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İNŞAAT

Hedef

Verimli, güvenli ve dayanıklı kova koruma sistemleri ile inşaat makinaları
için ürün tedarikçisi olmaktır. Bu sayede makinanın çalışma ömrü artacak,
farklı zemin koşullarında makinanın çalışma performansı yükselecektir.

Tasarruf
Kendiliğinden bilenme özelliği ve sağlam kilitleme sistemine sahip olması, kovanın daha
iyi bir şekilde zemine nüfuz etmesini sağlar ve böylelikle makinada daha düşük yakıt
tüketimi elde edilir.

Güvenlik
MTG Sistemleri, kırılmaları önleyerek kaza riskini en aza indirir. Ayrıca MTG ürünleri
mükemmel tutuculuk sağlayan MTG twist çekiçsiz kilit sistemine sahiptir.

Verimlilik
MTG tırnak ve adaptör sistemleri, değişken zorlu zeminlerde yüksek performans ile
çalışırken, tırnak ve adaptör sistemlerinin aşınma ömürleri de uzundur. Bu özelliği ile
makinanın maksimum verimlilikte çalışmasına katkı sağlar.
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SYSTEMS

PROMET

SYSTEMS

EKSKAVATÖRLER İÇİN ÖRNEKLER
Kg

21 - 40 TON

41 - 90 TON

312E L
314E L CR
318E L

320E L/N
329E L/LN
336F L/LN

349E L
374F L
390F L

PC138USLC - 10
PC170LC - 10

PC210LC - 10
PC290LC - 10
PC390LC - 10

PC390LC - 11
PC490LC - 10 MH
PC800LC - 8 HM

ZX130LNC-5
ZX160LC - 5
ZX180LC - 5

ZX210LC-5
ZX290LC-5
ZX380LC - 6

ZX470LC - 5
ZX670LC - 5
ZX870LC - 5

CAT*

12 - 20 TON

KOMATSU*

Kg

HITACHI*

Kg

YÜKLEYİCİLER İÇİN ÖRNEKLER
Kg

Kg

Kg

30 - 35 TON

45 - 55 TON

75 - 85 TON

CAT*980

CAT*988
WA*600

CAT*990

İNŞAATTA EKSKAVATÖR VE YÜKLEYİCİLER İÇİN MTG SİSTEMLERİ

SYSTEMS

Ekskavatör /yükleyici kovalar için maksimum koruma sağlayan, çekiçsiz kilitleme sistemine sahip tırnak ve adaptör sistemleridir.

SYSTEMS

Kovaların bıçak ve yan kanatlarını korumak amacı ile kullanılan çekiçsiz
kilitleme sistemine sahip koruyucu sistemlerdir.

PLUS

Piyasadaki en yaygın get sistemlerine uyumlu, tırnak ve kova koruyucularından
oluşan sistemlerdir.

STARMET

PROMET

Ve iPad uygulaması MTG
Ve iPad
Pro uygulaması
yu inceleyin MTG
ve makinanızı
Pro yu inceleyin
yapılandırınız.
ve makinanızı yapılandırınız.

İNŞAAT

MTG STARMET SİSTEMLERİ
Ekskavatör /yükleyici kovalar için çekiçsiz kilitleme özelliği ile maksimum
koruma sağlayan yenilikçi tırnak adaptör sistemleridir.

MEKANIK
KORUYUCU
ADAPTÖR

3

1

TIRNAK
ÇEKIÇSIZ
KILITLEME SISTEMI

SÖKME TAKMA
ANAHTARI

2
4

1. Daha kolay sökme -takma
işlemi için çekiçsiz konik pim.
2. Standart şekilli kare delik.
3. ElastoMet ve poliüretandan
yapılmış MTGtwist tutucu.
4. Sökme sırasında temizleme
zamanından tasarruf etmek
için kare deliğin toprakla
dolmasını önleme kısmı.

İKI TARAFLI KILIT SISTEMI
TIPLERI
15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60

STARMET ADAPTÖRLERİ İÇİN ALT BACAK AŞINMA KORUYUCUSU
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SYSTEMS

STARMET

• Tırnaklar; hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde değiştirilir. Bu sitemin
•
•
•

kullanımı , bakım sürelerini azaltır ve operatör için daha güvenli çalışma
ortamı sağlar. Uçan metal parçacıkların kazalara sebep olması ihtimali
kalmamış olur.
Çekiçsiz MTGtwist kilitleme sistemi, tırnaklerin kayıp olmasını önleyerek,
mükemmel bir tutma sunar. Adaptör içinde yer aldığından pimi, aşınma
ve darbelere karşı tamamen korur. Dolayısıyla kilitleme sisteminin uzun
ömürlü çalışmasını sağlar.
MTG StarMet tırnaklar; 20 ile 60 boyutlarında olup, kilitleme sistemi pim
ve tutucunun adaptörün her iki tarafında monte edilmesine izin verir
(sadece bir pim ve bir tutucu gereklidir).
MTG Tırnakları ; kendini bileme özelliği ile malzemeye karşı nüfuziyetleri artar ve daha fazla aşınma malzemesine
sahip olması avantajı ile makinanın çalışma verimliliğini artırır.

Adaptörler:
• Uzun aşınma ömrüne sahip olması, kova ağız bıçağının ve kova kaynak yerlerinin erkenden aşınmasını önler ve bu
bölgelere koruyucu olarak destek olur.
• Optimize edilmiş özel tasarımı ve uzun aşınma ömrü sayesinde, makinanın adaptör değişim zamanlarından tasarruf
sağlayıp, makinanın durma sürelerini azaltır.

YÜKSEK SICAKLIK UYGULAMALARI İÇİN STARMET KİLİTLEME SİSTEMİ
MTG StarMet sistemleri, sıcak cüruf uygulamaları için metalik kilitleme
sistemi içerir.
• Pim ve metalik tutucular Özel tasarımdır.
• Bu sitemler, StarMet tırnak ve adaptörleri ile uyumludur.
• Tırnak veya adaptör değiştirmeyi gerektirmez.

Tutma
alanı

Tutma
sınırı

50 ve 60 ölçülerinde StarMet adaptörleri için aşınma alt bacak
koruyucusu aşındırıcı uygulamalarda adaptörlerin ömrünü uzatır.
• Adaptörü ve onun kaynaklı alanın alt bacağını korur.
• Adaptöre kolay ve hızlı montaj edilebilen özel bir kaynak alanı vardır.
• G.E.T.’ten kaynaklı makinanın duruş zamanlarını azaltır.

Ve iPad uygulaması MTG Pro yu inceleyin ve makinanızı yapılandırınız.

Kolay pim
takılması için,
konik
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TIRNAKLAR, ADAPTÖRLER VE KORUYUCULAR İÇİN ÜRÜN YELPAZESİ

E

EX

U

P

F

Ekstra

Ekstra X

Evrensel

Penetrasyon

Alevlenme

V

VC

W

I

A

Vektör

Vektör Kömür

Çift Vektör

Etki

Aşınma

AX

L

D

H

FC

Aşınma X

Uzun

Delta

Ağır

Kaynaklı Merkez Püskürtme

WN

UC

WC

Evrensel Merkez

Merkezi

WRD
WLD

WC/M

Burun üstü kaynak

Delta

WRD/M
WLD/M

M
Mekanik muhafaza

Mekanik muhafazalı Delta

AKSESUARLAR

MTGtwist kilit sistemi

Sökme -Takma Anahtarı
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Mekanik muhafazalı merkez

SYSTEMS

STARMET

AÇIKLAMA

Aşırı sıcaklıklarda maksimum direnç ve dayanıklılık

SYSTEMS

STARMET

Makine: Yükleyici CAT*980.
Arazi yapısı: Sıcak cüruf uygulaması.
Yer: İspanya.

Sonuçlar: sıcak curüf ortamında, MTG StarMet
ürünleri, maksimum dayanım ve performas
sergiledi. **

Ve iPad uygulaması MTG Pro yu inceleyin ve makinanızı yapılandırınız.
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MTG PROMET SİSTEMLERİ
İnşaat sektöründe kova koruyucu olarak kullanılan çekiçsiz kilitleme
sistemidir. Yeni ProMet koruyucu serisinde en yaygın MTG Plus kaynaklanabilir
ve cıvatalı koruyucular bulunmaktadır.

2

1
4

2

3

1

4
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KANAT KORUYUCULARI
(ÇEKIÇSIZ KILITLEME
SISTEMI ILE)

5

PROMET YANAL
KİLİTLEME SİSTEMİ

PROMET BIÇAK
KILITLEME SISTEMI

1. Baz üstü kaynak.
2. MTGtwist çekiçsiz pimi.
3. ElastoMet ve
poliüretandan yapılmış
MTGtwist tutucu.
4. Sökme sırasında
temizleme zamanından
tasarruf etmek için kare
deliğin toprakla dolmasını
önleme kısmı.

1. Kaynaklı taban (sadece tek
gereklidir).
2. Mekanik kilitleme bloğu.
3. ElastoMet ve poliüretandan
yapılmış MTGtwist tutucu.
4. MTGtwist çekiçsiz pimi.
5. Sökme sırasında temizleme
zamanından tasarruf etmek için
kare deliğin toprakla dolmasını
önleme kısmı.

BIÇAK KORUYUCULARI
(ÇEKIÇSIZ KILITLEME SISTEMI)

GÜVENLİ VE GÜVENİLİR KİLİT SİSTEMLERİ
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PROMET

• Konum değişitirilmesini sağlayan değiştirilebilir muhtelif kanat koruyucuları mevcuttur.
• Kova aşınma ömrünü artırarak, darbelere ve aşınmalara karşı kova kenarlarını korur.
• 30 ve 60 mm arasında kanat kalınlıkları için tam seri.
• MTGtwist çekiçsiz sistem.
• % 70 üzerinde malzeme aşınma endeksi.
• Etkinliği ve hafifliği kovanın nüfuzunu artırır, böylece makinanın verimliliğini artar.
• Koruyucu aşınma ömrünü uzatır.

GELİŞMİŞ KOVA NÜFUZİYETİ

Ve iPad uygulaması MTG Pro yu inceleyin ve makinanızı yapılandırınız.
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PROMET YANAL KORUYUCU SERİLERİ

Verimli, güvenli ve dayanıklı kova koruma sistemle
için ürün tedarikçisi olmaktır. Bu sayede makinanın
farklı zemin koşullarında makinanın çalışma perform

Hedef
U

LA

LS

Yeni kanat koruyucusu

Yanal Asimetrik

Yanal Simetrik

30-60 mm kanatlı ekskavatör ve
yükleyiciler için. Orta ve yüksek seviyeli
aşındırıcı uygulamalar için.

Ekskavatör ve yükleyiciler için. LA tasarım,
kova kapasitesinde daha büyük bir artış
sağlar. 30-50 mm ve 60-80 mm kanatlar için.

Ekskavatör ve yükleyiciler için. LS tasarımı
mükemmel darbe dayanımına sahiptir.

Tasarruf

Kendiliğinden bilenme özelliği ve sağlam kilitleme sistemine
iyi bir şekilde zemine nüfuz etmesini sağlar ve böylelikle m
tüketimi elde edilir.

AKSESUARLAR

Güvenlik

MTG Sistemleri, kırılmaları önleyerek kaza riskini en aza in
mükemmel tutuculuk sağlayan MTG twist çekiçsiz kilit sistem

WBL

UWB

ProMet LA/LS yanal koruyucuları için
WBL Kaynaklanabilir taban

ProMet U yanal koruyucular için
kaynaklanabilir taban

WBL-A

MB-A

ProMet bıçak koruyucuları için
kaynaklanabilir taban

Mekanik blok

Verimlilik

MTGtwist kilit sistemi

Ekstraksiyon Aracı

MTG tırnak ve adaptör sistemleri, değişken zorlu zeminler
çalışırken, tırnak ve adaptör sistemlerinin aşınma ömürleri
makinanın maksimum verimlilikte çalışmasına katkı sağlar.

MTGtwist kilit sistemi

DİĞER KORUYUCULAR

BC-A/BCX-A/
BLD-A/BLDX-A/
BRD-A/BRDX-A
Kaynaklı bıçak koruyucusu

PLUS

UC/URD/ULD

UL/ULX

ULH/ULHX

Kaynaklı bıçak koruyucuları

Kanat koruyucuları

Kanat koruyucuları

Çoklu uygulamalarda ekskavatörler için
kaynaklı bıçak koruyucuları. 40 mm - 120
mm bıçak kalınlıklarını kapsayan seri.

Ekskavatörler kovaları için mükemmel
nüfuziyet sağlar.

20 ila 300 ton ekskavatörler için bu seriler
kullanılır.

Kaynaklı aşındırıcı uygulamalar üzerinde
çalışan Caterpillar* yükleyiciler için yarım
ok bıçak koruyucuları.
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Verimli, güvenli ve dayanıklı kova koruma s
için ürün tedarikçisi olmaktır. Bu sayede ma
farklı zemin koşullarında makinanın çalışma

Tasarruf

Kendiliğinden bilenme özelliği ve sağlam kilitleme s
iyi bir şekilde zemine nüfuz etmesini sağlar ve bö
tüketimi elde edilir.

Güvenlik

MTG Sistemleri, kırılmaları önleyerek kaza riskini
mükemmel tutuculuk sağlayan MTG twist çekiçsiz ki

Verimlilik

MTG tırnak ve adaptör sistemleri, değişken zorlu
çalışırken, tırnak ve adaptör sistemlerinin aşınma
makinanın maksimum verimlilikte çalışmasına katkı

Ve iPad uygulaması MTG Pro yu inceleyin ve makinanızı
Web sitemizi
yapılandırınız.
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AÇIKLAMALAR

PROMET

MTG, kova için en iyi koruma sistemleri içerir

makinaları
rü artacak,
lecektir.

kovanın daha
a düşük yakıt

MTG ürünleri

SYSTEMS

PROMET

erformans ile
Bu özelliği ile

Makine: Ekskavatör (70 ton).
Arazi yapısı: Taş ocağı.
Yer: Fransa.

Sonuçlar: MTG ProMet çekiçsiz koruyucu sistemleri
ile makinaların çalışma süreleri artar. **

Ve iPad uygulaması
Ve iPad
MTGuygulaması
Pro yu inceleyin
MTG Pro
ve makinanızı
yu inceleyin
yapılandırınız.
ve makinanızı yapılandırınız.

İNŞA

SYSTEMS

PROMET

AÇIKLAMALAR

MTG, kova için en iyi koruma sistemleri içerir

Makine: Ekskavatör (70 ton).
Arazi yapısı: Taş ocağı.
Yer: Fransa.

Sonuçlar: MTG ProMet çekiç
ile makinaların çalışma süre

TSM GLOBAL Turkey Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ul Gen. Müd. : 0216 560 20 20
ul Avrupa
: 0212 486 10 30
a
: 0312 395 88 78

İzmir
Adana
Diyarbakır

: 0232 436 63 73
: 0322 433 32 32
: 0412 255 06 06

: 0224 443 08 37
Bursa
Trabzon : 0462 325 87 55
Antalya : 0242 221 33 27

www.tsmglobal.com.tr

MTG International
(Asia, Africa, South
America, Australia)
Tel. (+34) 93 741 70 00
Fax. (+34) 93 751 02 09
mtg-international@mtg.es
www.mtg.es

MTG Corp.
12941 North Freeway
Suite 610
Houston, TX 77060
Tel. +1 (281) 872 1500
Fax. +1 (281) 872 1599
support@mtgcorp.us
www.mtgcorp.us

(*) METALOGENIA, S.A. ürünlerini tanımlayan markaların tek sahibidir. Benzer şekilde, METALOGENIA, S.A. tasarımlar,
faydalı modeller veya patent gibi ürünlerindeki tüm sınai mülkiyet haklarını mahfuz tutar. Bunların yetkisiz kullanımı
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kullanılacağı yerleri belirlemek içindir. Bu belgede yer alan yorum ve ürün performans bilgileri müşteri tarafından
sağlanmıştır ve hiçbir şekilde herhangi bir türden garantiyi temsil ya da ima etmez. MTG ürünlerinin performansı
Metalogenia SA tarafından tasdikli veya kontrol edilemeyen birçok şartlara bağlı olarak değişir (Makine tipi ve
kullanım, kurulum ve montaj işlemleri, malzeme ve aşınma koşulları, ürünü kötü kullanma).
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