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ÜSFEN MAKİNA

ÜSFEN MAKİNA,
Vibrasyon, kesim ve yüzey işleme, drenaj, tork ve hidrolik teknolojilerinde inşaat
ve endüstriye yönelik ürettiği ve temsilcisi olduğu nihai ürünler ile saha da
mühendislik çözümleri sunmaktadır. Üsfen Makina deneyimli kadrosu ile projelere
çözüm ortaklığı yapmayı, arge çalışmalarından elde ettiği bilgiler ile mevcut
çözümlerini sürekli geliştirmeyi hedef edinmiştir.
Ürettiği çözümler; saha ihtiyaçlarını belirlemekten başlayarak, projelendirmek,
üretmek ve geniş ürün gamı ile doğru ürün tedariğini sağlamaktır.
Üsfen Makina, LISSMAC Construction Technology Türkiye tek yetkili
distribütörlüğünü yürütmektedir.
SPT PUMP – Söngerath Pumpenhandels Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü
yürütmektedir.
TRELAWNY Surface Technology Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü
yürütmektedir.
OLI VIBRA İnşaat Teknolojileri Türkiye ihtisas çözüm ortaklığını yürütmektedir.
GEDORE Torque Solutions Türkiye ihtisas çözüm ortaklığını yürütmektedir.
Üretiminde bulunduğu ROGOMAT markası ile de 2008’den bu zamana rögar baca
kapağı yükseltme sistemlerinde hizmet vermektedir.
ÜRETİM, MAKİNA, MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ ÜSSÜ
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KESİM ÇÖZÜMLERİ

BENZİNLİ DERZ KESİM MAKİNALARI
COMPACTCUT, FS MODELLERİ
Benzinli, 320 mm kesim

COMPACTCUT200

COMPACTCUT300

FS20 B/D

COMPACTCUT900

DİZEL DERZ KESİM MAKİNALARI
COMPACTCUT, MULTICUT, UNICUT MODELLERİ
Dizel, 630 mm kesim
MULTICUT500

MULTICUT600 G/SG

MULTICUT900 G/SG

UNICUT

ELEKTRİKLİ DERZ KESİM MAKİNALARI
COMPACTCUT MODELİ
Elektrikli, 320 mm kesim

COMPACTCUT400
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MASA ÜSTÜ VE ŞERİT TESTERELER
MBS, DTS MODELLERİ
LISSMAC’ın hücresel beton bant testereleri özellikle gözenekli
betonun yanı sıra çeşitli tuğlaların işlenmesi için tasarlanmıştır
ve dünya çapında her tür inşaat alanında kendini kanıtlamıştır.
MBS ürün serisindeki farklı modeller, LISSMAC’ın müşterilerine
mümkün olan en yüksek emek tasarrufu ve yüksek hassasiyetli
taş kesme teknolojisini sunmalarını sağlar.

<ZKdD<7E>Z7
CDM, CDR MODELLERİ
Yeni LISSMAC karotları ve karot sehpaları, modüler tasarımı
sayesinde tamamen ekonomik ve esnektir. Üniversal bir
montaj plakası, karotları fonksiyonel LISSMAC karot standları
ile birlikte esnek hale getirir. Profesyonel inşaat kullanımı için
güçlü ve sağlam bir ürün.
CDM 20 P

CDR 350

CDM 33 W

hsZsd>d^dZ>Z

LWCH

LWSH

LWCH, LWCE MODELLERİ
LISSMAC tel testere sistemi, kalıcı olarak değişen
gereksinimler için özel bir çözümdür. Hem elektrikli tel
testereler hem de hidrolik testereler nakliye ve kurulumu
kolaydır. Elmas tel yardımı ile, rasgele şekillerde açıklıklar
mümkündür; kesme derinliği sınırsızdır. Duvar testerelerinde
raylar üzerinde 500 mm derinliğe kadar kesim
sağlayabilirsiniz.

>D^^Z&D>D>Z
WSP, BSP, ASP MODELLERİ
Testere fabrikaları, zemin testereleri ve kesim makinelerinin
üreticisi olarak iyi elmas sarf malzemelerinin önemini biliyoruz. En
iyi makine, en iyi sarf malzeme ile çalışır. Sadece iki faktörü
birleştirmek yüksek üretkenliği ve ekonomik işi garanti eder. Uzun
dönemli tecrübemiz, sürekli gelişme ve kalite güvencesi bizlerin
en iyi bıçak imalatına ulaşmasında yardımcılarımızdır.

YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

BETON SİLME PARLATMA
ZEMİN SİLİM MODELLERİ
Tek Kafa 250 mm Çift Kafa 500 mm

TCG250, küçük ve orta alanların tesviye edilmesi ve hazırlanması için ağır i
tipi tek kafa değirmenidir.
TPG540 orta büyüklükteki planet silim segmentinde bir ölçüt
belirler.
TCG250

TPG540

PLANET DÖNÜŞLÜ SİLİM MODELLERİ
Üç Kafa 540 mm 4 Kafa 800 mm
TCG500, güvenilir ve verimli bir zemin taşlama makinesi
arayan müteahhitler için tercih edilen iş gücüdür.
TPG650, daha geniş alanlar için tercih edilen profesyonel
silim makinasıdır.
TCG500

TPG650

ZEMİN FREZE MAKİNALARI
BETON YÜZEY TIRAŞLAMA MODELLERİ
200 mm, 260 mm, 320 mm Tıraşlama Genişliği

TFP kazıyıcı ürün grubunun en küçüğü olan TFP260, küçük ve orta
ölçekli projeler için mükemmeldir.
TFP aralığında en büyüğü olan ve büyük ölçekli projelere
hükmedebilen TFP320.

TFP260

TFP320

ZEMİN FREZE MAKİNALARI

DARBELİ YÜZEY AŞINDIRMA MODELLERİ
250 mm, 290 mm Aşındırma Genişliği

MHS11

MHS5

MHS5, seviyelerin hızlı bir şekilde azaltılması için tercih edilen ağır
hizmet tipi kepçedir.
5 50mm (2 ”) karbür uçlu başlıklar, her biri taze beton ve kaplamalar
için ağır bir anahtar oluşturan 1300 güçlü darbe verir.
Entegre TVS® vakum kılıfı, rahatsız edici ve tehlikeli tozları toplamak
için endüstriyel bir toz toplayıcının bağlanmasına izin verir.
Saatte 40 m²'yi aşan üretim oranları.
MHS11, pnömatik zemin kınama makinelerinde yeni bir konsept
sunar. BPM'de% 70'lik bir artışla (Dakikadaki Üflemelerde)% 70'lik bir
artış ve hava tüketiminde% 30'luk bir düşüş ile daha küçük kafalar
kullanan MHS11, ödün vermeden verimlilik, verimlilik, değer ve
ergonomiyi en üst düzeye çıkarır. Saatte 30 m²'yi aşan üretim oranları.
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VİBRASYON ÇÖZÜMLERİ

KALIP VİBRATÖRLERİ 0-6000 RPM
MVE, HFP MODELLERİ

Elektrikli, Havalı, Mengeneli, Civatalı

Dahili vibratörler gibi harici olanlar da, üç fazlı elektrik motoruyla
başlatılan eksantrik bir kütlenin dönüşüyle üretilen titreşim ilkesine
dayanıyor. OLI serisi harici elektrikli vibratörler sabit frekanslı modeller,
3.000 ve 6.000 vpm ve O ila 6.000 vpm arasındaki değişken frekans
modellerini içerir. OLI harici elektrikl_i_ vibratörler, yüksek işletme
verimliliği ve kolay kurulumile karakterizedir. Ozel olarak tasarlanmış
bağlantı cihazları (çabuk bağlantı kelepçeleri) kurulum ve yeniden
yerleştirme için gereken süreyi azaltır. ) Harici pnömatik vibratörlerin
elektrikli parçaları yoktur. Hava kompresörü vasıtasıyla rotorları çok
yüksek bir hızda (genelde 10,000 ve 17,000 vpm arasında) döndürürler, bu
da her yöne yayılmış dairesel bir titreşim üretir. Bu titreşim sistemi şu
durumlarda önerilir: Yüksek inşaat elemanları ve dar duvarlar (bölmeler,
kolonlar, kirişler) sıkıştırılacak ve diğer sistemler ile titremesi zorlaşıyor.
Gövde içindeki takviye yoğunluğu yüksektir .

KENDİNDEN KONVERTÖRLÜ BETON VİBRATÖRLERİ
LURA, LURAS MODELLERİ

Yüksek Frekanslı, Monofaze

Yüksek frekanslı kendinden konvertörlü beton vibratörleri 45, 60 ve
65 olmak üzere üç farklı şişe çapına sahiptir. Monofaze çalıştırma
imkanı ve 5 metreden 14 metre'ye kadar hortum boyu sahadaki
ihtiyaca yönelik ayarlanabilmektedir. Akım ve ısı koruması
mevcuttur. ) Beton altında sürekli 12.000 d/dk döner. Devrin sabit
kalması için devir kontrol sensörü mevcuttur. 45lik şişe etki çapı 65
cm, 60lık şişe etki çapı 90 cm, 651ik şişe etki çapı 105 cm'dir.

Opsiyonel: LURAS

Toplamda 1 metrelik şişe ve hortum boyu sayesinde zemin, saha, döşeme,
yol betonlarında ergonomik tasarımı ile rahat kullanım sağlar. 45 ve 60lık
şişe çaplarında mevcuttur.

VİBRO MASTARLAR
SATIH, ÇİFT KOL, ÜÇGEN MODELLERİ
Elektrikli, Benzinli, Dizel

Satıh mastarları benzinli ve elektrikli motor seçenekleri ile beton
imalatlarınızda 3,2 metre ve 6,2 metre arası uzunluk seçenekleri ile 20 cm'e
kadar olan işlerde vibrasyon sağlamaktadır. İlerleme iple çekilerek
yapılmaktadır.
Çift kollu beton mastarları 1 metreden 4 metreye alüminyum bıçakları,
benzinli ve elektrikli motor seçenekleri ile büyük alanlarda hızlı ve düzgün
e ton yüzeyi imalatlarında kullanılır.
Üçgen mastarlar, 4 metreden 22 metreye kadar eklenebilir parçalar ile
yol, havalimanı, liman vb. inşaatlarda kullanılır. İlerlemesi yarı
otomatiktir.

ENDÜSTRİYEL VİBRASYON VE DRENAJ POMPALARI

ENDÜSTRİYEL VİBRATÖRLER

MVE, MVE-E, MVE-D MODELLERİ
Standart, Yüksek Korumalı, Patlama Dayanımlı

DALGIÇ POMPALAR

2, 4, 6 veya 8 kutuplu 20 ila 26,000 kg'lik santrifüj kuvveti sağlayan standart
MVE Harici Elektrikli Motovibratörler, her türlü titreşim ekipmanı için
neredeyse tüm endüstriler için uygundur. Motovibratörler, tehlikeli
ortamlarda potansiyel yanıcı tozların varlığında ATEX Exll3D ve ETL, Sınıf il,
Bölüm 2 sertifikalarına sahip tek fazlı, ağaçlı fazlı veya DC motorludur. MVE-)
D Harici Elektrikli Motovibratörlerin Patlama Korumalı menzili, 800 ila 5,500
kg'lik santrifüj kuvvetini 2, 4, 6 veya 8 kutuplu olarak verir, petrol ve gaz
çıkarma tesislerinde sondaj sıvısı geri kazanım sistemleri üzerine uygulama
için ve ayrıca fracking operasyonlarında kum boşaltma ekipmanları. MVE-D,
motorun patlamaya karşı dayanıklı tasarımı için potansiyel yanıcı tozlar veya
gazlar varlığında kullanılmak üzere ATEX Exll2GD ve ETL Class 1, Division 1 ve
Class 11, Division 1 sertifikalarıyla birlikte gelir. Buna ek olarak, MVE-D
uluslararası bir IECEx sertifikasına sahiptir. ) Patlama Korumalı MVE-D Harici
Elektrikli Motovibratörler, her iki mil ucuna da eksantrik ağırlık yerleştirilmiş,
sağlam bir FMEA tasarımlı dökme muhafaza içine yerleştirilmiş bir elektrik
motorundan oluşur.

SPT SPTE DALGIÇ POMPA MODELLERİ
Endüstriyel ve yerel otoritelerde yap sat, inşaat ve tünel
mühendisliğinde zor uygulamalar için profesyonel dalgıç
pompalar.
1,5 – 22 kW / 3-faz. Debi : 360 m³/saat Basma Yüksekli i : 56
metre’ye kadar

TAŞINABİLİR ATIKSU VE SIFIR EMİŞ DRENAJ POMPALARI
SPR SPRE SIFIR EMİŞ POMPA MODELLERİ
Sıfır emiş dalgıç pompaları, 2 mm'ye kadar
derinlikteki yüzeyleri temizlemek için.
0,37 kW ila 0,75 kW / AC veya 3 faz.

KUM POMPALARI
SPT ASP KUM POMPALAMA MODELLERİ
Çok zor uygulamalar için sağlam, çamur, kum ve bentonit
pompalamak için. 35 mm geçirgenlik – 390 m³/h debi – 34
metreye kadar basma yüksekliği

TORK ÇÖZÜMLERİ
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AKÜLÜ TORK ANAHTARLARI 90-13,000 NM
LDA, LAW SERİLERİ
Akülü
13.000 Nm'e kadar olan uygulamalar için dünyanın ilk Akülü Tork
Anahtarı, çeşitli cıvata uygulamalarında hızlı ve esnek kullanım sağlar.
Çift civata kontrolü ve lityum iyon pil teknolojisi, güçlü ve dayanıklı bir
çalışma sağlar. } Benzersiz bir emniyet sistemi ve mikroişlemci
elektroniği, yüksek güçlü dişli kutusu ünitemizle birleştiğinde, makine
envanterin izde gerçek bir vurguyu oluşturuyor.
Ayrıca burada fabrika kalibrasyon sertifikası zorunludur.

ELEKTRİKLİ TORK ANAHTARLARI 90 -13,000 NM
LDE, LEW SERİLERİ
Monofaze

LDE

Elektrikli Tork Anahtarı, ağır tork anahtarı arasında klasiktir. Sayısız
civata atma işleri için uygundur. Hassas tork kontrolü, tekrarlama
doğruluğu ve uzun ömür, sadece bazı güçlü yönleridir. Doğru kullanım
ve bakım ile, 20 yıllık bir ömrü, bir GEDORE Tork Çözümleri Elektrikli
Tork Anahtarı için nadir değildir. Her Elektrikli Tork Anahtarı, ayrı bir
fabrika kalibrasyon sertifikası ile birlikte verilir. Bir seçenek olarak, LDE,
LEW serisinin Elektrikli Tork Anahtarı, LE.Trak belgeleme fonksiyonuyla
donatılmıştır.

HİDROLİK TORK ANAHTALARI 60 - 27,000 NM
LDH, LDK SERİLERİ
Hidrolik
GEDORE Torque Solutions'tan Hidrolik Tork Anahtarı esnek ve
dayanıklıdır. Tek elle kullanılan hidrolik kaplin, işçilikten kazandıran
kolaylık sağlar. Tork anahtarı çok çeşitli Hidrolik Üniteler ile uyumludur.
Bununla birlikte, Hidrolik Ünitelerimizle eşleştirildiğinde en iyi
performans gösterirler. Hidrolik Torklu Anahtarlar, Kare Tahrik ve Kaset
Tork Anahtarları olarak

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ 800 BAR
LHU SERİSİ
Monofaze
800 bara kadar çıktılımız ile Hidrolik Üniteler, her cıvata uygulaması
için tork anahtarı güç sağlar. Tamamen sızdırmaz kılınmış yuva üniteyi
ve operatöre en zor uygulamalarda dahi korur. Patentli soğutma
havası kaynağı, aşırı yüklerde bile en iyi soğutma sağlar. Bu aşınmayan
pompa teknolojisi, ünitenin bakımın düşük olması anlamına gelir.
LHU serisi sensörler, hidrolik tork anahtarı yerine tam olarak üniteye
monte edilir. Bu, üniteyi diğer hidrolik tork anahtarlarıyla uyumlu hale
getirir.

PROJELER
KAYAR KALIPLI BETON FiNi$ERi

ROGOMAT DAİRESEL BACA KAPAĞI KESİCİ
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No:28 Başakşehir - İSTANBUL
T +90 216 540 20 47
F +90 216 540 20 49
bilgi@usfen.com.tr
www.usfen.com.tr

