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“Doğru Çözüm”

www.ozgurdokum.com.tr

35 yıllık döküm deneyimine 1995 yılında işleme tesisini de ilave eden Özgür Döküm,
bu tarihten itibaren müşterilerine montaja hazır nihai ürünler de verebilmektedir.
7.000 m2‘si kapalı, toplam 11.000 m2 alana sahip fabrikasında; siz değerli
müşterilerine morden üretim ekipmanları ile GG18-GG35 arası pik döküm, nihard
döküm, GGG40-GGG90 arası sfero döküm, çelik döküm ve alaşımlı paslanmaz çelik
döküm parçaları üretmektedir. Aylık döküm kapasitesi 1.000 ton olan Özgür Döküm,
100 gr’dan 4.000 kg’a kadar tek parça döküm üretimi yapabilmektedir.
Özgür Döküm müşterilerine kaliteli ürünler üretebilmek amacı ile kurmuş olduğu
laboratuvarında, gerekli olan tüm cihazları siz değerli müşterilerine sunmuştur.
Ayrıca kalite yönetim sistemi 2005 yılında BUREAU VERITAS tarafından ISO 90012000 versiyonu ile belgelenmiştir.

DÖKÜMHANE

Özgür Döküm Ltd. Şti. Uzun yılların kazandırdığı tecrübe ile otomotiv sanayi,
otomotiv yan sanayi, zirai alet ve ekipmanları, traktör ve iş makinelerinin ağırlık
ve yedek parçaları, inşaat ekipmanları, elektrik motorları, pompa ve vana gövdeleri
gibi konularda Türkiye ve dünya sanayisine döküm ve işleme sektöründe uzun
yıllardır hizmet vermektedir.

1 adet 1 ton/saat Inductotherm indiksiyon ocağı
(Toplamda 4 ton /saat maden kapasitesi)
2 adet 1,5 ton/saat Inductotherm indiksiyon ocağı
508*610 mm ebatlarında FBO 3 SINTO derecesiz otomatik kalıplama hattı (120 derece/saat)
600*900 mm ebatlarında hidrolik pnomatik yarı otomatik kalıplama hattı
800*550*300 mm ebatlarında 2 takım kalıplama makinesi
800*700*400 mm ebatlarında 1 takım kalıplama makinesi
2 adet 20 ton/saat kapasiteli tam otomatik kum hazırlama sistemi
1 adet 10 ton/saat kapasiteli Omega continue mikser
1 adet 6 ton/saat kapasiteli reklamasyon ünitesi
1 adet 40 lt kapasiteli cold box maça makinesi
1 adet 15 lt kapasiteli Shell maça makinesi
1 adet 1850*2300*3150 mm ebatlarında tav fırını
3 adet kumlama makinesi
1 adet boyama hattı

MİSYON
Mevcut ve potansiyel müşteri ilişkilerinde; müşteri çıkarlarını, kendi çalışanlarını ve
çevreye saygısını kaybetmeden, ilk akla gelen tedarikçi firma olmak ve sürekliliği
sağlamak,

Sürekli gelişmeyi ilke edinerek, yurtiçi ve yurtdışındaki müşteri sayısını, ticari
başarısını ve müşteri memnuniyetini artırıp, sektörün zirvesinde olmak.

HAKKINDA

VİZYON

İŞLEME TESİSİ MAKİNE PARKI

Ø 360 mm CNC yatay torna
Ø 450 mm CNC yatay torna
Ø 400 mm CNC yatay torna
Ø 800 mm CNC dik torna
350*450*630 CNC dik işleme merkezi
400*350*560 çift paletli CNC dik işleme
merkezi
500*500”750 CNC dik işleme merkezi
3 adet universal freze
2 adet radyal matkap
1 adet universal torna
1 adet DEA 3 koordinatlı ölçüm cihazı
1 adet parça yıkama makinesi

İŞLEME TESİSİ

Ø 380 mm CNC yatay torna

Kalite politikasını,
• Şirketin amaçlarına uygun olarak düzenlediği profesyonel çalışma koşullarını,
• Kalite ve müşteri memnuniyetini
• Özenli ve çağdaş sorumluluk anlayışıyla yıllardır sürdürdüğü üretim faaliyetlerini sürekli
büyütme çabası içindedir.
» Ürün, hizmet ve kalitesini sürekli iyileştirerek müşterilerinin talep ve beklentilerini en iyi şekilde
karşılamak,
» Çalışanların, firma amaç ve hedefleri doğrultusunda kişisel gelişimlerini ve eğitimini sağlamak,
» Faaliyetlerden elde edilen verileri değerlendirerek verimliliği en üst düzeyde tutmak,
» Teknolojinin sağladığı imkanlara bağlı olarak; müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak,
gerektiğinde bilgilendirmek, ilk ve her seferde her müşteri için kaliteli ve ekonomik çözümler
üretmek,
» Kendini sürekli eğiterek ve geliştirerek; performansı yüksek, kendini sürekli yenileyebilen ve
insiyatif kullanabilen, müşterileri, çözüm ortakları, tedarikçileri ve çalışanları ile birlikte iyi bir
ekip olmayı başarmak,
» Çalışanların şirket işleyişine katılımını sağlamak ve takım çalışmasını özendirmek, açık iletişim
ortamları yaratmak, objektif bir yönetim oluşmasını sağlamak,
» Başta üst yönetim olmak üzere belirlemiş olduğumuz şartlara uygun olarak çalışacağımızı ve
kaliteyi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

KALİTE POLİTİKASI

• Döküm üretim teknolojisini,

Mikroyapı muayene ekipmanları

OBLF marka 18 element spektrometre

Manyetik Partikül Testi

Sertlik Ölçme Cihazı

LABORATUVAR

» 1 adet OBLF marka 18 element spektrometre
» 1 Adet Sertlik Ölçme Cihazı
» Kum test cihazları
» Mikroyapı muayene ekipmanları
» Carbon silis test cihazları
» Sıcaklık ölçme cihazı
» Manyetik partikül testi

