OKTED ,1994'te kurulduğundan bu yana


Türk Otomotiv Sanayi ve bu sanayiye birincil ve ikincil parça imal eden kuruluşlara ,



Beyaz Eşya,Isıtma-Soğutma ve



diğer İNCE SAC İMALAT sanayilerine

malzeme ve ekipmanları imalatı ve ithalatı yapmaktadır.

Punta kaynağında

kullanılan robot ,askılı punta ,sabit yada

portatif kaynak makinalarına ait


dişi kep elektrotlar ve erkek elektrotlar,



adaptörler, şanklar, elektrot tutucular,



pense kolları, arm’lar,



dikiş kaynağı diskleri, vb.,

ana parçalar ve aksesuarları firmamızın hem imalat ve hem de
temsilcilik konularının başında gelmektedir.

Ömrü tükenen elektrotların adaptörlerden sökülmesi
esnasında pahalı olan adaptörlerin zarar görmesini
asgariye indiren sökme avadanlığı , CAPEX , imalat
portföyümüzde bulunmaktadır. 13-16-20 mm elektrot ve
adaptörlerin sökülmesine olanak tanıyan ve 20 cm’ lik el
tutamak boyu ile bu avadanlıklar sayesinde önemli tasarruflar
elde edilmektedir.
Diğer bir elektrot sökme avadanlığı ,yaylı tip, CAP
EXTRACTOR

ünvanı ile ithal ürünlerimiz arasında

yeralmaktadır. 8” ve 10” versiyonları ile 13 -16-20 mm’lik
elektrot ve adaptörlerin başarı ile sökülmesine imkan tanıyan
bu avadanlıklar sayesinde önemli tasarruflar elde edilmektedir.

Direnç Kaynağı’nda yapılan kaynakların kalitesini doğrudan etkileyen kaynak
akım parametrelerinin sıkı denetim altında tutulması gerek lidir.Buna yönelik
olarak firmamız, BASINÇÖLÇER/KAYDEDİCİ imalatı ( OKBAS ) ile bir boşluğu
doldurmuştur.
Newtons/Kg skala göstergeli OKBAS’lar (0-450 Kg ve 0-900 Kg)
Siemens kalibrasyonlu olup malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl
garantilidir. Hidrolik ölçüm sistemi kullanır.
Ölçüm başlığı Paslanmaz çeliktir ve kaynaklıda” çene kapanmasına karşı ölçüm
başlığının arkası tüm yüzeyde “yalıtkan plaka” ile örtülmüştür .
Punta kaynağında diğer bir önemli parametre olan akım’ın
ölçülmesi ve analiz edilebilmesine olanak tanıyan
AKIMÖLÇER /AKIM ANALİZÖRÜ
yurtdışı temsilcisi olduğumuz firmamızdan ithaldir.

Epoxy reçine kaplı fiberglas
bandaj sayesinde arm &
adaptörlerin kaynak esnasında şase / ark yapmasını
önlemeye yönelik yalıtkan bandaj diğer bir önemli ithal
ürünümüzdür. 16000 volt’a kadar insülasyon yapar ve 300 C’a
kadar çalışır. Su ile muamele edildikten sonra havada 10 -20
dakika içerisinde katılaşır. Pense ve robot üstünde, yerinde de
sarılarak uygulanabilir.

Direnç Kaynağı’nda kullanılan elektrotların verimini birincil olarak etkileyen faktörlerin başında
“traşlama (rodaj)” gelmektedir.

Firmamız,her türlü elektroda uygun
traşlama/rodaj bıçaklarını ve bunları
kullanan gerek manuel (cırcırlı veya havalı)
gerekse otomatik traşlama sistemlerini
imal ve ithal etmektedir.
Bu avadanlıkların markası ne olursa olsun
bakım ve onarımını yapabilmektedir.

