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AR-GE HİZMETLERİMİZ
MEKANİK TASARIM 
Mekanik tasarım fikir ve hayallerle oluşturulan soyut kurgunun, 
somut kurguya dönüştürülmesidir. Bir ürünle ilgili olarak; 
fonksiyon, renk, ebat, performans, görsellik gibi talepleri, üretilebilir 
ürün olarak sınır şartlar çerçevesinde karşılama faaliyetidir. Firmamız 
uzman kadrosuyla mekanik tasarım hizmeti vermektedir. Uzman 
mühendis ve teknik ekip kadromuzla Özel Amaçlı Makineler, Medikal 
Cihaz Tasarımları, Özel Savunma Sanayi Projeleri, Özel Test Cihazları, IP 
Koruma Sınıflarına Uygun Profesyonel Ürün Tasarımları, IP54 IP65 IP67 
IP68 IP69K, Özel Pano Tasarımları, Plastik Ürün Tasarımı. (Profesyonel 
Çözümler), Plastik ve Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Çözümleri, Kompozit 
Ürün ve Kalıp Tasarımı, Tersine Mühendislik Uygulamalar, Gerçekçi 
Prototiplerin mekanik tasarımlarını yapabilmekteyiz.

ENDÜSTRİYEL TASARIM 
Endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım seri üretim için tüketici ihtiyaç ve 
sorunlarına yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme 
bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri, ve olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek, 
yeni ve güncel ürünler tasarlamaktır. Uzman mühendis ve teknik ekip kadromuzla 
Özel Amaçlı Makineler, Medikal Cihaz Tasarımları, Özel Savunma Sanayi Projeleri, Özel 
Test Cihazları, IP Koruma Sınıflarına Uygun Profesyonel Ürün Tasarımları, IP54 IP65 
IP67 IP68 IP69K, Özel Pano Tasarımları, Plastik Ürün Tasarımı. (Profesyonel Çözümler), 
Plastik ve Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Çözümleri, Kompozit Ürün ve Kalıp Tasarımı, 
Tersine Mühendislik Uygulamalar, Gerçekçi Prototiplerin endüstriyel tasarımlarını 
yapabilmekteyiz.

Elekronik devre tasarım/baskı

Güç elektroniği

Mobil uygulama tasarımı

Web arayüzü tasarımı

Kablosuz veri iletim sistemleri

Özel işletim sistemi Yazılması/Geliştirmesi

IOT / Nesnelerin Interneti geliştirilmesi

Gömülü Sistem Tasarım



CNC ABKANT BÜKÜM 
CNC Abkant tezgahlarımızda 0.5mm’den 40mm’ye kadar 
her türlü saca istenilen formu verebiliyoruz. Yüksek 
hassasiyetli büküm açıları, tüm eğim yüzeyi boyunca 
sapmadan büküm, uçlarda tam paralellik, iç detayları 
doğru konumlandırma, kalıp çeşitliliğimiz sayesinde 
istenilen bükümü yapabilmekteyiz. Bükümden sonra 
ürünlerin kalite kontrolleri mühendis kadromuz 
tarafından yapılmaktadır.

LAZER KESİM
Lazer ışını; karbondioksit lazer kesim tezgahlarında, karbondioksit gazına elektrik akımı 

verilerek oluşturulur. Bunun yanı sıra lazer kesimde verimi daha da arttırmak için 
karbondioksit gazına azot ve helyum gazı eklenerek verim 1/3 oranında arttırılır. Elde edilen 

lazer ışını ile çeşitli tezgahlarda yapılan kesim işlemine ise Lazer Kesim 
denilmektedir.Uzman kadromuzla lazer kesim hizmeti vermekteyiz. Lazer kesimden sonra 

ürünlerin kalite kontrolleri mühendis kadromuz tarafından yapılmaktadır.

CNC PLAZMA KESİM

Plazma kesim doğru akım güç kaynağının basınçlı havayı iyonize ederek 
plazma haline getirmesi sayesinde iletken malzemelerde kesme işleminin 
gerçekleştirilmesidir. Uzman kadromuzla CNC plazma kesim hizmeti 
vermekteyiz. Plazma kesimden sonra ürünlerin kalite kontrolleri 
mühendis kadromuz tarafından yapılmaktadır.
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KAYNAKLI İMALAT 
TİG / ARGON KAYNAĞI
Alternatif ve doğru akım özelliğine sahip tezgahlarımızla alüminyum, paslanmaz, çelik ve 
her türlü alaşıma ait malzemelerin kaynak işleminde uzman kadromuzla ''hassas'' 
profesyonel hizmet sunmaktayız. Kaynaklardan sonra mühendis kadromuzla kalite 
kontrolleri yapılmaktadır.

MİG-MAG / GAZALTI KAYNAĞI

TİG / ARGON KAYNAĞI MİG-MAG / GAZALTI KAYNAĞI

Uzman kadromuzla karbonlu çelikler, paslanmaz çelikler, alüminyum ve alaşımları, nikel ve 
alaşımları, bakır ve alaşımları Mig-Mag / Gazaltı kaynağı ile kaynak yapabilmekteyiz. 
Kaynaklardan sonra mühendis kadromuzla kalite kontrolleri yapılmaktadır.

PUNTA KAYNAĞI
(NOKTA KAYNAĞI)
Punta kaynağı elektrik akımına dirençten elde edilen ısıyla 
birbirine temas eden metal yüzey noktalarının birleştirildiği sac 
metal ürünleri kaynak yapmakda kullanılan bir elektrikli direnç 
kaynağı türüdür. Uzman kadromuzla punta kaynak 
yapabilmekteyiz. Kaynaklardan sonra mühendis kadromuzla kalite 
kontrolleri yapılmaktadır.

OKSİJEN KAYNAĞI 
Oksi asetilen kaynağı, metalleri kaynak yapmak ve kesmek için 
yakıt gazları ve oksijenin kullanıldığı bir işlemdir. Uzman 
kadromuzla oksijen kaynağı yapabilmekteyiz. Kaynaklardan sonra 
mühendis kadromuzla kalite kontrolleri yapılmaktadır.

ARK / ELEKTRİK KAYNAĞI
Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi 
özelliğinden yararlanılarak aynı cins elektrotla metal 
parçalarının ergitilerek birleştirilmesine elektrik ark kaynağı 
denir. Profesyonel olarak Ark kaynağı hizmeti vermekteyiz. 
Kaynaklardan sonra mühendis kadromuzla kalite 
kontrolleri yapılmaktadır.

Ü R Ü N L E R İ M İ Z

01

POS TUTAMAĞI

Firmamız tarafından tasarlanan 
ergonomik bir tasarıma sahip olan 
pos tutamakları kasiyerlere büyük 

kolaylık sağlamaktadır.
Aynı zamanda ürünümüz bilgisayar 

ekran tutmağı olarak 
kullanılabilmektedir.

02
S1 EZME

ARMATÜR BORUSU

42X1.5 mm borudan imal 
edilmiştir.

Sıcak daldırma galvanizli 
olarak üretmekteyiz.

Enerji sektöründe büyük 
ölçüde ürünümüz tercih 

edilmektedir.

03
ÇİFT LAMALI

ARMATÜR BORUSU

42X2.5 mm borudan imal 
edilmiştir.

Sıcak daldırma galvanizli 
olarak üretmekteyiz.

Enerji sektöründe büyük 
ölçüde ürünümüz tercih 

edilmektedir.

04
PASLANMAZ TREN

KAPI TUTMAĞI

Paslanmaz boru ve sacdan 
imal edilen tutamağa 

polisaj işlemi 
yapılmaktadır. Paslanmaz 
tren kapı tutamağı TCDD 

tarafından 
kullanılmaktadır.

05

e-Bike ŞAŞESİ

Alüminyum malzemeden 
lazer kesim, cnc torna, cnc 

dik işleme, cnc abkant 
büküm, kaynaklı imalat ve 

boya proseslerinden geçerek 
üretmiş olduğumuz bir 

üründür. 

06
MEDİKAL VE ELEKTRONİK

CİHAZ DIŞ KASALARI

Firmamız müşterilerimiz 
isteklerine göre medikal ve 
elektronik cihaz dış kasa ve 

şaselerin tasarımlarını ve 
üretimlerini çeşitli 

proseslerden geçirerek 
üretmektedir.



CNC DİK İŞLEME 

CNC dik işleme kesici takımlar 
yardımıyla katı bir bloktan (iş 

parçasından) malzeme 
çıkartılması esasına 

dayanmaktadır. CNC Dik işleme 
sayesinde makine ve proje 

üretiminde kullanmak istediğiniz 
parçaların üretim hizmetini 

alabilirsiniz. Projelerinizin teknik 
çizimlerini referans alarak makine 

parkurumuzda üretime alıyoruz. 
Üretimden sonra mühendis kadromuzla 

kalite kontrollerini yapmaktayız.  Seri 
adetli üretim ve numune üretimi için bu 

hizmeti almanız mümkündür. Ürün ve 
makina üretiminize uygun bir şekilde 

üretim yapmanıza yardımcı olan A4 TEKNİK’ 
in en önemli prensiplerinden biri de gizlilik 

ve kalite politikasıdır.

CNC TORNA 

Freze işlemi yaparak metal parçaların 
yatay olarak işlenerek üretilmesine CNC 

Torna denilmektedir. CNC Torna 
sayesinde makine ve proje üretiminde 

kullanmak istediğiniz parçaların 
üretim hizmetini alabilirsiniz. 

Projelerinizin teknik çizimlerini 
referans alarak makine 

parkurumuzda üretime alıyoruz. 
Üretimden sonra mühendis 

kadromuzla kalite kontrollerini 
yapmaktayız.  Seri adetli üretim 

ve numune üretimi için bu 
hizmeti almanız mümkündür. 
Ürün ve makina üretiminize 

uygun bir şekilde üretim 
yapmanıza yardımcı olan A4 

TEKNİK’ in en önemli 
prensiplerinden biri de 

gizlilik ve kalite politikasıdır. 

TALAŞLI İMALAT

SERTİFİKALARIMIZ

A/ İvedik Osb. Başkent Sit. 1449. Sok. No: 45

 Yenimahalle / ANKARA

T/ +90 (312) 279 00 11 - +90 (506) 985 98 26

www.a4teknik.com.tr info@a4teknik.com.tr


