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Bakır Petek ve Pirinç Tanklı Radyatörler:

  

KALE, 1966 yılından itibaren, Bakır Petek ve Pirinç tanklı radyatörler için kendi üretim
teknolojisini geliştirmiş olup, yeni üretim metot ve proseslerini üretim hatlarına entegre ederek
bu ürün grubunda daha yüksek kalitede ve gelişmiş nitelikte ürünler üretmeye devam
etmektedir. KALE, böylece geçen yıllar içerisinde müşterilerine sunduğu yüksek ürün kalitesi ile
mükemmel bir marka imajına sahip olmuştur.

  

Bakır Petek ve Plastik Tanklı Radyatörler:
Son yıllarda özellikle binek ve hafif ticari araç gruplarında kullanılmakta olan ilk jenerasyon
Bakır-Pirinç kazanlı radyatörler giderek yerini ikinci jenerasyon Bakır-Plastik kazanlı
radyatörlere bırakmaktadır. İkinci jenerasyon radyatörler yeni üretim teknolojisinden ileri gelen
prodüktivite artışı ve malzeme optimizasyonu ile birlikte üretim maliyetlerinde iyileştirme
sunmaktadır.

  

Alüminyum Mekanik Montajlı Radyatörler:
KALE, yeni radyatör üretim teknolojilerine uyum sağlamak amacı ile, 1986 yılında Avrupa'nın
kendi sahasında önde gelen bir firması ile alüminyum petekli ve plastik tanklı radyatör üretimi
için teknoloji transfer anlaşması imzalamıştır. Türk otomobil üreticilerinin taleplerine bağlı olarak,
KALE bu yeni teknolojiyi kısa bir süre içerisinde üretim hatlarına entegre etmiş ve Türk Otomotiv
Sanayisinde yer alan kuruluşlara ve komşu ülkelerdeki OEM müşterilerine radyatör ve kalorifer
peteği tedariğine başlamıştır.

  

Alüminyum Brazıng Sistem Isı Değiştiriciler:
1996 yılı sonunda KALE, ileri bir üretim teknolojisi olan alüminyum brazing (CAB) sistemini
devreye alarak "Alüminyum Brazing" ürünlerinin imalatına başlamıştır. İlk etapta ülkemizde
"Intercooler" olarak bilinen hava soğutma radyatörlerinin üretimi ile başlayan ürün yelpazesi,
kısa zaman içerisinde motor soğutma radyatörleri, ısıtma petekleri, kondenserler, yağ
soğutucuları ve benzeri ürünler ile genişlemiştir. Bu doğrultuda KALE, kendi alanlarında
dünyanın ileri gelen firmaları ile 1997 yılından itibaren bir çok Teknik Lisans anlaşması
imzalayarak bu yeni üretim teknolojisini hızlı bir şekilde uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmalar
neticesinde, küresel pazarlarda yer alan araç üreticileri tarafından talep edilen yüksek kalite ve
üretim standartlarına sahip parçaların üretilmesi sağlanmıştır.

  

 1 / 2



Radyatör

Administrator tarafından yazıldı.
Cumartesi, 04 Ağustos 2012 09:24 - Son Güncelleme Pazartesi, 16 Aralık 2013 11:08

  

Araç Radyatör Temizleme, Araba Radyatör Temizliği, Oto Radyatör Temizleme İlacı, Oto
Radyatör Temizleme Makinası Fiyatları, Oto Radyatör Temizleme Makinası, Oto Radyatör
Temizliği Nasıl Yapılır, Radyatör Temizleme İlacı, Oto Radyatör Temizleme İle İlgili Aramalar,
Oto Radyatör Temizleme İlacı, Oto Radyatör Temizleme Makinası Fiyatları, Oto Radyatör
Temizleme Makinası, Oto Radyatör Temizleme Sıvısı, Radyatör Temizleme İlacı, Araç Radyatör
Temizliği, Araç Kalorifer Temizleme
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