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TASARIMDAN ÜRETİME KÜRESEL TEDARİK
Teleskopik Sürgü & Lineer Ray Sistemleri



 5 kıtayı kapsayan
 100 ’den fazla ülkede müşteri
 10 ülkede satış ofisleri
 8 üretim tesisi

Faaliyet gösterdiğimiz yerler  



Hakkımızda
Güvenilir – 1988’de kurulan Sliding 
Systems, üretim tesisleri, çevrimiçi 
küresel satın alma platformu ve özel uzay 
ve havacılık bölümü ile GSF Group’un bir 
parçasıdır.

Onaylanmış – Bizler endüstriyel 
teleskopik sürgü ve lineer ray 
sistemlerinin tasarım ve imalatı 
konusunda küresel uzmanlarız. Dünyada 
bu ürün gamının tek elden en geniş 
yelpazesini üretiyor ve tedarik ediyoruz.

Uzman – Üretim tesislerimizdeki 
personelimiz, ürünlerimizi titizlikle 
ve ısmarlama özel sürgü tasarım 
gereksinimlerine uyarlamada uzun 
deneyime sahip özel tasarım mühendis 
ekiplerimizden oluşur.

Uygulama deneyimi – Çok hafif havacılık 
sınıfı alüminyum mikro sürgülerinden, 
hacimli haddelenmiş çeliğe, 4000 kg 
taşıyan işlenmiş katı kesitli ağır hizmet 
uygulamalarına kadar.

Müşteri odaklı – Avrupa’daki 3 ana 
üretim tesisimiz, dünyanın güvenilir 
küresel markalarının tedarik ortağı olarak 
temsil edilmesi, OEM prototipleme ve 
zamanında tedarik için depolarımızda 
yüksek stok seviyelerine yapılan yatırım.

Sizin için – Bütün kaynaklarımız, 
müşterilerimize kendi ürünlerinin 
performans ve kalitesini arttıran doğru 
bileşenleri almaları için adanmıştır.



Neden bizi seçmelisiniz?  
l   Esneklik

3   Tedarik 
“1 birimden” “1 konteynere” kadar

3  Profil özelleştirme kabiliyeti
3  Değiştirilebilir malzemeler

l   Mevcut en geniş koleksiyon
3  Uzunluk: 150mm - 3000mm
3  Yükleme: 15kg – 2000kg
3  Uzatma:% 50 -% 200

l   Veri erişilebilirliği
3  Teknik bilgi
3  FEA analizi
3  Teknik taleplere hızlı yanıt

l   Güvenilirlik ve fiyat
3  Geçmiş performans ve odak
3  Doğrudan iş yapmanın rahatlığı
3  Distribütör stok sorunu yok
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• Material traceability

• Industry leading website for design engineers

around the world

• Quick ship same day from stock program on

many lines
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Accreditation

Akreditasyonlarımız 
l   Eksiksiz kalite kontrol sistemi

l   Malzeme izlenebilirliği

l    Dünyanın dört bir yanındaki tasarım 
mühendisleri için endüstri lideri web sitesi

l    Birçok ürün grubunda stoktan aynı 
gün hızlı gönderi

l    Çeşitli küresel FTSE, Nasdaq ve 
Fortune 500 şirketlerinin onaylı 
tedarikçisi

l    Dünya geneli ordu, savunma, acil 
servis ve altyapı kurumlarında 
kullanılan güvenilir ürünler



Pazar Sektörleri  

Savunma Demiryolu Özel araçlar Uzay ve Havacılık

…uygulamalarınızı anlıyor ve aynı dili konuşuyoruz…



Uzay ve Havacılık Otomasyon Denizcilik                  

…uygulamalarınızı anlıyor ve aynı dili konuşuyoruz…



Savunma Sektörü
NATO onaylı bir tasarımcı ve tedarikçi 
şirket olarak, 30 yılı aşkın süredir 
ürünlerimiz. Dünya genelinde kara, 
deniz ve hava savunma sistemleri 
için belirlenmiştir. Profesyonel Serisi 
ürün yelpazemiz şoka ve titreşime 
karşı yüksek dirençli tasarlanmış, 30g 
darbeli şoka dayanıklı karbon çelik DTS 
sürgülerimiz nükleer denizaltılarında test 
edilmiştir. Düşük elektromanyetik alanlar 
için değiştirilebilir 316L paslanmaz 
çelik ve 7075 T6 uzay ve havacılık tipi 
hafif alaşım alüminyuma kadar geniş 
sürgü seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca 
sağlamlaştırılmış askeri sınıf raf sürgüleri 
üretiminde pazar lideri olan General 
Devices INC’ın Avrupa distribütörüyüz.



Demiryolu Sektörü
Demiryolu ortamları yüksek yük kapasitesi 
ve titreşim ve şoka dayanıklı sürgüler 
talep eder. Birçok bileşen, düşük bakım 
özelliklerini karşılamak için belirlenmiştir. 
Sliding Systems, asılı batarya salları, 
yüksek döngüsel hızlı kapı sistemleri, 
teleskopik basamaklar ve premium/
sürücü koltuğu gibi bir dizi uygulamada 
kullanılan özel sürgüler sunar.



Özel araç sektörü
Sliding Systems 1988’den beri dünya 
çapında özel araçlar için teleskopik 
sürgü ve depolama sistemleri tasarımı ve 
üretiminde pazar liderlerinden biri olarak 
itfaiye ve özel araç üreticileri tarafından 
güvenilen bir markadır. 

Bu sektör için sağlamlaştırılmış araç 
üstü çekmece kızaklarından, yenilikçi ve 
ödüllü, düşük ağırlıkta, eğilebilir çekmece 
sistemimize kadar geniş bir yelpazede 
çözümler sunulur.



Uzay ve Havacılık sektörü
Bu sektördeki uygulamalar kritik yük taleplerini 
karşılamak için yüksek mukavemete sahip, hafif 
ağırlıkta sürgülere ihtiyaç duyar. AS9100 onaylı 
bir uzay ve havacılık üreticisi olarak, yerlerine 
geçmesi için tasarlanan çelik teleskopik sürgüleri 
sadece karşılayan değil ama aşacak şekilde 
benzersiz alaşımlarda ürünler üretilmektedir. 

Radial 7076 T6 sürgü sistemimiz, sertleştirilmiş 
alaşımdan yuvarlanma yolu içinde çapraz 
makaralı rulmanlar kullanarak var olan en güçlü 
ve en hafif business/first class koltuk sürgüsüdür.  

Aero BB serimiz ise uçak kabini ve askeri 
iç mekanlar için özel tasarlanmış benzersiz 
kilitleme ve sökülebilir rayları ile otomotiv sınıfı 
alışımından üretilmiştir.



Otomasyon sektörü
Sağlamlaştırılmış teleskopik sürgülerimiz, 
manuel makine korumasına ek olarak, 
depo otomasyonları ve robotik yönlendirme 
uygulamalarında sıklıkla talep edilir. Bu 
uygulamalar, yüksek döngü oranları ve aşırı 
hassas hareketleri karşılamak için son derece 
güvenilir ve güçlü teleskopik sürgülere ihtiyaç 
duyar. Teleskopik ve lineer raylı sistemlerimizde 
(Kompakt ve V Ray) uzmanlıkla öğütülmüş 
ve indüksiyonla sertleştirilmiş çelik kanallar 
sunuyoruz. Yüksek hızda depo shuttle 
sistemleri gibi zorlu uygulamalar için özel 
olarak tasarlanmış ürünlerimiz mevcuttur. 



Denizcilik Sektörü
Tüm bileşenlerin en yüksek korozyon 
direnci seviyelerine zorlandığı açık deniz 
ortamlarında, 316L paslanmaz çelik 
Profesyonel serimizin sürgüleri sahneye çıkar. 
Hem östenitik hem de ferritik gereksinimleri 
karşılayan, 440 kaliteden 314 ve 316L’ye 
kadar her çeşidi kapsayan bir paslanmaz 
çelik sürgü yelpazesi sunulur. 3 metre uzunluk 
ve 1.125 kiloya kadar yük kapasitesine sahip 
olan bu ekstrem sürgüleri tamamlayıcı olarak 
da marin istifleme/depolamada kullanılan hafif 
çekmece sürgülerimiz, aşınmaya dayanıklı 
alaşımlar ve 316 paslanmaz çelik olarak da 
mevcuttur. Uygulamalar arasında teleskopik 
tekne güverteleri, tenteler, sağlamlaştırılmış 
oturma yerleri ve harici istifleme de yer alır.



Bizimle çalışma
Bayilerden ve ara satıcılardan kaçınarak, şunları elde edersiniz;

l    Uygulamalı tasarım ve üretim 
danışmanlığına 7/24 doğrudan erişim

l    Hızlı teknik destek ve tasarımıza 
entegre etmek için indirilebilir CAD ve 
veri dosyalarına erişim

l    İlave fiyat yükseltmeleri olmadan 
fabrikadan doğrudan fiyatlandırma 

l    FMEA test ve modelleme 
olanaklarımıza erişim



Üretici partneriniz
Son teknoloji – Üretim tesislerimiz 
en son teknoloji CNC makineleme, 
frezeleme ve elektro kaplama tesis ve 
makinelerinden yararlanır.

Yüksek Hacim Verimliliği – Yüksek 
hacimli sürgüler soğuk haddelenmiş 
çelikten otomatikleştirilmiş üretim 
hattında üretilir.

Düşük hacim Esnekliği – Soğuk 
çekilmiş hassas teleskopik bilyalı 
rulman sürgülerimizi içeren temel ürün 
yelpazemiz düşük adetli ısmarlama 

tasarımlı üretim kabiliyetimizden 
yararlanır. Çok yüksek hassasiyetli 
lineer raylarımız ise 1 rayı üretmenin 
100 tane üretmek kadar kolay olduğu 
tesislerimizde titizlikle üretilir.

Ödün vermeden kalite – Ürün kalitesine 
önem vererek, en modern ve sofistike 
üretim tekniklerini kullanarak üretiriz. 
Tüm ürün serilerimiz ISO 9001 2015, 
IATF 16949’dan ISO 14001.1 ve AS9100 
sertifikasına kadar endüstri lideri kalite 
sistemleri tarafından desteklenmektedir.



Ürün tasarlama partneriniz
mühendisler tarafından mühendislere 
– Çoğu ürünlerimizin, tasarım sürecinizde 
size yardımcı olması için web sitemizden 
kolaylıkla indirilebilir CAD 3D step 
dosyaları mevcuttur.

7/24 Doğru tavsiye – Uzmanlığa ve en 
geniş yelpazeye sahip olduğumuz için 
her uygulamaya doğru çözümü önerilir 
ve teknik destek ekibimiz 7/24 çevrimiçi 
olarak mevcuttur.

Pratik deneyim – Tasarım ekibimiz, 
malzeme ve imalat yöntemi seçimlerine 
göre, güvenli ve etkili yük taşıma ile ilgili 
sorunlarınıza ve en zorlu durumlarda 
nasıl performans gösterileceğine dair en 
yenilikçi çözümleri sunar.

Katma değer – Şirket içi tasarım 
mühendislerimiz, nihai ürününüzün 
alan kullanımı, güvenilirlik ve işlevselliği 
açısından en iyi sonuçları elde etmek için 
kendi proje ekibinizin temel bir parçası 
olarak çalışır.



Ticari tedarik 
zinciri ortağınız
Kısa teslim süreleri – Üretim sürelerimiz 
kısadır ve hemen hemen her sürgülü 
çözüm için deneyimli anahtar teslim 
tasarım desteği sunabilen mühendisler 
tarafından desteklenir.

Esnek Stok Desteği – Bazı üreticilerin 
aksine, küresel OEM müşterilerimizi 
desteklemek ve günlük gönderim 
yapabilmek için bir parçadan konteyner 
dolusuna kadar kayda değer stok tutulur.

Uygun maliyetli ürünler ve satın 
alma – Olabildiğince rekabetçi olmanın 
gerekliliğini anlayarak,  birçok sürgü tipi 
üreticisi olarak bütçe ne olursa olsun en 
uygun maliyetli olan çözüm sağlanır.
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Birleşik Krallık

Gledrid Industrial Park
Chirk, Wrexham  LL14 5DG
United Kingdom

Tel:+44 (0)1691 770303
Faks: +44 (0)1691 776900
Email: info@gsfslides.com

Tayvan

14F, No.8, Sec.5,
Xinyi Rd, Taipei, 11049
Taiwan

Tel: +886 (2) 8758 2238
Faks: +886 (2) 8758 2233
Email: eddie@gsfslides.com

İtalya

Via Guglielmo Marconi,
65/A, 10040 Piobesi
Torinese TO, Italy

Tel: +0039 1151 00932
Email: francesco@gsfslides.com

Almanya

Sliding Systems Deutschland,
65549 Limburg,
Germany
Email: gabi@gsfslides.com

Japonya

Takachiho Koheki Co Ltd
YOTSUYA TOWER 7th Floor,
Yotsuya, Shinjuku, Tokyo, 160-0004, 
JAPAN

Yetkili: Mr. Nishizawa & Ms. Kato
Tel: +81 3 3355 6691
Email: tk-mechanical@takachiho-kk.co.jp

Çin

Yetkili: Eddie Huang
Tel: 0108 524 1347
Email: eddie@gsfslides.com

Diğer Ülkeler

info@gsfslides.com

Türkiye

Yetkili: Barış Haldenbilen
Tel: +90 530 010 8741
Email: baris@gsfslides.com

Meksika / Güney Amerika

Yetkili: Eisler Oviedo
Email: eisler@gsfslides.com

ABD / Kanada

Hızlı Teknik Destek 
Yetkili: Jon Lye
Email: jon@gsfslides.com


