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Merkez / Head office 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Ziya Gökalp Mh. Eski Turgut 
Özal Cd. No:20, 34490 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 549 95 66

Fabrika / Factory
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. No:2 
Demirciler Köyü 41455 Dilovası - Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 999 05 80  Fax: +90 (262) 502 05 54 

EAE Makina San. ve Tic. A.Ş.

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

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. 

HAKKIMIZDA ABOUT US
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.

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

www.eaemachinery.comE-FORMER      E-FLEXILINE

Roll Form Makinaları
Roll Forming Machines



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

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

Rollforming machines for the Automotive, Home appliances, 
Energy, Infrastructures, Building, Logistics sectors, Market Shelves, 
Agriculture sector, Guard Rails, Lighting Fixture, Cable Tray and 
Electrical Enclosures.

Our products in the rollforming field include a large range 
of  standard and customised machines that can meet all the 
requirements of the forming sector.

Our rollforming lines are fast, precise and flexible, and enable us to 
produce profiles for all industrial sectors, starting from coils with 
thickness ranging from 0.3 to 6.0 millimetres.

Thanks to the experience gained in more than 
40 years of business, as rollforming machines 
manufacturers, we offer different rollforming technologies according 
to our customers’ needs.

Our lines can include other processes, such 
as punching, bending, welding, packing etc., to obtain Flexible 
Manufacturing Systems (FMS).

EAE systems can also be adapted to digital inovations that include 
Industry 4.0 requirements and can be fully controlled remotely and 
provide full integration into the customer’s management system.

Rollform Makinaları birçok sektörde kullanılmaktadır; Otomotiv, 
Çelik Konstrüksiyon, ev aletleri, enerji, altyapı, lojistik sektörleri, 
Market Rafı sistemleri, Tarım Sektörü, Otoyol Bariyer sistemleri, 
Aydınlatma sektörü, Metal Kablo Kanalı ve Elektrik Panoları.

Rollforming alanındaki ürünlerimiz, sac şekillendirme sektörünün 
tüm gereksinimlerini karşılayabilecek çok çeşitli standart ve 
özelleştirilmiş makineler içermektedir.

Esnek Rollform Hatları, hızlı, hassas ve esnektir ve kalınlığı 0,3 
ila 6,0 mm arasında değişen, bobin rolu sactan başlayarak tüm 
endüstriyel sektörler için profiller üretmemizi sağlar.

Makine üreticisi olarak 40 yılı aşkın iş hayatında edindiğimiz 
tecrübe sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre 
farklı Rollform teknolojileri sunuyoruz.

Hatlarımız, Esnek Üretim Sistemleri (FMS içerisinde delme, bükme, 
kaynak, paketleme vb. gibi diğer süreçleri de  içermektedir.

EAE sistemleri Endüstri 4.0 gereksinimlerini de içeren ve uzaktan da 
tam kontrolü sağalanabilen ve müşterinin yönetim sistemine tam 
entegrasyon sağlayan dijital dönüşümlere de uyarlanabilmektedir.
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Roll Form Makinaları Roll Form Machines

Classic Type Roll Form Machine 
(Traditional Type)

Classic Type Roll Form Machine 
(Traditional Type) Duplex Type Roll Form Machine

Duplex Type Roll Form Machine

Horizontal Type Roll Form Machine

Cassette Type Roll Form Machine


