
EAE Makina 1996 yılından itibaren, elektronik rulo sürü-
cü, açıcı, rulo doğrultucu üretimine başladı. EAE Grubu, 
20 yıllık deneyimiyle sunduğu çözümlerde, rakipsiz olma-
nın haklı gururunu yaşıyor.

EAE, yoğun ar-ge çalışmalarıyla birlikte, ürün yelpazesi-
ni de genişleterek, sac işleme makinaları ve onların oto-
masyonu konusunda ihtiyacınız olan sistem çözümlerin-
de yetkin çözüm ortağı oldu.

Üretim programımız

• Yeni kompakt model pres besleme hatları
• Motorlu ve motorsuz açıcılar
• Bant doğrultucular
• Elektronik rulo sürücüler
• Sarıcılar
• Rulo doğrultucu sürücüler
• Boy kesme hatları
• Roll form makineleri
• Sürekli esnek üretim hatları
• Dilme ve boyutlama hatları
• Rulo işleme hatları
• Bu ürünlerden oluşan tam otomatik boy kesme, çoklu 

bant hazırlama, perforasyon, kenetleme hatları

EAE MAKİNA’nın standart modeller dışında müşterinin ih-
tiyacına uygun olarak tasarlanıp geliştirilen sac işleme 
hatları üretim programında mevcuttur.
                      

Since 1996 EAE Machinery; have been producing elec-
tronic roll feeders, decoilers, roll straighteners. With 
20 years experience EAE Group is proud of solutions 
offered.
 

We Offer the Most Comprehensive Product Line Experi-
ence Focusing to research and development, EAE has 
been increasing the range of machines to serve activi-
ties for press shops. 
 
Our full product range includes

• New compact model  press feeding line
• Motorised and non-motorised decoilers
• Strip straighteners
• Servo controlled roll feeders
• Recoilers
• Roll straightener-feeders
• Cut-to-length lines
• Roll forming machines
• Continuous and fl exible production lines
• Slitting and blanking lines
• Coil processing lines
• Specifi ed units are indispensable when it is needed 

to fully automate lockseaming, multi blanking and 
perforating lines.

Apart from standart models, we are able to add cus-
tom design special equipment and offer full technical 
evaluation of sheet metal production lines.

Roll Forming MachinesRoll Form Makinaları

• Fluorescent Armatures
• Cable Trays
• Lighting Refl ectors
• Logistic warehouse upright  production Line
• Super Market Shelves and Angles
• Power Cabinets
• C,U Profi le (Stud & Track) Production Line
• Guard rail Production Line

C, U profi li

Yol Bariyeri

• Aydınlatma Armatürleri           
• Kablo Kanalları
• Aydınlatma Refl ektörleri
• Lojistik Depo Raf Dikmeleri
• Market Rafl arı, Köşe Profi lleri
• Elektrik Kumanda Panoları
• C ve U Prefabrik Yapı Elemanları
• Otoyol Bariyeri ve İşaretleri




