


























































































4334
1.528 kg/mt

4333
0.886 kg/mt

4335
1.105 kg/mt

4331
1.433 kg/mt

4310
0.910 kg/mt

4332
2.303 kg/mt

















































































































Ekstrüzyon Ekstrüzyon, billet ya da ingot olarak 
adlandırılan aluminyum alaşımının hamurlaşma 
ısısında çelik kalıplar kullanılarak yüksek basınç 
altında şekillendirilmesi işlemidir. Alüminyum 
ektrüzyon hızı, hammaddenin alaşımına, ekstrüzyon 
yapılan kalıp şeklinin karmaşıklığına bağlıdır.  
Ekstrüde edilen alüminyum konveyor bantlara alınır, 
soğuması beklenir, daha sonra germe ve kesme 
işlemi yapılır, müşteri talebine bağlı olarak termik ya 
da yarı termik işlemle sertleştirilir.  Ekstrüzyonda 
kullanılan kalıpların ve ekstrüde edilen aluminyum 
profilin kalitesi, şekli köndisyonunu koruması, uygun 
mukavemet özelliklerine sahip olması son derece 
önemlidir; Bu nedenle ektrüzyon prosesi sırasında 
kalıp deformasyonlarına azami dikkat edilmekte, 
kalite kontrolüne özel önem verilmekte, ayrıca daha 
kaliteli profil üretiminin sağlanması amacıyla 
müşterilere tasarım desteği de sağlanmaktadır. 

We extrude aluminum with our 7-inch 2000 tonne 
extrusion press. Extrusion involves cutting billets, 
heating them up to between 400 – 500 degress.  
Aluminum alloy composition, complexity of shapes 
determines the level of heating and speed of 
extrusion. Extruded aluminum is water or air treated 
and then transferred across the table and further 
stretched. We carefully check surface quality and 
dimensions of profiles. Profiles with proper quality 
are later cut to suitable lengths.
We supply aluminum profiles to construction, 
infrastructure and energy sectors.  Just to give you 
an idea of our capabilities, global contractors like  
Metal Yapı, Sarnicon, Bisam, Albayrak are among 
our clients. Our products are being used in various 
prestigious projects. We have certificate of 
conformity to Turkish standards that is formally 
approved by Turkish Standards Institute for 
extrusion products.
Our extrusion production capacity is 500 
tonnes/month with three shifts and our current 
production level is 200 tonnes/month with one shift. 
During extrusion process we maintain precise 
pressures and temperatures so that our products 
have good surface quality with proper tempering. 
Our extrusion design and engineering of aluminum 
parts aims optimal performance with minimal 
waste.

Kalıp işçiliğini tecrübenin şekle dönüşümü olarak da 
tanımlayabiliriz. Akışkanlar mekaniği prensiplerine 
göre tasarlanan alüminyum kalıpları ile; Dolu kesit 
(solid), Yarı dolu kesit (semi hollow) ve cidarlı ( 
hollow) kesit elde etmek mümkündür. Kalıp tasarım 
ve imalatı, istenilen şekle ulaşabilmek için en önemli 
kısımdır. 

Arfen Alüminyum müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun 
olacak şekilde kalıp tasarımı yapar, kalıpların en 
yüksek performans ile hatasız ölçülerde üretimi ve 
amaca uygun ürün elde edilmesine dönük verimli 
çalışması için gerekli düzeltmeleri gerçekleştirir. 
Kalıplarımız kaliteli çelikten üretilmekte, yüksek 
teknolojiye sahip CNC takım tezgahlarında 
işlenmekte, çok hassas toleranslarla kalıp üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Kalıp üretimi, kesimden 
başlayarak torna, cnc, sulama, taşlama, tel erozyon, 
freze, dalma erozyon, pnömatik, tesfiye, tashihat, 
kostik ve test süreçlerini içeren, ekstrüde edilen 
ürünlerin kalitesini doğrudan etkileyen çok önemli 
bir alandır. Arfen alüminyum olarak kalıp imalatında 
tecrübeli kadromuz ve sürekli yenilenen 
teknolojimizle son derece iddialı uygulamalarda 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Arfen Die Production Arfen Aluminum has an 
in-house die production, modification and 
maintenance unit. Aluminum profile samples are 
taken occasionaly during production and analyzed to 
determine if any corrections to the dies are 
necessary. Corrections are made immediately to 
ensure high quality profile production.  We have our 
own dies ready to use for our clients, we also keep 
dies of our clients. 

Arfen Alüminyum extrüde edilen profillerin yüksek 
kaliteli boyama işlemlerini gerçekleştrebilecek boya 
tesisine sahiptir.

Üretilen profillerin eloksalli şekilde talep edilmesi 
halinde yüksek kalitede ve hızlı bir şekilde hizmet 
sağlanmaktadır. Modern eloksal tesisinin kurulması 
ile ilgili yatırım planlaması yapılmıştır. 

Surface Finishing Services In addition to extrusion 
process, we provide surface finishing services for 
extruded profiles, namely  mill finishing, powder 
coating, mechanical polishing, high gloss. Anodised 
profile requirements can be met by using a partner 
producer nearby our production facility. Arfen 
Aluminum has QUALICOAT certification as a very 
good proof of our surface finishing quality. Ek
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Mekanik İşlem Üretilen alüminyum profiller için 
mekanik işlem gerekmesi halinde tesis bünyemizde 
kesme, havşa açma, diş açma, delme çapak alma, 
boy tamamlama, CNC işlemleri, presleme (punch 
press), birleştirme (yapıştırma, perçin, kaynak 
cıvata vb.), büküm ve fitil işlemleri hizmeti yüksek 
kaliteli ve hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Mekanik 
işlemlerde uygun özelliklerde kesim testereleri ve 
eksantrik presler kullanılmakta, süreçlerin 
otomasyonuna özel önem verilmektedir.

Profil haline gelen alüminyumun son tüketiciye 
ulaşma sürecinde, şekil ve yüzey özelliklerini 
koruyabilir olarak paketlenmesi ve transferler 
boyunca zarar görmemesi son derece  önemlidir. Bu 
süreçte genellikle shrink tekniği ve karton ambalaj 
uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüzey 
korumak için ise folyo bant ile kaplama 
yapılmaktadır. Arfen Alüminyum olarak paketleme 
süreçlerinde son derece özenliyiz. Yurt içi ve yurtdışı 
satışlarda düzgün palet ya da euro-palet yapılması 
ve tüm bunların sonucunda hasarsız yükleme 
konusunda tecrübeli ve güvenilir bir şirketiz.

Ekipman ve iş gücü verimliliğinde artış, müşterilere 
ürünlerin sevkiyatında ürün paketleme ve   yükleme 
optimizasyonu, tedarik süresinin minimuma 
indirilerek müşteri  memnuniyetinin artırılması, 
sevkiyat araç doluluklarının optimize edilmesi 
temel hedeflerimizdendir.

Mechanical Process We also have mechanical 
process facilities in our plant, we offer various 
solutions such as :

»Cutting in the field lengths from 45-90 
degrees.(bevel cutting)
» Deburring of cut edges.
» CNC machining.
» Punching with eccentric press.
» Tapping and countersink drilling.
» Welding, riveting and pressing.
We can use milling, drilling, cutting, punching, 
bending and other similar methods for shaping 
aluminium. 

Packing & Loading Packing and loading of extruded 
aluminium profiles are very important steps for 
straight through delivery. In addition to the high 
quality in production, due care must be given during 
packaging and loading processes. Aluminium 
profiles must have no damages on the surface and 
there must be no deterioration in the shapes. We 
use paper, stretch nylon, folio tapes and other 
proper materials and pack them in pallettes to 
keep extruded profiles from damages. Arfen 
aluminium is very attentive and trustworthy during 
packing and loading stages. 

Arfen always try to improve the quality of  its  
products and processes. In order to achieve this 
Arfen invests in research and development. Our 
research and development efforts are all  for our 
customers to have better designs, better utilization 
of aluminum alloys, to help them give right decisions 
and  to get more economic solutions. Another 
indication of our commitment to excellence is our 
continuous investment on technology, talented staff 
and research and development as a whole.  We have 
a gradually growing  R&D team. We closely follow 
global technological developments in our industry. 
Our research and development team can also help 
our clients for preparing prototypes of extruded 
products. We can further undertake computer 
simulations to discover the best design and 
production options. Our clients can benefit from our 
expertise to find the most suitable solutions for their 
applications, depending on certain designs we also 
offer advice in finding the most suitable dimensions 
and surface finish methods  of the to-be extruded 
profiles. We sometimes consult to the academicians 
in our field. We have close relations with university 
technoparks. We  are planning to strengthen our ties 
with academia by opening an office in one of the 
technical universities in Istanbul. We try to be very 
open to new ideas we encourage our employees to 
come up with their new and innovative thoughts and 
offers. We try to make the working environment to 
become like an incubation center, to flourish new 
ideas so that the staff will feel the drive to make 
everything better.

Tüm üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için şirketimiz 
bünyesinde Araştırma geliştirme faaliyetleri 
yapılmakta ayrıca müşteri talebine bağlı olarak 
üretilen ürünlerin dayanıklılığı simülasyon 
yöntemleri ile test edilebilmektedir. Yeni kurulan bir 
şirket olarak araştırma geliştirme faaliyetlerine 
verdiğimiz önemin en önemli göstergesi ekibimizin 
sürekli yeni katılımlar ile büyümesi ve yeni işler 
geldikçe kazanılan paranın teknolojiye, insan 
kaynağına yatırılmasıdır. Yenilikçi fikirlerin sistematik 
olarak değerlendirileceği ve sonuçlandırılacağı 
ortamların yaratılmasına özen gösteriyoruz . 
Böylece müşterilerimizin düşüncelerini gerçeğe 
dönüştürebiliyoruz, uzman ekibimiz her zaman 
müşterilerimize destek olmakta uygulamaya dönük 
iyileştirici önerilerde bulunmaktadır. İhtiyaç 
duyulduğunda teknolojiye hakim akademisyenler ile 
yapılan istişarelere ek olarak yakın gelecekte bir 
üniversite teknoparkı bünyesinde alanında yetkin 
akademisyenlerle çalışmalarımızı hızlandırmayı 
planlamaktayız. 
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KALİTE BELGELERİMİZ
QUALITY CERTIFICATES






