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“DÖKME DEMİRE BENZERSİZ DOKUNUŞ”





SYC Demir Döküm San. Ve Tic. A.Ş. 1976 yılından beri 
hem üretici hem de tedarikçi olarak çeşitli kabiliyetleriyle 
müşterilerinin taleplerine cevap verebilmektedir. 
2012’den beri Türkiye’de Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren şirketimiz, 10.000 
mt2’si kapalı olmak üzere toplam 16.000 mt2’lik bir 
alana kurulmuştur.

Günümüzde saygın bir aile şirketi olan SYC, çeşitli grup 
şirketleriyle beraber faaliyetlerine devam etmekte 
olup metal endüstrisinde güvenilir bir yer edinmiştir. 
Tecrübeli çalışanlarıyla beraber bu aileyi büyütmeyi 
amaçlarken geleceğe dair yatırımlarına gün ve gün 
devam etmektedir.
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“DÖKME DEMİRE BENZERSİZ DOKUNUŞ”
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Fabrikamız  kendi bünyesinde Solidworks gibi 3D modelleme programlarına 
sahip olup müşterilerine üst düzey kalıp hizmeti verebilmektedir.“
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Tarafımızdan üretilen tüm parçalar, 
Magmasoft ile simüle edilerek 
döküm verimliliği kazandırılmakta-
dır.
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Bu serüvende, kaliteli üretim misyonuyla; kum, metalürjik, metalografik, 
hassas boyutsal ölçüm ve kaplama kalitesi  ile ilgili çok çeşitli kontrol ve testler 
tarafımızdan yapılmaktadır. 
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Dökümhanemiz 2 adet 2,5 ton dual-track Eges ve 2 adet 1,5 ton power-track Inductotherm 
indüksiyon ocaklarıyla ergitme yapabilmekte olup; Disamatic dikey kalıplama, yatay dereceli 
kalıplama ve savurma döküm teknolojilerine sahiptir. Akabinde taşlama ve kontinü temizleme 
makinalarıyla ürettiği parçaları sevke hazır hale getirmektedir.
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Otomatik kum hazırlama sistemine 
sahip olan maçahanemiz her türlü 
coldbox ve hotbox maça üretimi 
yapabilmektedir. 
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Dökümün yolculuğunda hassas dokunuşların yapıldığı talaşlı 
imalat bölümümüz; C ve Y eksenli olmak üzere çeşitli yatay 
ve dikey tornalar, dik işleme merkezleri ve hassas indeksli 
yatay işleme merkezlerini içermektedir.
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Eşsiz müşterilere hizmet verebilmek 
için son ürüne ulaşmakta önemli bir 
adım olan kaplama hatlarımız çeşitli 
ebatlarda kataforez ve yaş boya 
yapabilmekte olup aynı zamanda son 
teknoloji emaye tesisi ile yaş emaye 
hizmeti verebilmektedir.
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“Dökme demire benzersiz dokunuş”
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“Dökme demire benzersiz dokunuş”
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+90 (222) 236 02 90    -    +90 (222) 236 02 91 (Fax)

info@sycdokum.com
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