ABOUT US

HAKKIMIZDA
EAE Grubu, 40 yılı aşkın deneyimiyle
sunduğu çözümlerde, rakipsiz olmanın haklı
gururunu yaşıyor. Grup bünyesinde yer alan
EAE Makina, Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte, sac
işleme makinaları, sürekli esnek üretim hatları
ve onların otomasyonu konusunda ihtiyacınız
olan sistem çözümlerin de yetkin çözüm
ortağı oldu.
EAE Şirketler Grubu’nun tecrübesine ve bilgi
birikimine sahip makineler, teknik güvenilirlik
ve güvenlik, yüksek esneklik, ürün şekline
göre hızlı takım değişimi esasına göre dizayn
edilmektedir. Tüm makinalar esnek üretim
hatlarına uygun olarak tasarlanmaktadır
ve bu prensibe göre gelişmiş yazılım ve
programlama kullanılarak firesiz ve hurdasız
olarak üretim yapmasını sağlanmaktadır.

Üretim programımız
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompakt model pres besleme hatları
Açıcılar, doğrultucular, sürücüler
Sarıcılar
Rulo doğrultucu-sürücüler
Boy kesme hatları, plaka transfer ve
istifleme sistemleri
Roll form makineleri
Sürekli esnek üretim hatları
Bu ürünlerden oluşan tam otomatik
boy kesme, çoklu bant hazırlama,
perforasyon, kenetleme hatları

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

EAE Group has experience over 40 years.
EAE Machinery is member of this group. It
has been producing coil processing machine,
flexible manufacturing line. We Offer the Most
Comprehensive Product Line Experience
Focusing to research and development, EAE
has been increasing the range of machines to
serve activities for press shops.
Based on EAE Group of Companies experience
and know-how, machines are built with
technical reliability and safety, high flexibility
and quick replacement of roll tools and /
or quick tool changing. All equipments are
delivered as flexible manufacturing lines All
of this FMS (Flexible Manufacturing System)
lines consist of most advanced programming
systems producing real shapes in real
dimensions.

Our full product range includes
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact model press feeding line
Decoiler, straighteners, feeders
Recoilers
Roll straightener-feeders
Cut-to-length lines, transfer and
stacking systems
Roll forming machines
Continuous and flexible production lines
Specified units are indispensable
when it is needed to fully automate
lockseaming, multi blanking and
perforating lines.

Rulo sac'dan ürüne...
From coil to final product...

Apart from standard models, we are able to
add custom design special equipment and
offer full technical evaluation of sheet metal
production lines.

E-FORMER
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