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Biz
Asos Mekatronik firması, sanayi kuruluşlarına özel talepler için projeler üreten tasarım, otomasyon ve
mekanik imalatını kendi bünyesinde bulunduran 7000 m2 kapalı alanında deneyimli mühendis ve
teknisyen kadrosuyla üretim yapmaktadır.
Asos, 20 yıllık makine tecrübesini otomasyon ile birleştirerek endüstri tesisleri için mekatronik sistemler
üreten Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olmuştur.
Asos, Endüstri sektörü için tesis, makina ve otomasyon çözümleri ile hizmet vermektedir ve tasarım,
imalat, montaj ve otomasyon özellikleriyle iyi bir çözüm ortağı olmaktadır.
Asos, sadece yurt içinde değil yurt dışında da çalışmalarını sürdürmektedir. Üretiminin % 40'ını yurt
dışına ihraç eden Asos, bugüne kadar Orta Asya ve Avrupa'daki birçok firmaya mekatronik sistemler ve
özel makineleri kurup çalıştırmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı özel sistemler ile teknoloji
ihraç etmektedir.
Türk Mühendisliği ile tüm sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veren, %100 yerli sermaye ile yurt dışı
rakiplerimize göre çok daha ucuza sistemler üretebilmek ve ürettiğimiz sistemleri Avrupa pazarına
satarak ülkesine fayda sağlayan, teknoloji ihraç eden bir firma olmak öncelikli hedeflerimizdendir.

We are
Asos produces projects with experienced engineers and technicians at own production
consisting of design, automation, and mechanical for special demands of industrial
enterprises.
Asos, by combining 20-year machine experience with automation, has been one of the
biggest companies in Turkey which produces mechatronic systems for industry plant.
Asos offers plants, machines, and automation solutions for industry sector and is a good
solution partner with design, production, assembly and automation properties.
Asos, not only inland sales, also sells the systems to abroad. Mechatronic systems and
special machines have been sold and worked many at companies from Central Asia to
Europe by exporting 40% of the products. In addition, “technology” has been exported
to European Union countries with special systems.
Our primarily targets are to respond to the needs of all sectors with engineering, to
produce cheaper systems against competitors with 100% capital, to benefit
internationally by selling the systems to European and all regions‘ market, and to export
our “technology”.
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Taahhüt Hizmetlerimiz
Ürünlerimiz
1- Turn-key Tesis Tasarımı, İmalat ve Montajı
2- Akışkan Yataklı Kurutucu
3- Rotary Kurutucu
4- Kalsinasyon Tesisleri
5- Döner Bantlı Kurutucu
6- Flash Kurutucular
7- Sprey Kurutucular
8- Paddle Kurutucular
9- Paslanmaz İmalatlar
10- Tesis Otomasyonu

Our Commitment Services
Products
1- Turn-key Plant Design, Production and Assembly
2- Fluid Bed Dryer
3- Rotary Dryer
4- Calcining Plants
5- Rotary Belt Dryer
6- Flash Dryers
7- Spray Dryers
8- Paddle Dryers
9- Stainless Manufacturing
10- Plant Automation
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Proses Dizaynı
Process Design

Process Engineering

Proses Mühendisliği:

Proses
Mühendisliği

We control and manage to
your process with latest
technology automation
systems to work the products
with low costs and high
performance

Montaj ve
Devreye Alma
Installation and
Commissioning

Üretilmek istenen ürünün proses
aşamalarına göre sistem dizaynı
uzman mühendislerimiz tarafından
yapılarak sistemin akış şeması ve
proses dizaynı oluşturulmaktadır.
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Taahhüt Hizmetlerimiz
• Turn-key Projeler
• Kimyasal Üretim Tesisleri
• Proses Kurutma Tesisleri
Projelendirme
Project

Committed Services

Process
Engineering

• Turn-key Projects
• Chemical Production Plants
• Process Drying Plants

İmalat
Manufacturing
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Kimya

Maden

Endüstriler
6

Borik asit, amonyum nitrat, amonyum sülfat,
sodyum nitrat, soda perborat, sodyum klorat gibi
minerallerin kurutma, soğutma, kalsinasyon
işlerinde sizlere çözüm ortağı olmaktadır.
Kimya Endüstrisi için Çözümlerimiz;
Flash Dryer
Paddle Dryer
Sprey Dryer
Rotary Kurutucular
Akışkan Yataklı Kurutucular
Kalsinasyon Tesisi

Firmamız; Bor, alümina, silis kum, feldspat, kuvars,
kömür, siyenit, kaolin, bentonit, zeolit, boksit, kil,
kireçtaşı, alçıtaşı, silikat, perlit gibi madenler için
kurutma teknolojileri üretmektedir.
Maden Endüstrisi için Çözümlerimiz;
Rotary Kurutucular
Akışkan Yataklı Kurutucular
Kalsinasyon Tesisi
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Chemical

Our company is a solution partner on drying,
cooling, and calcining works for boric acid,
ammonium nitrate, ammonium sulfate,
sodium nitrate, soda perborate, sodium
chlorate. Our solutions for the Chemical
Industry;
Flash Dryer
Paddle Dryer
Spray Dryer
Rotary Dryer
Fluid Bed Dryer
Calcining Plant

Mining

We realize the design, production, assembly,
and commissioning processes for mine ores
such coal, sand, crushed marble, limestone,
uranium ore etc.
Our solutions for the Mine Industry
Rotary Dryer
Fluid Bed Dryer
Calcining Plant

Industries
7
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Projelendirme - İmalat - Kalite Kontrol - Montaj ve Devreye Alma

Turn-key Projeler

Projelendirme: Üretilmek istenen ürünün proses aşamalarına
göre sistem dizaynı uzman mühendislerimiz tarafından yapılarak
sistemin akış şeması ve proses dizaynı oluşturulmaktadır.
Kesinleşmiş proses dizaynından sonra nihai projeler 3 boyutlu
katı modelleme programları kullanılarak dizayn ve simule
edilmektedir.
İmalat: Tesislerin ihtiyacı olan özel makinalar da dâhil olmak
üzere kesme, bükme, silindir, plazma, CNC torna freze
tezgâhlarımız ve sertifikalı kaynakçılarımız ile her türlü imalat
kendi bünyemizde yapılmaktadır.
Kalite Kontrol: İmalatın her aşamasını kontrol ediyoruz ve
proje uyumunu denetliyoruz. Çalışanlarımızın kaynak sertifika
eğitimlerini yıllık periyotlarda yeniliyoruz. İmalat kalitemizi TUV,
CE, ISO9001 gibi kontrol eden uluslar arası sertifikasyon firmaları
ile ürünü belgelendiriliyoruz ve bitmiş olan imalatları test
bölümümüzde tüm testleri yapıldıktan sonra sevk ediyoruz.
Montaj ve Devreye Alma: Makinaların mekanik montajını,
elektrifikasyonunu ve otomasyonunu kendi bünyemizde
yapıyoruz. Tesisin kurulumu için gerekli çelik yapı, ısı kazanları
ve tesisatları projelendiriyor ve uzman partnerlerimiz ile birlikte
devreye alıyoruz.
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Project Design - Manufacturing - Quality Prepaid - Installation and Commissioning

Turn-key Projects

Project Design: System flow chart and process
design is constituted by making system design by
expert engineers according to process step desired
product. Final projects are design and simulated by
using 3D solid modelling programs after design of
defined Project.

Production: All kinds of production are made in
our own constitution with slitting, bending, roller,
plasma, CNC lathes, milling machine and
certificated welders including plants in need of
special machines.
Quality control: We control every step of
production and inspect compliance with the project.
We renew welding certification training of our
employees on yearly basis. We certificate our
production, quality with international certification
companies as TUV, CE, ISO9001 and despatch the
product after all the tests in the testing section.
Installation and commissioning: We made
mechanical installation, electrification, and
automation of machines in our own constitution.
We conceptualize the project to steel construction,
boilers, and fitting required for plant installation
and commission with our expert partners.
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Endüstrinin değişik dallarında anahtar teslim
tesis yapımı için tasarım, proje, imalat,
otomasyon ve proses mühendisliği ile
hizmet...
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Service with design, projects, production,
automation, and process engineering for the
construction of turnkey plant design in various
branches of industry.
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Kurutmada en verimli makina...

Akışkan Yataklı Kurutucu

Akışkanlaştırma işlemi; fan aracılığıyla basınçlandırılan
havanın akışkanlaştırılacak katı parçacıklar arasından ürüne
etki eden yerçekimi kuvvetine karşı yüksek hızla geçirilerek
parçacıkların askıda tutulmasıdır. Askıda kalan üründe
homojen bir yapı meydana gelir. Bu da kurutulmak istenen
üründe maksimum verim sağlar.

Akışkan yataklı kurutucular granül ve kristal
maddeler için uygundur.
Titreşimli Akışkan Yataklı Kurutucuların
Avantajları:
Kurutulacak ürüne göre özel makina dizaynı
Farklı yakıt tiplerine göre enerji kaynağı
Aynı kurutmada farklı ürünlerin kurutulması
Hızlı ve üniform ısı transferi
Kısa kurutma süresi
Diğer kurutmalara göre daha tasarruflu enerji tüketimi
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The most efficient machines for drying...

Fluid Bed Dryer
Fluidization process is to kept suspended of particles by passing
at high speed across the force of gravity affecting to product
from among solid particles to make fluid with pressurized air
via fan .suspended product consists of a homogeneous structure.
This provides maximum efficiency of designed product to be
dried.

Fluid bed dryers are suitable for granule and
crystal materials.

Advantages of Vibrating Fluid Bed Dryers
• Special machine design based on the product to be dryed.
• Energy source according to different fuel type.
• Drying of different products in the same dryer.
• Rapid and uniform heat transfer
• Short drying time
• More efficient energy consumption than other dryers.
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Rotary Kurutma Fırını
Kurutma makinası; kömür, bentonit, pelet,
feldspat, silis kumu, kuvars kumu vb.
madenlerin kurutulması için tasarlanmış
rotary tip kurutma makinalarıdır.

İmalatı, kurutulmak istenilen ürüne göre boyu ve çapı
ayarlanıp özel kanat dizaynı ile yapılmaktadır. İşletmelerin
enerji kullanımlarına göre kömür, Doğalgaz veya LNG yakıtlı
olarak üretilmektedir. Sistemde bulunan nem kontrol ünitesi
bacadaki havanın maksimum neme doymuş olarak atılacağı
şekilde fanın devrini ayarlar. Otomasyon ünitesi tüm sistemi
takip etmenizi sağlar ve otomatikte veya manuel olarak
kolaylıkla tüm sistem çalıştırılabilir.

Avantajlarımız
Yüksek Su Uçurma Kapasitesi
Nem Kontrolü ile Maksimum Verim
Özel Kanat Dizaynı
Yüksek Kaliteli Çelik Döküm Ringler ve Galeler
GS60 Çelik Döküm Parçalı Tip Dişli Sistemi
Ağır Hizmet Tipi Redüktör
Özel Dizayn Fan ve Siklon Sistemi
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Rotary Drying Machine
Mine drying machines are rotary dryers which are designed
to be dried the mine as coal, sand, bentonite, cement,
gravel, pellets etc. Their productions are made with special
blade design by setting length and diameter according to
product to dry. Based on energy usage of companies; they
are produced as coal, natural gas or LNG-fuelled. Moisture
control unit on system sets fan speed to be thrown the air
and chimney in the manner of maximum saturated with
moisture. Automation unit allows you to keep track of the
entire system and can be run automatically or manually
at use.

Advantages
• High water evaporation capacity
• Maximum efficiency with moisture control
• Special blade design
• High quality steel casting rings and galleys
• GS60 gear system with steel casting parts type
• Heavy duty type reducer
• Special design fan and cyclone system.
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Kalsinasyon Tesisi
Kalsinasyon tesisleri, kalsine edilecek madene
göre tasarımı yapılmaktadır. Kalsine edilecek
madenin laboratuvar testleri yapıldıktan
sonra fırın, boy, çap ve çalışma sıcaklığı
belirlenmektedir.

Değişik enerji kaynaklarına göre tasarım yapılabilmektedir.
Tesisler, enerji üretimi, fırın imalat, siklon ve filtreleme
sistemi, otomasyon ve çelik konstrüksiyon işleri de dahil
olarak anahtar teslim imal edilmektedir.

Avantajlarımız
• Ürüne göre özel tasarım,
• Anahtar teslim tesis kurma imkanı
• Farklı enerji tiplerine göre çalışabilme

16
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Calcining Plant
Calcining plants are designed in accordance with the mine to be
calcined. After laboratory tests of the mine to be calcined are made,
lenght, diameter, and operating temperature of oven are determined.
Design can be made according to different energy sources. Plants are
produced as turnkey including energy production, oven construction,
cyclone and filtering system, automation, and steel construction.

Advantages:
• Special design according to product,
• Opportunity of building the plant as turn-key
• Operating opportunity based on different energy sources

17
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Döner Bantlı Kurutma Fırını
Döner Bantlı Kurutucular, 20 mm ve üzeri, döküm maden,
demir çelik ürünlerinin kurutulması ve fikse edilmesi için
tasarlanmıştır.
1. Giriş konveyor besleme
2. Isıtma kabinleri
3. Soğutma kabini
4. Konveyor sistemi
5. Çıkış konveyor sistemi
6. Baca sistemi
7. Otomasyon

Avantajlarımız
• Hız ayarlı çelik konveyör sistemi
• Özel çelikten imal edilmiş konveyör ile ağır yük taşıyabilme imkanı
• Yüksek hava sirkülasyon gücüne sahip fanlar
• Farklı enerji kaynaklarıyla çalışma imkanı
• Ayarlanabilir fırın sıcaklığı
• Setlenen nem miktarına göre çalışan baca fanlarıyla maksimum verim
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Rotary Belt Driers
Rotary Belt Dryers are designed for being dried and
fixed the products of 20+ mm such casting, mine,
iron and steel.
1. Input conveyor feed
2. Heating chambers
3. Cooling chambers
4. Conveyor system
5. Output conveyor system
6. Chimney system
7. Automation

Advantages
• Speed-adjustable steel conveyor system
• Possibility to carry heavy loads with conveyor produced from special steel.
• Fans with high air circulation power
• Operating opportunity with different energy sources
• Adjustable dryer temperature
• Maximum efficiency with exhaust fan operating based on humidity rate to be set.
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Flash Kurutucu
Flash kurutucular kendiliğinden düşük nem
bileşenine sahip veya susuzlandırılmış kuru
ürünler için en ekonomik sistemdir.
“Pnömatik kurutucular” olarak da bilinen bu sistemler en az
yeri kaplamalarıyla en kolay gaz süspansiyonunu yapar.
Yalnızca tek bir çalıştırmada bir katıyı kurutmak için
karıştırma, ısı transferi, yığın transferi sağlanmaktadır.
Kurutucu içinde kalış süresi genellikle 3 saniyeden bile az
olacak kadar kısadır.
Beslemeler;
1- Nemli, toz, granül ya da kristalize ürünler
2- Santrifüjden, döner filtrelerden ve baskı filtrelerden tahliye
edilen ıslak katılar
3- Ufak partikül boyutundakiler
4- Makul kurulukta, ufalanabilir, yapışkan özellik bulunmayan
ürünler.
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Avantajları
1-Diğer kurutuculara göre daha basit çalışma
2- Daha az yer kaplama
3- Genel olarak diğer kurutuculardan daha düşük sermaye
yatırımı gerektirme
4- Isıya duyarlı ya da kolayca oksitlenen besleme
materyallerinin işlenmesi için mükemmel seçim
5- Flash kurutma sisteminde ürün stoğu oldukça düşüktür
6- Minimum kesinti süresi ile ürün sınıfı veya ürün değiştirme
kolaylığı
7- Flash kurutma prosesinin kontrolü oldukça basittir
8- Kontrol sistemi operasyonel değişikliklere oldukça hızlı
cevap vermektedir.
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Flash Dryer
Flash dryers are the most economical for
drying solids that have been de-watered or
inherently have a low moisture content.
Advantages
Also known as "pneumatic dryers," the systems
makes the simplest gas suspension dryers with the
smallest footprint. A single operation provides
mixing, heat transfer, and mass transfer to dry a
solid. Residence time within the dryer is very short,
usually less than three seconds.
Feeds are:
1- Moist, powdery, granular, or crystallized
2- Wet solids discharged from centrifuges, rotary
filters, and filter presses
3- Small in particle size
4- Reasonably dry, friable, and not sticky.

1- Relatively simple in operation
2- Take little space
3- Generally require lower capital investment than
other types of dryers
4- Excellent choice for processing heat-sensitive or
easily oxidized feed materials
5- Product inventory in the flash-drying system is
very low
6- Easy to change product or product grade with
minimum downtime
7- Control of the flash-drying process is very simple
8- Control system responds very quickly to
operational changes.

21
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Sprey Kurutucu
Sistem içeriği;
A. Proses ekipmanı
1- Besleme ve atomizer sistemi
2- Ana hava sistemi
3- Kurutma odası sistemi
4- Torbalı filtre sistemi
5- Soğutma ve konveyör sistemi
6- Egzoz hava sistemi
B- Konstrüksiyon malzemesi
C- Enstrümantasyon ve kontrol
D- Elektrik Otomasyon
Ürün beslemesi, bir positif yüksek basınç pompası ile nozul atomizere yapılır ve beslenen
ürünün atomizasyonu ters akımlı kurutma havası içinde gerçekleşir. Kurutma havası filtre edilir
ve daha sonra istenen giriş sıcaklığına kadar bir gaz yakan ısıtıcıda ısıtılır, ve ısıtılan hava daha
sonra kurutucunun üst kısmında yer alan hava dağıtma kanallarından verilir. Hava dağıtıcı
kurutma odasında optimum koşulları sağlayabilmesi için ayarlanabilir vanalar ile donatılmıştır.
o
Kurutma odasının alt kısmı konik şekildedir. Eğim açısı 50 . Bu sayede kurutma odasındaki
ürünün kolay deşarjı sağlanır. Kurutulan toz ve hava bir torbalı filtreye iletilir, burada toz
kurutma havasından ayrılır. Torbalı filtreler basınçlı hava ile sık sık temizlenir. Toz ise torbalı
filtrenin altında yer alan bir rotary valf ile alınır ve temiz hava atmosfere verilir. Torbalı filtreden
gelen toz bir pnömatik soğutucuya verilir ve buradan soğuk hava ile soğutulmak üzere bir
taşıma sistemine aktarılır. Toz ve hava bir siklona beslenir, ve son ürün toz siklonun altında yer
alan bir rotary valfden alınır. Hava ise temizlenmek üzere torbalı filtreye iletilir. Tüm tesis, PLC
ile donatılmış bir panelden kontrol edilmektedir.
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Spray Dryer
System contents;
A. Process Equipment
1- Feeding and Atomizer System
2- Main Air System
3- Drying Chamber System
4- Bag House Filter System
5- Cooling and Conveyor System
6- Exhaust Air System
B. The Construction Material
C. Instrumentation and Control
D. Electrical Automation

Product feeding makes to the atomizer with a positive high pressure pump and
automaization of feeding product occurs in counter-current drying air. Drying air is
filtered and dried in a heater according to required inlet temperature, then heated air
is given from air distribution channels in the upper part of the dryer. Air distributor is
equipped with adjustable valves to provide optimum conditions in drying chamber.
The lower part of the drying chamber is in conical shape. Inclination angle: 50°. In this
way, the product in drying chamber can be discharged easily. The dried dust and air
is passed to a bag filter where the dust is seperated from the drying air. Bag filters are
frequently cleaned with compressed air. The dust are taken with a rotary valve at the
bottom of bag filter and fresh air is given to atmosphere. Dust from the bag house
filter is given to a cooler and transferred to a transport system with cold air. The dust
and air is fed to a cyclone and final product is taken from a rotary valve under cyclone.
The air delivered to the bag filter for cleaning. The entire plant is controlled from a
panel equipped with PLC.

23
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Paddle Kurutucu
Paddle kurutucular; filter pres çıkışı maden
atıklarının, çamur sıvılarının, filtre
çamurlarının, macunların, tozların ve
granüllerin kurutulması ve ısıtılmasına uygun
yüksek hızda endirekt paletli
kurutucu/soğutuculardır.

24

Bu, ünitenin silindirik duvarı tarafından spirallenirken ince
malzeme tabakasına paletler boyunca gazın veya sıvının
enjekte edilmesine olanak sağlayan patentli bir jet rotor
tasarımına sahiptir. Çeşitli ısı kaynaklarının kullanımına göre
tasarlanmıştır ve bir çok uygulaması mevcuttur. Oldukça hızlı
ve etkilidir. Paddle kurutucular ayrıca serbest halde akabilen
katılardan ıslak keklere ve çamurlara dönüştüren ısıya duyarlı
materyallere işler.
Avantajlarımız;
• Yüksek ısıl verim
• Hassas sıcaklık kontrolü
• Homojen ürün kalitesi
• Yüksek ısı transfer alanı
• Kullanımı kolay
• Kolay ve düşük bakım için basit ve dayanıklı tasarım

www.asosmekatronik.com

Paddle Dryer
The paddle dryer is a high-speed horizontal
indirect paddle dryer/cooler suitable for
heating and drying slurry, filter cakes,
pastes, powders and granulates.

It has a patented jet rotor design that allows
injection of a gas or liquid through the paddles into
a thin layer of material as it spirals along the
cylindrical wall of the unit. It can be designed for
use with a variety of heat sources and has a vast
number of applications. It's fast and very effective.
The paddle dryer also processes heat-sensitive
materials ranging from free-flowing solids to wet
cakes and slurries.

Advantages;
• High thermal efficiency
• Precise control of temperature
• Uniform product quality
• High heat transfer area
• Easy to operate
• Simple durable design for easy and low maintenance

25
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Paslanmaz İmalatlar
Evaporator, reaktör ve mikserler uzman
kadromuzla TUV sertifikasına uygun olarak
imalat yapılmaktadır.

26

Kimyasal hazırlamada kullanılan evaporator, reaktör ve
mikserler istenilen ebatlarda paslanmaz malzemeden
ürününüze özel olarak projelendirilmekte ve tüm imalat ve
otomasyonu bünyemizde yapılmaktadır.
Evaporator, Reaktör ve Mikser Üretim avantajlarımız;
1- Sertifikalı kaynakçılar ile üretim
2- 3 boyutlu tasarım programları ile dizayn,
3- Otomatik tartım ile dozajlama,
4- Özel ürünlerde ex-proof uygulama
5- Anahtar teslim projelendirme
6- PLC ve Scada sistemleri ile izlenebilir ve full otomasyon
kontrollü tesisler.
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Stainless Manufacturing
According to products, mixers and reactors
used in chemical preparation are specially
projected with desired dimensions and all
production and automation is made by our
company. Reactors and mixers are
produced with expert staff in accordance
with TUV certificate.
Production advantages of reactors and mixers;
1- Production with certified welders,
2- Design with three-dimensional design programs,
3- Automatic weighing and dosing,
4- Ex-proof application of the special products,
5- Turnkey project,
6- Full automation controlled and monitorable
plants with PLC and SCADA systems.

27

www.ateceks.com

Tesis Otomasyonu
Firmamız bünyesinde bulunan ATEC ile
komple tesislerinizin otomasyonlarına çözüm
sunmaktayız.

Ürünler & Çözümler
1- PLC / DCS Kontrol Sistemleri
2- SCADA / HMI Kontrol Sistemleri
3- Hareket Kontrol Sistemleri
4- SMOTION Kontrol Sistemleri
5- Enerji İzleme ve Kontrol Sistemleri
6- Telekontrol Sistemleri

www.ateceks.com

Hizmetlerimiz
1- P&ID Fizibilite
2- Elektrik / Sinyal Detay Projelendirme
3- PLC / DCS, SCADA Programlama
4- Enstrüman Tedarik, Montaj Devreye Alma
5- PLC Panoları İmalat, Test ve Devreye Alma
6- MCC ve Güç Panoları Tasarım, Projelendirme ve İmalatı
7- Sahada Komple Montaj ve Kablolama
8- Test ve Devreye Alma
9- AG / OG Elektrik İşleri
www.ateceks.com
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www.ateceks.com

Plant Automation
Products & Solutions
1- PLC/DCS Control Systems
2- SCADA / HMI Control Systems
3- Motion Control Systems
4- SMOTION Control Systems
5-Energy Monitoring and Control Systems
6- Telecontrol Systems

We offer solution to automation of your
complete plants with ATEC Partner
Company.
www.ateceks.com

Our Services
1- P&ID Feasibility
2-Electrical / Signal Detail Project Planning
3- PLC / DCS, SCADA Programming
4-Instruments Supply, Installation, and
Commissioning
5-PLC Panels manufacturing, Testing, and
Commissioning
6- MCC and Power Panels Design, Project Planning,
and Manufacturing
7- Complete Assembling and Wiring on the Field
8- Testing and Commissioning
9- AG / OG Electricity Works
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7000 m2 closed production area...

asos mekatronik otomasyon san. ve tic. ltd. şti.
Merkez Ofis: Milangaz Cad. No: 77
Dumankaya Vizyon A1 Blok No: 130
Kartal / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 216 388 30 13 / 0 216 388 12 80
Fax : +90 216 388 34 30
Gsm : +90 535 331 28 14
Fabrika: Çorlu-Çerkezköy Yolu Akbayır Mevkii
Velimeşe San. Bölgesi No:18
Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE
Tel : +90 282 674 54 40
Fax : +90 282 674 54 41
Gsm : +90 533 819 61 97

