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P76/8-41-R32 PILOT BIT

P89/8-54-T38 PILOT BIT

P114/10-75-T38 PILOT BIT

P140/10-100-T45 PILOT BIT

P102/8-65-T38 PILOT BIT

P168/12.7-123-62 DHD 350 PILOT BIT

P76/8-41-RING BIT

P89/8-54-RING BIT

P114/10-75-RING BIT

P140/10-100-RING BIT

P102/8-65-RING BIT

P168/12.7-123-62 RING BIT

PILOT BIT RING BIT





02





03





04









06

ROCKTOOLS 
BİT
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         yyıldız kaya delme ek�pmanlarında gen�ş 
            ürün yelpazes�ne sah�pt�r. Bunlar her çeş�t 
kaya t�pler�ne göre d�zayn ed�lm�şt�r. Rocktools 
b�tler�m�z en �y� g�r�m hızı �ç�n, yüksek kal�tedek� 
tugsten karbür çeş�tler�yle yüksek kal�tedek� 
çel�k alaşımından üret�lmekted�r. Rocktools b�tler 
delme s�tem�n�n öneml� b�r parçasıdır. B�t seç�m�nde 
genell�kle dayanıklılık ve g�r�m hızı arasındak� 
doğru dengey� sağlayan b�t� seçmek gerek�r. B�t 
seçmek basınca karşı dayanım, aşınma, homojenl�k 
ve değ�şken sondaj parametrel� g�b� özell�klere 
bağlıdır. B�r çok sondaj uygulaması en üst perfor-
mans �ç�n farklı b�t yapılandırmaları gerekt�r�r.

YÜZEY TASARIMLARI:

A

Kullanıcılara üç t�p b�t d�zaynı sunuyoruz:
Düz yüzey, dış bükey ve �ç bükey.  

Rocktools b�tler�m�z bütün kaya t�pler�n�n 
özel uygulamaları �ç�n tasarlanmıştır. 
Sert ve aşındırıcı formasyonların �ç�ne 
sondaj yapıyorsanız, o zaman dışbükey 
tasarım �deal b�r seç�m olacaktır. 
Kırıklı ve çatlaklı g�b� kaya türler�ne delg� 
�şlem� yapıyorsanız düz yüzey tasarımla 
en �y� sonuçlar elde eders�n�z.
D�ğer yüzey tasarımlarımızdan b�r� olan �ç 
bükey tasarım özell�kle der�n kuyular ve 
yön kontrolü �ç�n uygundur. 
Dışbükey yüzey�nde bulunan ters p�lot 
d�zayn delme s�stem�, d�key h�zalamayı 
korumak ve kuyu del�ğ�n�n yön kontrolü 
�ç�n gel�şt�r�lm�şt�r. 
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ROCKTOOLS 
MANŞON

D               �şl� bağlantı manşonu yüksek kal�tede ala-          
şımlı çel�klerden �mal ed�lm�şt�r ve CNC �şlemes�,  
manşonlarının güven�l�r ve tutarlı kal�te kontrolü-
müzü garant� eder.
D�ş boyutları: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, 
T45, T51;
İk� kategor�: Standart bağlantı manşonları, adaptör 
(çapraz) manşonları;
Yarı köprülü kavrama, bugüne kadark� en popüler 
olanı, merkez�nde küçük, d�şl� olmayan b�r köprüye 
sah�p. Del�c� çubuk, kuplajların ortasından geçemez 
ve daha küçük çaplı çubuk kısımları, kuplajın merkez 
köprü bölges�nde b�rb�r�ne bağlanır. Yarı köprü 
kapl�nler, yüksek torklu mak�nelere en uygun 
olanlardır. Halat (R) ve Trapez (T) d�şl� bağlantıların 
çoğu yarı köprülenm�şt�r.

Tam köprülü kapl�n, kapl�n�n d�şl� bağlantılar 
boyunca sürünme potans�yel�n� poz�t�f 
olarak ortadan kaldırma konusunda büyük 
b�r avantajar. Bu kavramalar, t�p�k olarak b�r 
Trapez d�ş�nde, yüzey delme uygulamasında 
kullanılırlar, daha �y� çözülme özell�kler�ne 
sah�pt�rler ve daha sıkı bağlantıları sürdür-
me eğ�l�m�nded�rler. Tam köprülü kavrama-
larda daha az sıkışma olasılığı vardır ve 
bağımsız rotasyonlu mak�nelere en �y� 
şek�lde uygundur.
Adaptör kapl�nler�, b�r d�şl� t�p�nden veya 
boyutundan d�ğer�ne geçerken kullanılır ve 
genell�kle sadece özel durumlarda gerek-
l�d�r.
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ROCKTOOLS 
TİJ (ROD)
CNC �şleme ve gel�şm�ş ısıl �şlem �le üret�len aşağıda göster�len çeş�tl� d�şlerle farklı uzunluklarda 
gen�şleme uzatma çubukları yelpazes� tedar�k edeb�l�r�z.
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ROCKTOOLS 
ŞHANK 
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             st çek�ç kaya matkabı sap adaptörü
         (vuruş çubuğu), kaya matkabı �le mat-
kap saplarına güç �letmek �ç�n kullanılır. 
Genell�kle erkek d�şl� saplı kızaklar ve femal 
d�şl� saplı adaptörler vardır. Erkek şa� 
adaptörler�, d�ş şa� adaptöründen daha 
popülerd�r. Erkek şa� adaptörler� genell�kle 
yüksek ger�l�mler�n olduğu sürüklenme, tünel 
açma ve uzatma uygulamaları �ç�n uygundur. 
D�ş� şa� adaptörler� delme alanı sınırlı 
olduğunda kullanılır. En yüksek alaşımlı 
çel�kler, CNC �şleme ve �ler� derecede ısı 
tehd�d� güven�l�r kal�tem�z� sağlar,

UYGULAMA
Erkek şa� adaptörler� genell�kle yüksek 
eğ�lme ger�lmeler�n�n olduğu sürüklenme, 
tünel açma ve uzatma uygulamaları �ç�n daha 
uygundur. D�ş� şa� adaptörler� delme alanı 
sınırlı olduğunda ve toplam besleme uzun-
luğu öneml�yken kullanılır.

Ü
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12YAPILAN ÜRETİMLER

Elektr�fikasyon Koruma S�stem�

Yatay Düşey Bağlantı Parçaları

Bağlantı U’ları

Bağlantı T�jler�

Köprü Topraklamaları
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GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALLER 
VE ALT KONSTRÜKSİYON
SİSTEMLERİ İMALATI
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Solar projeler �ç�n bütüncül çözümler:

Enerj� nak�l hattı d�rekler�

Aydınlatma d�rekler�

Solar panell� aydınlatma d�rekler�

Güvenl�k kamera d�rekler�

Projektör d�rekler�

     üneş enerj�s�nden elektr�k üret�m� yapan ve 
günümüzün en son teknoloj�s� olan, Fotovolta�k 
santraller, tüm elektr�k santraller�n�n olduğu g�b� 
öncel�kle stat�k özell�kler�ne göre b�r değ�ş�k 
zem�nler üzer�ne oturmaktadır.               .

G

YAPILAN ÜRETİMLER

Güneş Enerj�s� tes�s�n�z�n uzun ömürlü olması �ç�n, 
yapılacak olan fotovolta�k santral�n üzer�ne 
oturacağı zem�n �le �lg�l� çok öneml� yapılması 
gereken stat�k hesaplar bulunmaktadır.
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CNC - LAZER - PLAZMA 
KESİM - BÜKÜM

CNC Lazer kes�m d�ğer yakarak kesme yöntem-
ler�ne göre metal� daha hızlı kal�tel� ve �k�nc� b�r 
torna tem�zleme �şlem�ne �ht�yaç duymadan 
kenarlar 90'derece d�kl�kte ve b�re b�r ölçülerde 
�şlemekted�r. 

Çalışma Alanı

Yumuşak Çel�k 
Paslanmaz Çel�k
Alüm�nyum Alışım 

2000 mm

4000 mm

Maks�mum Sac Kalınlığı

(O2) 
(N2) 
(N2)

25 mm
20 mm
12 mm  

Çalışma Alanı

Y Eksen� 

X Eksen� 

CNC plazma kes�m, lazer kes�m kadar hassas 
olmayan ancak daha büyük ölçülerde sac 
�şlemen�ze olanak tanıyan ve lazer kes�me göre 
daha ekonom�k b�r kesme s�stem�d�r. CNC OXY 
Kes�m �se 300 mm’e kadar CNC kes�m �mkanını 
sunan tek kesme s�stem�d�r. Bu s�stem aynı 
zamanda hızlı ve kal�tel� kes�m �mkanı sumaktadır.

Çalışma Alanı

Yumuşak Çel�k 

Paslanmaz Çel�k

3000 mm

12000 mm

Maks�mum Sac Kalınlığı

(O2) 

(N2) 

300 mm

50 mm

Çalışma Alanı

Y Eksen� 

X Eksen� 







SANAYİ BORU 

Sanay� boruları 10219 uygun çel�k bantlardan 

yüksek frekans kaynağı (ERW) �le üret�lmekted�r.

Dış çapları 13 mm �le 219 mm arasında et kalınlığı 

0,70 mm �le 10,00 mm arasında 6 m boylarında, 

özel s�par�şler de 5 �le 12 metre arasında tesl�m 

ed�leb�lmekted�r.                         .

Sanay� boruları, �stek üzer�ne değ�ş�k kal�tede, 

sıcak haddelenm�ş bantlardan yüzeyler� n�kelaj ve 

bezer� uygulamalara uygun şek�lde üret�lmekted�r. 

ÜRETİM STANDARTLARI
TSEN 10219, TSEN 10305-3, 
TSEN 10305-5

KULLANIM ALANLARI 
Sanay� boruları, 

Otomot�v, otomot�v yan sanay�, 

Beyaz eşya 

B�s�klet, 

Mob�lya tekst�l, 

Elektr�kl� ev aletler� 

D�ğer sektörler.
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KARE - KUTU 
PROFİL 
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DIN2395, TS5317, TS EN 10219-2, TS EN 103305-5 
normlarına uygun standart olarak DC01 (DIN EN 10130), 
S185 S235JRH/JOH/J2H, S355JOH /J2H (DIN EN 10025) 
kal�te çel�k bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) 
�le �mal ed�l�r.                                .

Kare ve D�kdörtgen Kutu Profiller�, Dekape ed�lm�ş 
ya da soğuk haddelenm�ş bantlardan �ler� tekno- 
loj� kullanımı �le üret�l�r.

Galvan�zl�, HR ( s�yah) ve CR ( dkp) 
hammadde seçenekler � � le muhtel �f 
kalınlıklarda kare ve d�kdörtgen kutu 
profil üret�m� yapılab�lmekted�r. Profil 
yüzeyler� koruyucu yağ �le kaplıdır. 
Profiller�n yassıltma ve ağız gen�şletme 
testler� yapılmaktadır. Galvan�zl� sacdan 
�mal ed�len kare ve d�kdörtgen kutu 
profiller�n kaynak yerler� özel galvan�z 
püskürtme yöntem� �le kapsamaktadır. 
4,0 MT – 10,0 MT aralığındak� uzunluk-
larda üret�m yapılab�lmed�r

ÜRETİM ARALIĞI:
Dış Kes�t: 10*10 MM – 
175*175 MM /20*10 MM
250*100MM 
ET KALINLIĞI:
0.70 MM- 8.00 MM 
Boy: 
Standart boy 6 metre olup, 
özel s�par�şlerde 4 �le 12 metre 
arası boylarda tesl�m ed�lmekted�r.

KULLANIM ALANLARI:
Yapı Elemanları ( İnşaat Sektörü), 

Çatı Konstrüks�yonları, 

Otomot�v ve Otomot�v Yan Sanay�, 

B�s�klet, 

Mob�lya ve Çel�k Eşya , 

D�ğer Sektörler..



Az ve çok katlı b�na ve �şyerler�n�n yapımında, 

Çok Katlı İş Merkezler� ve benzer� b�naların 

yapımında,                          .

Çel�k konstrüks�yonların oluşturulmasında 

Mak�ne ve tarım aletler�n�n yapımında, 

büyük rol oynayan NPI Profil Dem�rler 

kullanıldığı  her alanda kal�tey� artırmaktadır.



20

Konut veya sanay� t�p� b�naların yapımında,

Prefabr�k yapımında,

Köprü ve geç�tler�n yapımında,

İş merkez�, AVM, fabr�ka, ofisler vb. b�naların 

yapımında,

Tarım mak�naları, �ş mak�naları �malatında,

Enerj� nak�l hatlarında kullanılmaktadır.
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Sürekl� döküm yolu �le sıvı çel�k slab hal�nde 
üret�l�r ve daha sonra bu slablardan son ürünler 
elde ed�l�r. Son ürünler� elde etmek �ç�n �se sıcak 
haddeleme ve soğuk haddeleme g�b� uygulamalar 
yapılmaktadır. Sıcak da olsa soğuk da haddeleme 
sonucunda aynı ürünler elde ed�l�r fakat bunların 
k�myasal özell�kler� konusunda farklılık bulunur. 

DKP-S�yah Sacların üret�lmes� �ç�n kullanılan sıcak 
haddeleme sonucunda slablar g�tt�kçe �ncel�r ve 
boyları da uzar. Haddeleme s�stem�n�n uzunluğuna 
ve sayısına bağlı olarak değ�şen kalınlıklar genel-
de 1,50 m�l�metre �le 20 m�l�metre arasındadır. 
Bu son ürünlere sac adı ver�l�r ve genel olarak 
rulo hal�ne get�r�lerek satışa sunulurlar. Bu şek�lde 
üret�len DKP-S�yah Sacların kalınlıkları �se 
0,30 m � l �metre � le 2 m � l �metre arasında 
değ�şmekted�r.

Otomot�v sektöründe, beyaz eşyalarda ve 
havalandırma ürünler�nde kullanılan DKP-S�yah 
sacların buralarda kullanılma sebepler�n�n 
başında der�n çek�lme özell�ğ� gel�r.       .

Kolay şek�lleneb�lmeler� ve kaynak tutma 
özell�kler� sayes�nde beyaz eşya sektöründe 
vazgeç�lmezler arasındadırlar.           .

Düşük karbona sah�p olan ve alaşımlandırma 
�şlemler� uygulanmış olan DKP-S�yah Sac kal�-
tel�ler� otomot�v sektöründe kullanılmaktadır.  

Mutfak ürünler�nde kullanılan ürünler �se daha 
çok emaye kaplamaya uygun olanlardır. Bunun 
yanında d�ğer kal�telerdek� g�b� der�n çekme 
özell�kler� de bulunmaktadır.             .

Asansörlerde, gıda ve k�mya sektörler�nde, ba-
rajlarda ve gem� �nşaatlarında da kullanılmak-
tadırlar.
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Damperl� araçların çeş�tl� organlarında, 
ekskavatör kovaları, kırma değ�rmenler� 
ve daha pek çok üründe oldukça faydalı 
b�r kullanım sağlamaktadır.        .

HARDOX çel�ğ�n �lk terc�h ed�lme sebeb� 
çok uzun yıllar kullanılab�lmes�n�n olma-
sıdır. B�rçok çel�k ve ya çel�k yan ürünü 
bell� b�r süreden sonra �lk günkü sağlam-
lıklarını y�t�reb�lmekted�r.          .

Çel�ğe ver�len suyun yöntem� �le alakalı 
b�r durum olup farklı farklı b�rçok yöntem 
bulunmaktadır.
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