıl adlı 
şiir kitapları, Canım Anadolu, Tezek, Delifişek 
isimli deneme kitapları olan Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu 21 Eylül 1975 yılında İstanbul’da vefat 
etmiştir.

Trabzon Karalahana Çorbası
Karadeniz’in değişik bölgelerinde farklı usullerde 
yapılan karalahana çorbası, Trabzon’da çok pişirilir. 
Kimi yörelerde “haşlama” adıyla da bilinir.

MALZEMELER
• 1 demet karalahana
• 200 gr haşlanmış barbunya
• 2 soğan
• 4 su bardağı su
• 1 su bardağı tane mısır
• 1 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1~2 acı kuru kırmızıbiber
• Tuz ve karabiber

ANADOLU'NUN GÜNEŞLERİ

Resimden şiire komple 
bir sanatçı: 

Bedri Rahmi 
Eyüboğlu

İL  BAYİİ İL  BAYİİ

ADANA Özteknik Elektrik San. ve Tic. Ltd.
ADANA Özteknik Enerji Market Motor Ltd.
ANKARA Abelsan Elektromekanik Tic.ve San. A. Ş.
ANKARA Akarsu Güç ve Aktarım Sistemleri-Mustafa Akarsu
ANKARA Aydınlar Elektrik San. ve Tic. Ltd.
ANKARA Cündoğlu Ticaret-Acar Cündoğlu
ANKARA Mera Motor Makina San. Tic. Ltd.
ANKARA Tekin Akarsu Redüktör Motor San. Ltd.
BURSA A.S.C. Motor San.Tic.Ltd.
BURSA Değişim Motor Makina Yedek Parça San. ve Tic. Ltd.
ÇORUM Dalyan Makina İmalatı San. ve Tic. Ltd.
DENİZLİ Avcılar Rulman Ticaret San. Ltd.
DENİZLİ Doğan Rulman San.ve Tic.
DİYARBAKIR Voltam Ticaret
ESKİŞEHİR Eliaçık Elektrik Elektronik Otomasyon ve Malz. San. Tic.
GAZİANTEP İbrahim Germeyan Ticaret Ltd.
GAZİANTEP Yaşar Makina San. ve Tic. Ltd.
HATAY Özümit Elektrik Tic. Ltd.
İSTANBUL Çerko Motor A.Ş.
İSTANBUL Eksen Redüktör & Motor San. ve Tic. Ltd.
İSTANBUL Elpa Elektrik Motorları San. Tic. Ltd.
İSTANBUL EMPAR Elektrik Motoru Redüktör San. ve Tic. Ltd.

İSTANBUL G.M.P.Genel Motor Pazarlama Tic. Ltd.
İSTANBUL Gentes Genel Makina San. Tic. Ltd.
İSTANBUL Güleray Elektrik Motorları San.Tic.Ltd.
İSTANBUL Kasaboğlu Elektrik ve Motor San. Tic.Ltd.
İSTANBUL Meg Endüstri Ekipmanları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.
İSTANBUL Mekanik Hırdavat San. ve Tic. Ltd
İSTANBUL Merkez Motor Makine San.ve Tic.A.Ş
İSTANBUL Şalter Elektrik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş
İSTANBUL Tavukçuoğlu Elektrik Makina San.Tic.Ltd.
İSTANBUL Vek Verimli Endüstriyel Komponentler Ltd.
İSTANBUL Yeni Ay Seri Motor Ltd.
İZMİR Avcı Rulman Tic.ve San.Ltd.
İZMİR Motorcular Elektrikli Mak.San. ve Tic. Ltd.
KAYSERİ Fen-İş Dişli Teknik Hırdavat Mehmet Aykut
KOCAELİ Empo Elektrikli Motor Redüktör Ltd.
KOCAELİ Tamsan Elektrik Motor San. ve Tic. Ltd.
KONYA Alternatif Motor Redüktör San.ve Tic.Ltd
KONYA Yasinoğulları Elektrik Motorları San.Tic.Ltd
RİZE Özçelik Hırdavat Ticaret Ltd.
SAKARYA Arm Ada Redüktör Motor San.Tic.Ltd.
SAKARYA Atlas Elektrik San. Tic. Ltd.
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KARADUT

Karadutum, çatal karam, çingenem 
Nar tanem, nur tanem, bir tanem 
Ağaç isem dalımsın salkım saçak 

Petek isem balımsın ağulum 
Günahımsın, vebalimsin.

Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan 
Yoluna bir can koyduğum 

Gökte ararken yerde bulduğum 
Karadutum, çatal karam, çingenem 

Daha nem olacaktın bir tanem 
Gülen ayvam, ağlayan narımsın 

Kadınım, kısrağım, karımsın.

ŞEF'ten Damak
Şenlendiren Tarifler

HAZIRLANIŞI: Karalahanayı ince doğrayın. 
Üzerine tuz serpip biraz ovun ve 
acısının çıkmasını sağlayın. Tereyağı 
ile zeytinyağını tencerede ısıtın. 
Üzerine yemeklik doğradığınız 
soğanlar ekleyip soteleyin. Soğan 
yumuşayınca karalahanayı ilave edin. 
4 su bardağı su ekleyip kaynamaya 
bırakın. Karalahana yumuşayınca 

kırmızıbiber, barbunya 
ve mısırı ekleyin. Yaklaşık 
7-8 dakika kaynattıktan 
sonra tuz ve karabiber 
ile tatlandırın. Sıcak servis 
yapın. Afiyet Olsun.
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İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni

Metin Yılmaz

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özlem Sönmezışık

Görsel Tasarım ve
Basıma Hazırlık

Magna Carta
Marka İletişim Ajansı

Tel. 0212 243 70 43
www.magnacarta.com.tr

Basım Yeri
Lotus Matbaacılık

www.lotusmatbaa.com.tr
Tel. 0212 612 47 44

Faks. 0212 674 55 90

Adres
Atatürk Mah. Lozan Cad. No:17 

34522 Esenyurt
İstanbul - Türkiye

Tel. 0212 886 90 00 ( 8 Hat)
Faks. 0212 886 54 57


