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Yusufoğlu Metal

Nitelikli hizmet anlayışı ile 1980 yılından beri pek 
çok başarılı proje ve inovasyonla alanında önde 
gelen kuruluşlardan biri olan YUSUFOĞLU METAL, 
paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç ve siyah 
metallerin kesim, şekillendirme, kaynak, yüzey işleme 
ve boyama alanlarında faaliyet göstermektedir.

YUSUFOĞLU METAL, 3.500 m2 kapalı alana sahip 
modern makine parkuru ile farklı sektörden birçok 
firmaya lazer kesim, abkant büküm, kaynak, 
elektrostatik toz boya ve malzeme satışı konularında 
yan sanayi ve tedarikçi olarak çözüm ortaklığı 
sunmaktadır.
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Değerlerimiz

Alanında uzman ekibimizle birlikte yüksek bilgi 
birikimi ve 35 yılı aşkın kurumsal tecrübemizi 
birleştirerek çalışıyoruz. Başarılı mühendis ve 
teknisyen kadromuzun yanında yüksek kapasiteli 
makinelerimizle her türlü talebi hızlı ve kaliteli bir 
şekilde karşılıyoruz.

Alanında Uzman Ekip
Proje tasarımdan ürün teslimine 
kadar bütün süreçleri kendi 
bünyemizde gerçekleştirme 
imkanına sahibiz. Bu sayede çok 
daha etkili ve verimli bir üretim 
süreci izliyoruz.

Kapsayıcı Hizmet

Kalite, verimlilik, uygun 
maliyet gibi temel 
hususlarda paydaşlarımızın 
projelerine katkı sağlıyor, 
çözüm ortaklarımızın 
menfaatlerini önemsiyoruz.

Etkin Çözüm
Teslim ettiğimiz projelerin 
paydaşlarımızla kalıcı 
ilişkilerimizin temelini 
oluşturduğuna inanıyor, 
güçlü ve sürekli birliktelikleri 
hedefliyoruz.

İstikrarlı Müşteri İlişkileri
Çalışanlarımızın niteliği kadar, 
iş güvenliğini de önemsiyoruz. 
Personelimiz için gerekli eğitim 
ve donanımları sağlıyor, 
insana ve çevreye saygı 
esasıyla çalışıyoruz.

Duyarlı ve Yenilikçi
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Paydaşlarımıza üretim 
planlama sürecinden 
itibaren destek vererek  
en verimli sonuçları 
almalarını  sağlıyoruz.

Üretim Planlama Desteği
ve Danışmanlık

Lazer Kesim
4.5kW gücünde
son teknoloji 
makinelerımizle yüksek 
hız ve kaliteli kesim.

CNC Abkant Büküm
Zengin kalıp parkımızla
yıllara dayanan 
tecrübemizi 
birleştirerek abkant 
büküm taleplerinizi en 
etkili 
biçimde karşılıyoruz. 

YUSUFOĞLU METAL, 
sahip olduğu tecrübeli 
kadro ve teknik imkanlarla 
üretimin bütün süreçlerini 
kendi çatısı altında 
gerçekleştirerek hızlı, 
verimli ve kaliteli çözümler 
sunar.

Tam Hizmet

Kaynak
Konusunda eğitimli ve 
deneyimli  personelimizle 
MİG-MAG,  KAPASİTÖR 
VE TİG kaynakları  
uygulamalarını 
gerçekleştiriyoruz.

Elektrostatik Toz Boya
Tutunum, homojenlik 
ve kalınlık 
standartlarına 
uygun tam otomatik 
elektrostatik toz 
boyama.

Kalite Kontrol
Üretimin bütün süreçlerinde 
kalite  kontrol uygulamaları 
etkin bir şekilde  
kullanılır. Yüksek kalite 
standartlarında  üretim 
başarıyla gerçekleştirilir.

Montaj & Nakliye
Ürünler ambalajlanarak 
hızlı ve güvenli  bir şekilde 
ulaştırılır. Ayrıca montaj  
hizmetleri de uzman 
personelimiz tarafından 
yerine getirilir.
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Lazer Kesim

Paslanmaz, pirinç, bakır gibi 
kıymetli madenlerin kesiminde 
yıllara dayanan üstün tecrübeyle 
çalışıyoruz.

Mühendislerimizin kontrolünde 
çok çeşitli ebatlarda başarılı 
lazer kesim uygulamalarıyla 
müşterilerimizin taleplerini yerine 
getiriyoruz.

İleri teknolojiyle donatılmış yüksek hız ve hassasiyete sahip, 4.5kW 
gücündeki “Lazer Kesim” makinelerimizle dünya standartlarında üretim 
yapıyoruz.

Yüksek kapasitelerde hızlı 
ve kaliteli lazer kesimlerle 
başarılı sonuçlar üretiyoruz.

Siyah Sac levha
Paslanmaz Çelik Sac levha
Alüminyum sac levha
Pirinç sac levha 
Titanyum sac levha 
Bakır sac levha

: 0.5 - 24mm
: 0.5 - 16mm
: 0.5 - 12mm
: 0.5 - 6mm
: 1 - 6mm
: 1 - 6mm

Malzeme Kesim Kalınlıkları 

Max. Kesilebilecek Malzeme  Ebadı
3100mm x 1550mm

4,5 kW 
Gücünde En Son Teknoloji
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Abkant Büküm

Bilgisayar kontrollü Abkant Büküm makinelerimizle 
hızlı ve kaliteli üretimler gerçekleştiriyoruz.

Abkant Büküm’de yıllara dayanan üstün 
tecrübemizle en zor işlemleri kolaylıkla uygularken 
zengin kalıp seçeneğimizle de her ihtiyaca cevap 
veriyoruz.

Yüksek kapasiteli makinelerimiz, zengin kalıp parkımız ve Abkant 
Büküm’de tecrübeli personelimizle yüksek kalitede başarılı 
üretimler gerçekleştiriyoruz. 

Zengin Kalıp Parkı
İleri Teknoloji Makineler 
ile Doğru Sonuçlar

Abkant Büküm’de üstün 
tecrübeyle etkili çözümler 
sağlıyoruz.

Siyah Sac levha
Paslanmaz Çelik Sac
Alüminyum sac levha
Pirinç sac levha 

: 12mm’ye kadar
: 8mm’ye kadar
: 12mm’ye kadar
: 12mm’ye kadar

Max. Büküm Kalınlıkları
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Kaynak

Kaynak tekniklerinin her birinde 
sertifikalı olan uzman ustalarımızla, 
malzeme cinsi ve uygulama 
alanlarına göre en doğru kaynak 
uygulama çözümlerini sunuyoruz. 

Mig/Mag
Kapasitör ve Tig

Alüminyum, paslanmaz, siyah çelik gibi metal çeşitlerinde Mig-Mag, 
Kapasitör ve Tig kaynaklarının uygulama hizmetlerini sağlıyoruz.

Başarılı kaynak 
uygulamalarıyla yüksek 
kalitede ürünler !

Mig/Mag

Kapasitör

Tig
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Elektrostatik Toz Boya

Yüksek kapasiteli elektrostatik toz boya tesisimizde, 
epoksi ve polyester bazlı boyama işlemleri 
yapılmaktadır.

İşçi ve çevre sağlığından ödün vermeden tüm 
süreçler titizlikle yerine getirilir.

Aşınmaya, korozyana, kimyasal etkilere ve darbelere karşı 
mükemmel sonuçlar üretiyoruz. Tam Otomatik

Elektrostatik Toz Boya

Tam donanıma sahip 
boyahanemizde yüksek 
standartlarda elektrostatik 
toz boyama işlemleri 
uygulanır.

Tutunum, homojenlik, kalınlık ve kabul 
standartlarına uygunluk

Boyama alanında hassas temizlik

RoHS onaylı ürün kullanımı
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Kalite Kontrol
Üretimin her aşamasında kalite kontrol 
uygulamaları yaparak müşterilerimizi, 
işgüvenliğinin eksiksiz  sağlandığı uygun çalışma 
şartlarıyla da personelimizi önemsiyoruz. 

Uluslararası sertifikalar ve kuruluşumuzdan 
beri sağladığımız müşteri memnuniyetiyle 
kalitemizi kanıtlıyoruz. Ekipman ve donanım 
kapasitemizin yanı sıra personelimizi de 
sürekli geliştirerek,  kaliteli üretim prensibimizi 
ciddiyetle uygulamaya devam ediyoruz.

Nitelikli personel ve güçlü kurumsal yapımızla yıllardır kalite üretiyoruz.

Yıllara Dayanan
Tecrübe
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Üretim Örnekleri
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Müşterilerimiz

Hizmet verdiğimiz sektörler;
Otomotiv, test ekipmanları, filtrasyon 
sistemleri, aydınlatma sistemleri, 
turnike sistemleri, medikal ekipmanlar, 
elektronik sistemler, endüstriyel 
mobilya.
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Yusufoğlu Madeni Eşya Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
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