
 
 
 
 
 
 
 

K ALİTELİ  

Dünyaca ünlü kaliteli ürünler kullanılarak 

servis ömrü 2 kat arttırılmıştır. 

 

VE Rİ MLİ  

Akılı çözümler ve düşük enerji tüketimi 

sayesinde uzun kullanım ömrü sunulmuştur 

 

EK ONO MİK  

Patentli tasarımı sayesinde kalite arttırılmış 

üretim maliyetleri düşürülmüştür. 

 

GÜ VENİLİ R  

Kullanıcı güvenliği için gerekli tüm önlemler 

alınarak iş kazası olma olasılığı ortadan 

kaldırılmıştır. 

 

ÇOK  YÖNLÜ  

Çok yönlü imalata uygun tasarlandığı için 

seri üretim hatlarına adapte edilerek tam 

otomasyon üretim hatları 

oluşturulabilmektedir. 

 

K OLAY K ULL ANI M  

Kullanıcı dostu olabilmesi için gereksiz 

karmaşıklıklardan uzaklaşılmış kullanıcı 

kolaylığı en üst seviyelere getirilmiştir. 

 

ERGO NO MİK  

Patentli tasarımı sayesinde yerden tasarruf 

sağlanarak çalışma ortamında gereksiz yer 

işgal etmesi engellenmiştir. 

 

RİJİT T AS ARI M  

Patentli tasarımı sayesinde en az titreşim en 

iyi ölçü toleranslar sağlanmıştır. 

 

hypertechmac 

HYPERTECHMAC 
 

Sanay i Mak i na l a rı  

Türkiye'de bir ilk  
5 eksen CNC işleme merkezi 

.  

Müşteri ihtiyaçları dikkate alınarak 
TP seri Frezelerle müşterinin 
ekonomisine uygun tasarlanan 
makinalarımız ile  başta medikal 
sanayi ihtiyaçları göz önüne alınarak 
kurgulanmıştır . 
 
Karmaşık şekilli parçaların en 
ekonomik şekilde işlenebilmesine 
olanak sağlamak ana hedefimiz 
olmuştur . 

Mevcut çözümlere kıyasla kalite ve 
fiyatı ile rekabet edebilecek bir 
makine tasarlayarak ülke 
ekonomisine katkıda bulunarak 
yerlilik oranını artırmış rekabet 
edebilecek 5 eksen CNC frezeleme 
makinelerini imalatına katmıştır. 

W W W . HY P E RT E C M AC . C OM  

AVANTAJLARI 

TÜRKİYE’DE BİR İLK !!! 

Tasarım, özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır.  



 
 

 
 

Tasarım, Özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır. 

 
 

 

5 EKSEN KOMPAK İSLEME MERKEZİ 
MODEL BİRİM ECOTP222-DT PRO TP220 EXPERT 222 ULTIMA 222 

TABLA 
Çalışma tablası mm 220X200  

 
 

 
 

 
 

Maks. iş parçası 
ağırlığı kg 30  

 
 

 
 

 
 

T kanal 
ölçüleri,sayısal aralığı mm 

    Makine dış ölçüleri m 1.5 X 1.5X 1.65 
   EKSEN HARAKETLERİ(Maks.) 

X ekseni mm 800  
 

 
 

 
 

 
Y ekseni mm 190  

 
 

 
 

 
 

Z ekseni mm 230  
 

 
 

 
 

 
İşmili-Tabla Mesafesi mm 40 

   EKSEN HARAKET HIZLARI(Maks.)/Kesme Hızı 
x ekseni m/min 25 

   y ekseni m/min 25 
   Z ekseni m/min 9 
   Eksen motor torkları KW 0.4/0.4/0.4 
   İŞMİLİ 

İşmili motor gücü KW 7-9 
   

İşmilimax devri 
rpm-
d/d 24000-50000 

   İşmili konik tipi   HSK F63 
   

ECOTP222 DT 

 



 

 
 

Tasarım, Özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır. 

O:opsiyonel S:standart 

 

 

AKSESUARLAR ECOTP222 PRO TP222 EXPERT 222 ULTIMA 222 
Atık talaş toplama sistemi S s s s 
Merkezi yağlama S s s s 
Otomatik güç kesme S s s s 
İş lambası o s s s 
RS 232 arayüzü S s s s 
USB  dosya transferi s s s s 
Soğutma suyu sistemi s s s s 
Kontrol ünitesi ısı kontrol sistemi  s s s s 
El çarkı o s s s 
İş mili soğutma ünitesi o s s s 
Kullanma klavuzu ve elektrik şeması s s s s 
Fanuc kontrol ünitesi   o o o 
Mitsubishi kontrol ünitesi   o o o 
Fagor kontrol ünitesi   o o o 
Siemens kontol ünitesi o o o o 
Yüksek hızlı takım magazini    s  s  s s 
Takım kapasiteli magazin o o s  s 
Koruyucu kapak sistemi S s s s 
Lineer cetvel   o s s 
İş milinden soğutma (CTS) o o s s 
Klavuz çekme o o s s 
Taşlanmış ve içten soğutmalı vidalı mil o o s s 
En yüksek kalite malzeme o s s s 
Ultra hassasiyet modulu   o o s 
Takım içi su verme  o o s s 
Built in spindle s s  s s 
Lazer çap boy ölçme o s s s 
Ultra hafif kompak gövde   o o o 
Mineral döküm gövde   o o s 
Termal rigit döküm gövde   o o 

 Termal kompanizasyon     o s 
Ultra düşük vibrasyon önleme       s 

ECOTP222 DT 

 



 

 
 

Tasarım, Özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır. 

SPİNDLE MOTOR ÖZELLİKLERİ 

 

Kendinden motorlu spindle (built-in) 

 

 

 

 

 

 

Tüm modellerde yüksek 
hassasiyetli fener mili 
kullanılmaktadır. Bunun 
sayesinde hassas ve titreşimsiz 
frezeleme işlemleri 
yapabilmektedir 

 

 

 

 

 

Motor Türleri 

4kw,5.5kw,7.5kw olmak üzere 
3 farklı motor seçeneğine 
sahip olmakla birlikte yapacağı 
işe özel  60 000 rpm’ye kadar  
fener mili takılabilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

Merkezden Su Verme 

Makine merkezinden su verme 
opsiyonu sayesinde iş 
parçasında oluşabilecek ısıl 
gerilimler oluşabilecek 
hassasiyet kaybının önüne 
geçilebilmektedir. Ayrıca takım 
ömrünü uzatabilmekle birlikte 
yüzey kalitesi arttırılmaktadır 

 

 

 

 

Merkezden su verme 

 

5.5 kw Siemens spindle motoru kuvvet  diyagramı 



 

 
 

Tasarım, Özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır. 

EKSEN YATAKLAMALARI 

 

Vidalı mil yataklama sistemi 

Vidalı mil soğutma sistemi 

 

 

Makinada mümkün oldukça  
kaliteli ve kolay tedarik 
edilebilen parçalar 
kullanılmıştır. Böylece 
makinenin garantisi bitse dahi 
yedek parça sıkıntısı 
yaşamayacaksınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidalı millerde soğutma 
sistemi opsiyonumuz 
sayesinde daha uzun ömürlü 
çalışma ve en iyi ölçü 
hassasiyetine sahip 
olabilirsiniz. 

 

Havacılık,uzay ve medikal 
sanayi  vb. yüksek hassasiyet 
işler için yüksek hassasiyetli 
doğrusal cetvel  opsiyonumuz 
bulunmaktadır. 

 

 

Tüm eksen yataklamalarında 
Avrupa malı 1.sınıf  ürünler 
kullanılmaktadır. 

 

 

 

Lineer enkoder 

 

Masuralı ray araba 

 



 

 
 

Tasarım, Özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır. 

GÖVDE ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

 

 

 

ATC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patenti alınan makinamız, ileri 
seviye analiz programları 
kullanılarak iyileştirilerek en 
yüksek verimde talaş kaldırma 
ve titreşim değerlerine  
ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

BT30 30-20-16-14 ve 7’li 
takımdeğiştirici  opsiyonları 
bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 istasyonlu takım değiştirici 

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analiz (FEA) 

BT30 

HSK40 

 

 

Makinamız sonlu elemanlar 
yöntemi ile analiz edilmiştir. 

 

 

 

 

 

HSK F63 12lik takım magazini 
standart olarak gelmekle 
birlikte isteğe bağlı 
artırılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesici takımlarda oluşacak 
ısıya karşı hava soğutma 
sistemi mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOĞUTMA SİSTEMİ 



 

 
 

Tasarım, Özellik ve ölçü değiştirme hakkımız saklıdır. 

 

 

ÖZEL İMALAT PROSESLERİ ve SERİ İMALAT HATTI ADAPTASYONU 

HYPERTECHMAC olarak misyonumuz siz değerli müşterilerimize 
kaliteyi ileri teknoloji ve teklikleri kullanarak sunmak olduğundan isteğe 
özel imalat adaptasyonları ve seri imalatlı robot hatları kurmaktayız. 

Seri,Hızlı ve Maliyet etkin talaşlı imalat prosesleri sunabilmekteyiz. 

Makinemizi imalat hattı şeklinde adaptayon yapabildiğimizden,robotlu 
taşıyıcılar kullanarak seri imalat hattı kurabilmekteyiz. 

 

 

 

BİZE ULAŞIN 
 

İletişim 

Adres: Kemalpaşa Mahallesi 
7105 Sok. No:17/1 
Bornova/İZMİR-TÜRKİYE  
Tel: 0553 437 11 11  

Tel2:0553 617 01 37  

Fax: 0232 459 80 6 

E-posta: 
info@hypertechmac.com 
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