
 

 

 

Nazwa Firmy 

 

Oferta 

 1. TURAN CZĘŚCI  SILNIKÓW  MORSKICH 

- pierścienie tłokowe, tłoki, systemy sprzęgające 

PODZESPOŁY  SPRĘŻAREK 

- pierścienie zawory, tłoki, tłokowe, wały karbowe 

PRODUKCJA  POD ZAMÓWIENIE, W OPARCIU O PROJEKT LUB RYSUNKI TECHNICZNE 

- produkcja ze stali nierdzewnej, stali, brązu; modernizacja i renowacja maszyn 

Poszukuje potencjalnych importerów i klientów 

2. TERMAL Zawory kulowe ze stali nierdzewnej i łączenia rur 

Poszukuje potencjalnych  importerów 

 

3.  SEYHAN Produkuje i eksportuje 

-  łożyska, w tym łożyska stożkowe i zespoły rolek stożkowych, 

-  łańcuchy , przegubowe wiązania z żeliwa lub stali, 

-  piasty rowerowe i koła łańcuchowe, 

-  koła w tym części i akcesoria do pojazdów silnikowych, 

-  sprzęgła (włączając przeguby uniwersalne 

-  koła zamachowe i koła pasowe lub liniowe, włączając wielokrążki i zblocza 

Zainteresowana potencjalnymi importerami takich produktów 

4. MAK-TEL Ltd sti Produkuje i eksportuje: 

-  osie i koła oraz części, 

-  elementy lokomotyw 

5. HIDROSAN Produkuje i eksportuje: 

- rury, przewody i  węże z gumy, lejce, 

- części kranów, kurków, zaworów oraz podobnych urządzeń,  

- silniki hydrauliczne i silniki, 

- zawory zmniejszające ciśnienie, 

- zawory do przekładni hydraulicznych  lub pneumatycznych 

Poszukuje importerów tego typu produktów 

6. FEYDAS Produkcja i eksport: 

Granulatorów, maszyn do aglomeracji, kruszarek,  zgniatarek, urządzeń czyszczących shark (do 

basenów), granulatów do cięcia na gorąco, przecinarek, pionowych &poziomych urządzeń 

odśrodkowych. 

Nawiążą współpracę z importerami/dystrybutorami z Polski 



 

7. CEYTECH Produkuje i eksportuje: 

-  wiadra, łopaty, szybkozłącza, widły, elementy koparek i ładowarek, 

-  wózki z silnikami wysokoprężnymi, 

-  korpusy wywrotki, przyczepy i korpusy śmieciarek oraz innych  pojazdów komunalnych, 

Poszukuje: 

- producentów koparek, ładowarek,  whel tyłu  ładowarki, motyka, głównych dystrybutorów Cat,  

   Komatsu i Volvo, 

-  potencjalnych dystrybutorów wózków  widłowych, 

-  polskich dystrybutorów samochodów ciężarowych, takich jak Man, Renault, Volvo, Mercedes 

8. BOLTES  MAKINA Produkuje i eksportuje: 

Mocowania i elementy montażowe, części zamienne zgodnie ze standardami, żeliwne i stalowe wkręty, 

śruby, nakrętki, itp. 

7307 – łączniki rur lub przewodów rurowych żeliwa lub stali. 

Poszukuje importerów takich produktów 

9.  ASLANLAR  KALIP Produkuje i eksportuje formy typu wtryskowego lub tłoczonego, do gumy lub tworzyw sztucznych 

 

10. ANADOLU  TALASLI Produkuje i eksportuje: 

-  wielowrzecionowe obrabiarki cnc, 

-  części kranów, kurków, zaworów lub podobnych urządzeń, 

-  krany, kurki, zawory 

Poszukuje producentów rur i elementów polipropylenowych, wielowrzecionowych  tokarek 

 

11. ADANA  INCIHAN Eksport: 

-  maszyny wytłaczania (formowania gumy i tworzyw sztucznych, 

-  windy pneumatyczne i taśmociągi, 

-  podnośniki, maszyny przeładowujące, ładujące i rozładowujące 

Zainteresowani importerami maszyn  (nie producentami) 

 

12. CUKUROVA ISIL  ISLEM Producent TINOX  Sapphire Glass Heating System – systemów grzewczych na bazie TINOX  i szkła 

szafirowego. 

TINOX sapphire heating  system  to produkt opracowany do stosowania przez  architektów, 

Projektantów i profesjonalistów, którzy dążą do zmian w swoich projektach. Systemy grzewcze 

TINOX sapphire Glass heaters są rezultatem wieloletnich prac badawczo -rozwojowych.  TINOX  

sapphire heating  systems nawiązują do wysublimowanych przyjemności dzięki  zużyciu energii, 

łatwości  użycia, nieszkodliwości dla zdrowia oraz ukłonowi w stronę intelektualizmu 

Nawiążemy współpracę z dystrybutorem z Polski z ugruntowanym kanałem dystrybucyjnym 



 


