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Üretim sonrası teknik destek,

NEDEN BKS MAKİNA?

tesisat bakımında uzman

mühendislik ekibimiz sizinle.

”

İnsanların güvenini
kaybetmektense,

para kaybetmeyi

“ tercih ederim.

Robert Bosch

Mühendislik, proje, enerji ve

imalat alanındaki deneyimlerini,
BKS Makina markası ile
kurumsal bir kimliğe
taşıyan ﬁrmamız

müşteri deneyimlerinde
en üst düzey kaliteyi

sağlamayı

hedeﬂemektedir.
Uzman ekibimiz,
yüksek kaliteli

malzeme, çözüm
ortaklarımız ile
kalıcı çözümler
sunuyoruz.

TASARIM SİZİ BEKLİYOR

TANK İMALATI
BKS Makina olarak, farklı sektörlere hitap eden

geniş tank imalat seçenekleri ile müşterilerimize
alternatif çözümler üretmekteyiz.

Tank imalatında CE ve TSE standartlarına

uygun üretim gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin projelerine uygun
sistemler hazırlıyoruz.

Basınçlı tanklar,

hava tankı ve özel

montaj gerektiren
yağ tankları

konusunda da uzman
mühendislik ekibimiz
yardımınıza hazır..

Tank imalat alanlarında; paslanmaz stok tankları,
paslanmaz ﬁltre ve reaktörler ile paslanmaz

karıştırma ve ısıtma tankları üretimini

gerçekleştiriyoruz.

TANK İMALATI

ISI DEĞİŞTİRİCİLER

Isı eşanjörleri yaygın
olarak, soğutma,

iklimlendirme, ısıtma,
güç üretimi ve

kimyasal proseslerde

Isı değiştiriciler ya da ısı eşanjörü, bir akışkandan

kullanılır.

diğerine ısı transfer etmek için kullanılır.

Eşanjörde akışkanların birbirine değmemesi

gereken durumda akışkanlar katı bir duvarla

ayrılırlar ve bu şekilde akışkanlar asla karışmaz.

BKS Makina olarak, paslanmaz tip eşanjörler,

paslanmaz boyler, ekonomizer ve kondenser ısı

değiştirici sistemlerin üretimlerini

gerçekleştirmekteyiz.

ISI DEĞİŞTİRİCİLER

BKS Makina tarafından

KİMYASAL REAKTÖRLER

imal edilen kimyasal

reaktörler ve karıştırma
tankları imalatı için
gerekli tüm

kapsamlar BKS Makina

BKS Makina olarak, kimya, gıda, ilaç vb. sektörlerde

tarafından

kullanılmak üzere ASME/ANSI ve EN/DIN

sağlanmaktadır.

standartlarına uygun olarak, kimyasal reaktörlerin

mekanik tasarım, imalat ve test faaliyetlerini

gerçekleştirmektedir.

ÜRÜN ve İMALAT ÖZELLİKLERİ
* Ceket veya ısıtma soğutma serpantini

* Karıştırıcı

* Mekanik Salmastra ve Salmastra Kutusu
* Ex-proﬀ ve IP Motor

* İzolasyon

* Yüzey Polisajlama ve Yüzey İşleme

* Frekans Konvertörü ve Redüktör ile Hız Kontrolü

KİMYASAL REAKTÖRLER

FABRİKA KURULUM

BKS MAKİNA,

fabrika kurulum

uygulamalarında,

uzman mühendislik
kadrosuyla,

taleplerinize uygun
projelerinizi

gerçekleştirmektedir.

Firmamız mekanik tesisat, projelendirme, makina

ekipman demontaj ve montajı, çelik konstrüksiyon

platform imalatı hizmetleri ile endüstriyel çözümler

sunmaktadır.

Paslanmaz gıda tesisat sistemleri ile gıda üreticileri
için tesisat projeleri gerçekleştirmektedir.

FABRİKA KURULUM

Bir Proje İle Başlayacak Çözüm Ortaklığımızın

Devamlılığını Sağlamak En Önemli
Çalışma Politikamızdır..
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