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Vakuma dayanıklı paslanmaz iç cidar
Vacuum resistant stainless interior wall

Seramik Fiber Plaka Refrakter
Ceramic fiber plate refractory

Quartz tüplü verimli rezistanslar
Efficient quartz tube heaters

İnfrared ısımta teknolojisi
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Tam otomatik kontrollü elektrik panosu
Fully automatic controlled electric panel

Yüksek sıcaklığa dayanıklı vacum hattı
High temperature resistant vacuum line

Yüksek sıcaklığa dayanıklı ray taşıma sistemi
High temperature resistant rail carry system

Dış izolasyon 50mm taş yünü üzeri paslanmaz koruma
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TÜRKİYE’DE İLK VE TEK
Geleceğin metalurjusi PLASTİĞİN üretiminde ve geri dönüşü-
münde ekstrüzyon filtrelerinin daha fazla kullanılarak endüstrinin 
daha az maliyet yüküne girmesini hedefleyen;
TSB ENERGY AR-GE bölümümüzün sektöre kazandırdığı yeni 
ürünümüz.
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