


Tork açısından hassas 
vida sıkma ve gevşetme
Plarad, 50 yılı aşkın bir süredir hassas 
torklama ürün ve sistemleri geliştirmekte  
ve imal etmekteyiz.  (150.000 Nm‘ye  
kadar). 320 mm‘ye kadar veya daha büyük 
olan anahtar genişliğine sahip aletlerimiz, 
kullanıcıları için kolay kullanımlıdırlar.  

Zengin ürün çeşitlerimiz, farklı branşlarda 
500‘ün üzerinde uygulama alanını 
kapsamaktadırlar. Sadece torklama cihazları 
geliştirmiyoruz; her tür cıvata uygulamaları 
için özel çözümler üretiyoruz.





Güvenilir vidalı bağlantılar, 
güvenilir araç ve aletler  
gerektirir   
Plarad ürünleri kendilerini, yüksek kaliteleri,  
yenilikçilikleri ve patentli teknolojileriyle  
gösteriyorlar. Torklama ürünlerimiz birbirlerine 
ideal şekilde uyarlanırlar. Bunun sonucu hassas 
ve güvenilir torklama elde edersiniz; talebiniz 
doğrultusunda sıkım sonuçları dokümantasyonu 
da yapılabilir.   

Torklama ürünlerine ilişkin geniş ürün yelpazemiz 
ile torklama uygulamalarınıza en uygun ve 
ekonomik çözümler sağlamaktayız.
Deneyimli mühendislerimiz size daha 
konstrüksiyon aşamasında destek verirler ve  
CAD sistemimizde, gelecekteki konstrüksiyon 
süreçlerinizde de kullanabileceğiniz, size özel  
bir 3D model hazırlarlar.  

Elektrikli Somun Sıkma

Gerdirme silindiri Hidrolik tork anahtarları Manuel Tork Arttırıcı

Akülü Somun Sıkma Elektrikli hidrolik pompalar Pnomatik hidrolik pompalar



Sizin için her zaman varız
Plarad‘ta ürün geliştirmeden satış sonrası  
hizmete kadar her şeyi tek elden alırsınız:

Alanında uzman danışmanlarımız ürünlerimizi 
sahada demonstrasyon yapmakta ve torklama 
ihtiyaçlarınıza uygun ürün ve sistemleri  
önermektedir. Dizayn, montaj ve kalite güvence 
süreçlerinizde sizlere destek veriyoruz.  
Bunun yanında ekonomik ürün kiralama  
hizmeti de de sunuyoruz.

Kendini kanıtlamış  
ölçüm teknolojisi
Kontrol ve ölçüm tekniği alanındaki  
servis hizmetlerimiz iki alana ayrılır:  
Cıvata uygulamalarınızdaki tork değerlerinin 
hassas ölçümü; diğer yandan ise torklama  
ürün ve sistemlerinizin test ve kalibrasyonudur.
Kontrol ekipmanlarımız, Physikalisch- 
Technische Bundesanstalt‘ta Deutscher  
Kalibrierdienst tarafından kontrol ve akredite 
edilmektedir.

Eğitim + Sertifikasyon
Çalışanlarınıza eğitim veriyoruz ve 
kapsamlı bilgi birikimimizi aktarıyoruz: 
Vida tekniğinin temellerinden başlayarak, 
vidalama aletlerinin kullanımından aletlerin 
koruyucu bakımına ve tamirine kadar tüm 
konuları ele alıyoruz.
Bizimle iletişime geçin!
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Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany

Tel. yurtiçi: (02245) 62-0
Faks yurtiçi: (02245) 62-66
Telefon uluslararası: +49 (0)2245 62-10
Faks uluslararası: +49 (0)2245 62-22

info@plarad.com · www.plarad.com

Çin
Maschinenfabrik Wagner  
Beijing Temsilcilik Ofisi

Room 1409 Huashang Building,
No 2 Yan Jing Xi Li Chaoyang District  
Beijiing 100025

Tel.:  +86 (0)10 872 160 01-0
Faks: +86 (0)10 872 160 02 
E-Posta: info-china@plarad.com

Büyük Britanya
Plarad UK Ltd.

Unit 4, Kyle Business Park, 
Cunningham Rd,
Irvine, KA12 8JJ, Scotland 

Tel.:  +44 (0) 845 643 69 78
Faks: +44( 0) 1294 44 30 60 
E-Posta: UK@plarad.com 

İtalya
Plarad Italy Srl 

Via della Vecchia Chimica, 10
20070 Cerro al Lambro (MI) 
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Plarad - Tork Anahtarları ve Gerdirme 
Sistemleri San. Dış. Tic. Ltd. Şti. 
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Plarad Bolting 
Technologies LLC 
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Tekrar basımı ve suretlerinin çıkarılması, kısmen de 
yapılsa, sadece önceden yazılı izin alınmak suretiyle 
mümkündür. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Baskı ve 
bilgi yanlışlarına ilişkin sorumluluk üstlenmiyoruz.   
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... başarılı bir bağlantı!




