
Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi 

Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing 

Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi 

Plastic Injection Part Manufacturing 

www.pilkasan.com info@pilkasan.com 

Plastik ve Metal Kalıpçılık 



HAKKIMIZDA / ABOUT US 

Plastik ve Metal Kalıpçılık 

 Firmamız plastik ve metal enjeksiyon kalıp imalatı yapmak amacıyla 2002 yılında uzman kadro ve 

yeterli makine parkıyla kurulmuştur. Bu tarihten itibaren müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 

ürün tasarımı, kalıp imalatı ve enjeksiyon baskı hizmetleri ile imalata yönelik mal ve hizmet tedariğinde 

bulunmaktadır. Tasarım bölümünde: SolidWorks programıyla tasarımı yapılan ürün ve kalıplar PowerMILL 

programıyla CAM çıktıları alınarak kalıp imalata hazır edilmektedir. İmalat bölümünde üretilen kalıplar 

enjeksiyon bölümünde denendikten sonra problemsiz olarak zamanında müşteriye ulaştırılmaktadır.  

 Our company has been founded for the purpose of making plastic and metal injection molding 

production with expert stuff and enough number of machine tracks in 2002. From this date forward, our 

company provides production design, molding production and plastic injection piece production and good 

and service supply directed to the production towards the demands of customers. In the design section: 

The moldings and products which designed with SolidWorks prepared for production with PowerMILL 

program by pressing out CAM. The moldings that are produced in the production section is delivered to 

the customer in due time after entered the trial in the injection department.  



TASARIM & CAD - CAM / DESIGN & CAD - CAM 

www.pilkasan.com 
güvenilir iş ortağı... 

 PİLKASAN ürün ve kalıp tasarımını kendi bünyesinde müşterileri ile senkron halde 

gerçekleştirmektedir. Ürün ve kalıp için hazırlanan tasarım verileri müşteride sunum yapılarak istek ve 

talepler değerlendirilmektedir. Müşteri onayı sonrasında hazır edilen tasarım ve çizim verileri CNC yüzey 

işlemleri tanımlanmak üzere CAM uygulamaları yapılarak üretime uygun hale getirilir. Yüksek hassasiyetli 

veya karmaşık geometriye sahip ürünler için 3 boyutlu tarama yöntemleriyle tasarım işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. 

 PİLKASAN realizes its production and molding design within its scope as synchronized with its 

customers. The request and demands are evaluating by the design data that are prepared for product 

and molding. During the customer approval the prepared design and drawing data prepared for 

production by applying CAM and to complete CNC surface process. For the products that have high 

accurate and complex geometry the design process is done by 3d scanning method.  

reliable business partner... 



KALIP ÜRETİMİ / PRODUCTION OF MOULD 
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 Tasarım ve çizim işlemlerinin sonucunda elde edilen verilerle başlayan üretim sürecinde CNC, 

erezyon ve freze gibi tezgahlarda deneyimli operatörlerimizle kalıbın yüzey işlemleri tamamlanır. Yüzey 

işlemi tamamlanan parçalar endüstriyel tecrübeye sahip teknik çalışanlarımızla kontrol edilerek montaj 

edilir ve kalıp denenmek üzere enjeksiyon bölümüne sevk edilir. Kalıp müşteri memnuniyetini sağlayacak 

kriterlerde çalışması ve istenilen ürünün alınmasıyla teslim edilir.  

 The production process which advances with the data extracted out design and drawing, the 

surface process of the molding is completed with experienced operators in the bench such as CNC vertical 

machining center, EDM and lathe machines. The pieces that the surface process is completed assembled 

with our experienced technical workers and molding is dispatched into injection department for trying. 

The molding is delivered as working in the customer satisfaction criteria and the receiving of desired 

product.  



PLASTİK ENJEKSİYON / PLASTIC INJECTION 
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 Enjeksiyon bölümümüzde 7 gün 24 saat süre ile üretici firmaların ihtiyaç duydukları plastik 

parçaların üretimini ve tedariğini yapmaktayız. Plastik parça üretiminde: otomotiv, elektrikli ev aletleri, 

elektrik, aydınlatma, kozmetik ve elektronik gibi sektörlerde edindiğimiz tecrübelerle hizmetlerimizi 

sunmaktayız. Enjeksiyon baskı hizmetlerimizde: kendi ürettiğimiz kalıplar için sınırsız, müşterilerimiz 

tarafından teslim edilen kalıplar için baskı süresi boyunca garantimiz altındadır. Enjeksiyon baskı 

esnasında kalıpta oluşabilecek arızalar kalıphane bölümümüzde kısa sürede giderilerek: baskı işleminin 

aksamadan devam etmesi sağlanır. 

 In our injection department we are making the production and providing of plastic pieces for 24 

hours and 7 days which the producer companies need. In the plastic piece production we provide our 

services for the sectors such as automotive, electrical home appliance, electricity, lightening, cosmetic 

and electronic with the experience that we gained from other sectors. In our injection press services, 

whereas the guarantee term is limitless for our own molding productions and for the moldings that are 

delivered by customers they are in the guarantee term during the press period. It is ensured that the press 

progress is keeping going on without failure by repairing the failures in molding room which might be 

occurred during the injection press.  

reliable business partner... 



Plastik ve Metal Kalıpçılık 

MAKİNE PARKIMIZ / MACHINE PARK 

 ARION IMM1100 / CNC Dik İşleme Merkezi ARION IMM1100 / CNC Vertical Machining Center 

 SPINNER MVC 850 / CNC Dik İşleme Merkezi SPINNER MVC 850 / CNC Vertical Machining Center 

 AJAN / Konvensiyonel Dalma Erezyon AJAN / Conventional EDM Machine 

 MDM / Dijital Kontrol / Konvensiyonel Kalıpçı Freze MDM / Digital Control / Conventional Milling Machine 

 MITSEIKI / Dijital Kontrol / Konvensiyonel Kalıpçı Freze MITSEIKI / Digital Control / Conventional Milling Machine 

 MEUSSER / Dijital Kontrol / Konvensiyonel Torna MEUSSER / Digital Control / Conventional Lathe Machine 

 SAHIN / Radyal Matkap SAHIN / Drilling Machine 

 HAITIAN / 250 Ton 520 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 250 Ton 520 gr. Plastic Injection Machine 

 HAITIAN / 250 Ton 520 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 250 Ton 520 gr. Plastic Injection Machine 

 HAITIAN / 200 Ton 450 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 200 Ton 450 gr. Plastic Injection Machine 

 HAITIAN / 160 Ton 350 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 160 Ton 350 gr. Plastic Injection Machine 

 HAITIAN / 160 Ton 350 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 160 Ton 350 gr. Plastic Injection Machine 

 HAITIAN / 110 Ton 250 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 110 Ton 250 gr. Plastic Injection Machine 

 HAITIAN / 90 Ton 180 gr. Plastik Enjeksiyon HAITIAN / 90 Ton 180 gr. Plastic Injection Machine 



MÜŞTERİ DENEYİMİ / CUSTOMER EXPERIENCES 
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reliable business partner... 

Otomotiv 

Automotive 

Elektrikli Ev Aletleri 

Electrical Home Appliances 

Elektrik ve Elektronik 

Electric And Electronic 

Aydınlatma 

Lighting 
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