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DÖKSAN ISIL İŞLEM VE ARGE MERKEZİ A.Ş.
olarak yılların verdiği tecrübe ile yürüttüğümüz
ısıl işlem faaliyetlerimize takım çeliği satışını da
eklemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda, soğuk
ve sıcak iş takım çelikleri başta olmak üzere
plastik kalıp çelikleri ve yüksek hız çeliklerinin
satışını çap, lama ve kare olarak istediğiniz
ölçülerde gerçekleştirmekteyiz.
Böylece takım çeliklerinin tedariğinden ısıl
işlemine kadar siz değerli müşterilerimizin
taleplerini tek bir paydada toplamış
bulunmaktayız.



     




STOKLAR
SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ
1.2379, 1.2550, 1.2510,1.2767, 1.2721,
1.2842, K340,K390, K353, K890
SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİ
1.2343, 1.2344, 1.2367,1.2714, W350, W360t

PLASTİK KALIP TAKIM ÇELİĞİ
1.2738, 1.2316, M390,M340
YÜKSEK HIZ TAKIM ÇELİĞİ
1.3244, 1.3343,1.3243, 1.3247, S390
Talep ettiginiz ölçü ve stoklar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



     



  

Kesme, bükme, delme, dilimleme gibi
işlemlerin yanı sıra metal ve plastik enjeksiyon
kalıplarında, dövme ve ekstrüzyon kalıplarında,
kalıp hamillerinde ve endüstride yer alan birçok
uygulamada takım çelikleri kullanılmaktadır.
Takım çeliği ihtiyaçlarınız için yanınızdayız.



     



  
İmalat açısından uzun ömürlü ve ekonomik
parçaların üretilmesi takım çeliği kullanıcılarının
öncelikli talebidir. Bu nedenle takım çeliklerinin
sertlik, tokluk, mukavemet ve aşınma
dayanımları, kritik parametreleri
oluşturmaktadır. Bu parametrelerin yanı sıra
çalışma koşullarına en uygun takım çeliğini
kullanmak uzun ömürlü ve ekonomik
parçaların eldesini mümkün kılmaktadır.
Uzun süredir ısıl işlem sektöründe bulunan ve
alanındaki öncü ﬁrmalardan biri olan Döksan
Isıl İşlem ve Arge Merkezi, müşteri
memnuniyetini daha üst noktalara çıkarmak
için Döksan Metal’i kurmuştur.



     




Sektördeki üretim aşamaları dikkate
alındığında performans/ﬁyat oranını yüksek
tutmanın ve takım çeliği tedarik sürecinde
termin süresinin minimum olmasının gerekliliği
bilinmektedir. Bu nedenle stoklarımızda çeşitli
kalite ve ölçüler tutmakta ve müşteri talebine
en kısa sürede dönüş sağlamaktayız. Ayrıca
aynı gün içerisinde tüm ﬁyat tekliﬂeri
değerlendirilerek müşterilerimize en ekonomik
geri dönüşler sağlanmaktadır.
Alanında uzman kadromuz çelik kaliteleri ve ısıl
işlemle alakalı her türlü teknik talep ve
sorularınızda size yardımcı olmaktan dolayı
mutlu olacaktır.



     



Yapısında

Güven Var

