




50 yıla yaklaşan tecrübesiyle, mevcut rulman ihtiyaçlarına etkin çözümler sunarak, 
rulman sanayinde lider olmayı hedeflemektedir.

Yüksek kaliteli, ürünleri ve dünya çapında rekabet kabiliyetini arttıran fiyatlarıyla, 
küresel tedarik zincirinin güçlü bir halkasıdır.

Eşsiz pazar konumunu, üretimdeki uzmanlığını ve imalat kapasitesini ihtiyat ve 
öngörüleriyle planlamış, satış öncesi ve sonrası hizmetleriyle kombine ederek, 
tüm dünyadaki rulman kullanıcılarına önemli avantaj ve kolaylıklar sunmaktadır. 
Şu anda Asya’dan Avrupa’ya, Kuzey ve Güney Amerika’ya uzanan, 40'ın üzerinde 
ülkede son kullanıcılara rulman çözümlerini ulaştırmayı amaçlayan etkin bir 
dağıtım ağı vardır.



Sarsaklı elek rulmanları, gövdesi yüksek kaliteli karbon çeliği kullanılarak 
üretilmiş, hassas mühendislik ürünleridir. Kullanılan çeliğin, daha yüksek 
sıcaklıklarda çalışabilmesi için, ısıl özellikleri dengelenmiş ve tolerans 
aralığının tutarlılığını sağlamak üzere, hassas işleme teknolojisi 
kullanılarak işlenmiştir. Şidetli ve ağır çalışma şartlarına dayanacak şekilde 
üretilmiş olan sarsaklı elek donanımları sayesinde, sürekli sarsılan ağır 
yüklere maruz kalmak, bu güçlü makineler için, artık üstesinden gelinmesi 
gereken sorun olmaktan çıkmıştır. Eğer amansız işlerle karşı karşıyaysa-
nız, asla aman vermeyen güçlü rulmanları vardır.
Yapısal açıdan, Sarsaklı Elek üniteleri, çift sıra küresel makaralı rulman 
veya tek sıra silindirik makaralı rulman donanımlıdır ve en zorlu ve kötü 
çalışma şartlarında dahi, düşük gürültü seviyelerinde çalışmaları 
sağlanmak üzere, bu rulmanların her ikisi de pirinç kafes donanımlıdır.
Rulman yatak boşluğu açısından, ekstra geniş C4 boşluk standarttır.
Sarsaklı Elek Rulmanları, 223*** serileri olarak kullanıma sunulmuştur ve 
diğer rulmanlardan kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak üzere VS 
sonekini almıştır.



Bu kompakt rulman ünitesi, ağır yük uygulamaları içindir.
SRP tipik Sağlam Gövdeli makaralı rulman üniteleri, özellikle çetin ve zorlu 
uygulama çalışma şartları altında ağır yüklere dayanmak üzere tasarlanmış 
rulman gövde destek bloklarıyla birlikte monte edilirler. Rulmanlarından 
beklediğiniz aynı yüksek operasyonel güvenliğe sahip, montajı kolay rulman 
üniteleri sunmak üzere, ekstra geniş rulman iç bileziğiyle birlikte, çift sıra 
küresel makaralı rulmanlarda da en gelişmiş sürtünme azaltma teknolojileri 
kullanılır.
1. Ekstra yüksek yük kapasitesi: Küresel makaralı rulmanlar, en ağır yüklerin 
taşınmasını sağlarlar.
2. Montajı kolay tasarım: Özel tasarlanmış ekstra geniş iç rulman bileziğiyle 
ve ayar vidalı konsantrik tespit bileziği ile rahat ve kolay montaj imkanı sunar.
3. Kendiliğinden hizalanma: +/- 11-2°’ye kadar bir aralıkta şaft hizalaması 
sağlar.
4. Şaft üzerinde arttırılmış genişlik: Yatak rulmanlarının gövde ünitesinde 1.6 
mm’ye kadar varan uzunlukta bir eksenel uzantısı bulunabilmektedir.
5. Fazla bakım gerektirmez: Gres taşmalarını önlemek için, üç dudaklı 
keçeler toz geçirmezlik özelliğine sahiptir.
6. Yağlama: SRP üniteleri, gres tabancası kullanılarak kolayca yağlanır.
7. İki tipi vardır: Sabit ve kayar tip üniteler.
Sabit tip gerekiyorsa, numarasının sonuna H harfi eklenir. Örneğin SRP 2- 
7/16H.
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KONKASÖR EKİPMANLARI



Konveyör Rulo Çeşitleri

Konveyör Bant Çeşitleri

Konveyör Bant Raptiye ÇeşitleriTaş Kırma ve Çakıl Elekleri



MOTORLAR



Rulman Yatakları; özellikle Türkiye’de en yüksek kalite de üretilen milli ürünümüzdür. Her türlü Pik, Sfero, 
Döküm, Çelik yataklar olan Ağır Tip, SNH modeli, Keçeli ve Plastik modelleri stoklarımızda mevcuttur.
Özel tip isteklerinizde, özellikle çelik dökümler için, ihtiyaca uygun her türlü rulman yatakları konusunda 
firmamız teknik elemanlarıyla irtibata geçebilirsiniz. Karadeniz Rulman en kısa zamanda en ekonomik çözüm 
yolunu sunacaktır.





Rulman adaptörü olarak kullanılan manşonların iç çapı 20 mm den başlayıp 300 mm kadar sıkma ve çakma 
manşonlar stoklarımızda mevcuttur. KM Somun, MB Pulların tüm ölçüleri ve tüm çeşidin paslanmaz türleri 
yanında özel ihtiyaçlarınızda teknik ekibimiz yardıma hazırdır. Karadeniz Rulman stoklarında mevcuttur.



Sanayimizin önemli güç aktarma organlarından olan kasnaklarımız; yerli sanayimizde de üretilen V Kasnaklar, 
PolyV Kasnak, Burçlu Kasnak vb. IV’den 20V’ye kadar stoklarımızda mevcuttur. Şirketimiz, ayrıca Triger ve Poly 
V Kasnak burçları ve Capt-Lock tüm çeşitleriyle hizmet vermektedir. Standartdışı ürün talebi üzerine Karadeniz 
Rulman, teknik ekibimizle işbirliği sonucu özel üretim ve özel çelik döküm tedarik edilir.



Önemli güç aktarma organlarından biri olan Zincir Dişlilerde; Tek Sıralı Dişlilerden 3 Sıralı Dişlilere kadar 
tarım, otomotiv, paslanmaz gıda tüzüğüne uygun her türlü ürünler İmaj Rulman stoklarında mevcuttur. 
Elastik, Ayaklı, Yıldız ve Dişli Kaplin setlerinin yanında, özel isteğe bağlı olarak üretimler için Karadeniz 
Rulman’ın yetkili teknik elemanları aracılığı ile temin edilebilmektedir.



Sanayimizin önemli güç aktarma ekipmanlarından olan Zincirler de; Tarım, Gıda, Otomotiv ve Özel Zincirler 
de çelik, plastik veya paslanmaz zincirler stoklarımızda mevcuttur. Karadeniz Rulman yurt içinden veya yurt 
dışından kaliteyi en iyi fiyatla ve uygun koşullarda en kısa sürede teslim edebilmektedir. Her türlü Zincir 
ihtiyaçlarınızda firmamız teknik ekibimizden bilgi alabilirsiniz.



Bağlantı elemanlarından Mil Segmanı, Segman, Ay Tipi, Tırnaklı ve Tırnaksız Segmanların tüm çeşitleri 
stoklarımızda mevcut olup, ayrıca tüm ürünlerin paslanmaz çeşitlerini firmamızdan temin edebilirsiniz.
Tane misket bilya, tane masuralı iğneli rulmanlar; inç ve mm ölçüleri ile firmamızın geniş ürün çeşidiyle, hazır 
stoklu ürünleri ile hizmet vermektedir. Endüstriyel rulman uygulamalarında yüksek sıcaklık performansı (-20°C 
+200°C) korozyona karşı koruma, yük taşıma kapasitesi, tekrar gresleme, oksidasyon dayanımı olan rulman 
gresleri Karadeniz Rulman stoklarında mevcuttur





İmaj Rulman OPTIBELT - GATES - BANDO - GOODYEAR - TOYO POWER marka düz ve tırtırlı V-Kayışların 
satış ve bayiliğini sürdürmektedir. Kayış konusunda kalite hedeerini sürekli geliştiren güçlü stok ve zamanında 
teslimat sağlayan bir firma olma gayreti içindeyiz. Gerek yurtiçi olsun, gerek yurtdışı olsun her türlü kayış 
konusunda hep hizmetinizdeyiz.



Müşteri istekleri doğrultusunda OPTIBELT, BANDO, MEGADYN, CONTITECH ve GOODYEAR marka; gıda 
sanayi ürünlerinin taşınmasında kullanılan gıda bantları, yüksek taşıma kapasiteli, değişik yüzey desenli, iniş ve 
çıkış taşıyıcı bantları. Mermer, granit ve seramik sektörlerinde iş alanına göre özel olarak üretilen ağır ve 
aşınmaya dayanıklı kayışlarla otomotiv sektöründe çeşitli hatlarda kullanılan bantlar Karadeniz Rulman 



OTOMOTİV



Atölye Dolapları ve Takım Çantaları
Workshop Trolleys, Cabinets and Boxes

Anahtarlar
Spanners

Lokma ve Avadanlıklar
Sockets and Accessories

Tornavidalar ve Altıköşe Anahtarlar
Screwdrivers and Hexagonal Keys

Penseler ve Boru Anahtarları
Pliers and Pipe Wrenches

Bijon anahtarları, Levyeler, Çekiçler
ve Diğer El Aletleri
Wheel Nut Wrenches, Tyre Levers,
Hammers and Other Hand Tools

Çektirmeler ve Tork Anahtarı
Pullers and Torque Wrench



Matkap
Elektrikli tornavida
Darbeli somun sıkma
Karıştırıcı

Taşlama
Polisaj
Kalıpçı taşlama

Delici, Kırıcı delici
Kırıcı, Beton kesme
Kanal açma

Akülüler

Daire testere
Gönye kesme
Raylı gönye kesme
Profil kesme

Planya 
Zımpara
Freze

Dekupaj, Sac kesme
Nibler, Tilki kuyruğu
Üeyici, Çivi çakma

Portatif Benzinli Jeneratörler

Sankyo Elmas Bıçaklar

Aksesuarlar

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

HITACHI



KUMPASLAR, MİKROMETRELER, MİKROMETRE SETLERİ, 
MİHENGİRLER, KOMPRATÖR SAATLERİ, SALGI SAATLERİ SİLİNDİR 
KOMPRATÖRLERİ, MANYETİK AYAKLAR, DİĞER ÖLÇÜ ALETLERİ, 
TEST VE OPTİK EKİPMANLAR, MİKROSKOPLAR

TEMAK TUTUCU TAKIMLAR, MANDRENLER, KOVANLAR, 
KONİKLER, TORNA AYANLARI, TORNA AYNA YEDEKLERİ, AYNA 
FLANŞLARI, PENSLER, PENS SETLERİ, PENS TAKIMLARI, PENS 
BAŞLIKLARI, VELDON TUTUCULAR, KOMBİNE MALAFALAR, PENS 
KAPAKLARI, AY ANAHTARLAR, ÇEKTİRME CİVATALARI, TARAMA 
YEDEKLERİ, MONTAJ APARATLARI, TAKIM ARABALARI, PUNTALAR



Taş Motoru Bant ÇeşitleriPVC Makinası



Atlas Zımpara Fisco Şerit Metre

FIRÇA SANAYİİ

Karbosan



Civata Çeşitleri

www.imajrulman.com.tr
Tel : +90 (212) 253 63 27 

253 63 28 - 256 18 24

Havalı Gres Pompası ŞartlandırıcıSomun Sökme

www.kaptanlarteknik.com
0(464) 226 14 44





Bostik

Locttite

Best Klebstoffe

Würth

www.imajrulman.com.tr
Tel : +90 (212) 253 63 27 

253 63 28 - 256 18 24

www.kaptanlarteknik.com
0(464) 226 14 44



İŞ GÜVENLİĞİ



Şişe Kriko Arabalı Kriko

Transpalet Ceraskal

Kompresör Elektrikli Vinç

Kaynak Makinaları



Gazaltı Kaynak Makinası Elektrot İnverter Kaynak Makinası

Gazaltı Kaynak Makinası Elektrot Gazaltı Kaynak Telleri

www.imajrulman.com.tr
Tel : +90 (212) 253 63 27 

253 63 28 - 256 18 24

www.kaptanlarteknik.com
0(464) 226 14 44



Elektropnömatik Deliciler Elektropnömatik Kırıcılar

Çelik Halat Çeşitleri Boya Tabancası Takım Çantası

Oksijen Saati Şaloma Takımı Civata Çeşitleri

Sunta Kesme Makinaları Gres Pompası Ray Makarası





Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar dört temel parçadan oluşur. Bunlar, 

iç bilezik, dış bilezik, bilyalar ve kafes�r. Bunlar en genel rulman 

yatağı �pleridir. Radyal ve eksenel yükler iki yönde de 

uygulanabilir.

Makine ile işlenen pirinç kafeslere sahip büyük ölçekli bilyalı 

rulmanlar yüksek hızlı uygulamalara uygundur.

Bunlar �pik olarak filmaşin haddehanelerinde klavuz rulmanları 

desteklemekiçin kullanılırlar.

Mühendislik ürünü rulmanları genellikle elektrik �rınlarında 

eri�lin ve kepçede rafine edilmiş alaşım veya karbon çelikten imal 

edilmektedir. Mühendislik ürünü çelikhane çözümlerinde, her bir 

parçaya yumuşak bir çekirdek ile beraber sert, yorulmaya dayanıklı 

bir yüzey oluşturmak için düşük karbon değerlerinde malzeme 

kullanılmaktadır. Fakat, bazı durumlarda, yüzey sertleş�rilmiş veya 

tamamen sertleş�rilmiş yüksek karbonlu rulman kalitesi çeliği de 

kullanılabilir.

Küresel makaralı rulmanlarda çi� yuvarlanma yoluna sahip iç 

bilezik ve küresel yuvarlanma yoluna sahip dış bilezik arasında iki 

sıra �çı şeklinde yuvarlanma elemanları vardır. Bu rulmanlar kendi 

kendine hizalama yetenekleri ile bilinirler. Dış bilezik yuvarlanma 

yolunun merkezi, rulmanın merkezi ile hizalanmaktadır. Mil 

yatağında herhangi bir sapma eksen kaçıklığı olması durumunda, 

bu otoma�k olarak düzel�lir ve rulmana aşırı güç uygulanmasını 

engeller. Buna ek olarak, küresel makaralı rulmanlar iki yönde de 

uygulanan yüksek radyal ve yüksek eksenel yükleri karşılayabilirler.
CC ve CA �pleri dahil, bir çok çeşit küresel makaralı rulman �pleri 
piyasaya sunulmuştur. Yakın zamanda, toz kapaklı küresel 
rulmanlar bu listeye eklenmiş�r. İki parçalı küresel makaralı 
rulmanlar genellikle standart ölçülere sahip olmakla beraber özel 
isteklere göre de uygulanabilirler.

Silindirik rulman yatakları, bir iç bilezik, bir küresel dış bilezik, 

silindirik yuvarlanma elemanları ve hizalama halkasından oluşur. 

Hizalama halkalı silindirik rulman yatakları pra�k açıdan 

maksimum yük kapasitesi veren kafessiz silindirik makaralı 

rulmanlardır. Bu rulman aynı zamanda kızaklama sonucu oluşan 

yıpranma problemlerini engellemek için ve eksenel hareket yerine 

makaraların hafifçe kaymasını sağlamak adına hizalama halkası ile 

dona�lmış�r. Ek olarak bu tür rulmanlar bir kafes tasarımı ile de 

sunulabilir.

Hizalama halkalı silindirik rulman yatakları, sürekli döküm 

makinelerindeki  kl ı lavuz rulmanları  desteklemek için 

tasarlanmış�r.

Hizalama halkalı silindirik rulman yatakları kullanım ömrünün 

tamamı boyunca beklenmedik arızalan azal�r ve bakım 

masraflarını minimuma indirir.



Dört sıralı TQO �pi konik makaralı rulman yatakları, iki duble 

göbek, bir göbek ara boşluk elemanı, iki tek parça çanak, iki 

çanak ara boşluk elemanı, bir duble çanak ve konik yuvarlanma 

elemanlarından oluşur. Konik makaralı rulmanların, kısıtlı 

alanlarda mümkün olan en yüksek yükleme değerlerinin 

istendiği şartlar direkt ve dolaylı montaj varyasyonları sunması 

yanı sıra yüksek yük, radyal ve eksenel taşıma kapasitesi 

sağlaması için özel dizayn �pidir.

Temel olarak haddehane ekipmanlarının (çalışma koşulları iş 

yükü uyarınca 600 ile 1000 m/dk.) yuvarlama boyunlarına 

uygulanırlar.

TQO �pi rulmanlar pencere �pi kafes veya pim �pi kafes 

kullanabilir. Ek olarak, yuvarlama boynu rulmanları göbek iç 

yüzeyine sarmal oyuklar açılmış şekilde sunula bilirler.

Çi� sıralı TDO �pi rulmanlar, iki tek parça göbek, bir duble çanak 

ve konik yuvarlanma elemanlarından oluşur. TDO �pi rulmanlar 

normalde bir göbek ara boşluk elemanı ile beraber önceden 

hazırlanmış bir takım halinde sunulurlar (duble çanak dönen ve 

dikey haddelerde sıkı şekilde monte edilmiş haldedir).

Levha haddehanesi besleme hatlarında, çubuk demir 

haddehaneleri gibi takozların ön yüklemeye maruz kaldığı 

durumlarda kullanılırlar. Dişli tahrikleri gibi ağır uygulamalar  

için uygundurlar. Bu rulmanlar, hem sabit hem de sabit olmayan 

yatak üniteleri içerisinde kullanılabilirler.

TDO �pi rulmanlarda pencere �pi kafes veya pim �pi kafes 

kullanılabilir.

*** T D O D C ve T D O C D �p çanaklar birçok boyu�a 

bulunmaktadır. Bu çanakların (dış bilezik) dış çapının merkez 

kısmında delikler vardır, bu dilekler çanağın yatak içerisinde 

dönmesini engelleyecek pimlerin kullanılmasına olanak sağlar.

Çi� sıralı TDI �pi rulman, tek parça duble göbek, iki tek parça 

çanak ve konik yuvarlama elemanlarından oluşur. TDI �pi 

rulmanlar normalde bir çanak ara boşluk elemanı ile beraber 

önceden hazırlanmış bir takım halinde sunulurlar (çanaklar ve 

göbekler normal olarak gevşek monte edilmiş�r).

Düşük ve orta yük derz malalarına ve 2-HI çi� merdanelere mil  

iş silindirlerine, mafsal yatak veya küresel rulman yataklarının 

revizyonlarında, ağır yük redüktörlerinde, vinçlerde ve diğer 

uygulamalarda kullanılırlar. Bu rulmanlar, hem sabit hem de 

sabit olmayan yatak üniteleri içerisinde kullanılabilirler.

TDI �pi rulmanlar, pencere �pi kafes veya pim �pi kafes 

kullanabilir.

***TDIT �pi rulmanlar TDI �pi rulmanlara benzemektedir. Tek 

farkları duble göbeğin konik deliğe sahip olmasıdır.

Çubuk demir haddehanelerinde (çalışma koşulları 600 

m/dk.'dan daha yüksek olabilir) kullanılırlar. Bu rulmanlar, 

büyük adaptör �pi yas�k blokları ve haddehaneler için 

tasarlanmış�r.



Dört sıra silindirik rulman yatakları temel olarak iki dış bilezik, 

bir iç bilezik, işlenmiş pirinç çatallı kafes ve silindirik yuvarlanma 

elemanlarından oluşur. Bu rulmanlar, belirli uygulamalar veya 

bakım gözönünde bulundurularak adapte edilmiş birçok 

tarasarımda sunulmaktadır. Değişik tasarımlartemelde iç ve dış 

bileziklerin sayısı ve dış bilezik ürerindeki gevşek veya tümleşik 

flanş sayısı üzerinden farklılık gösterir. Ek olarak, iç yüzey 

tasarımı silindirikveya konik olabilir.

Ham demir plakalar ve diğer ana malzemelerin şekillendiril-

mesinde kullanılan sıcak ve soğuk haddehanelerin yedek 

yuvarlama boyunlarını destekleyebilirler. Bu büyük rulmanlar 

aşırı yük ve yüksek hız uygulamalarına da uygundur. Tüm çoklu 

sıralı silindirik rulman yatakları sadece radyal yük taşıyabilirler, 

bu nedenden dolayı derin oyuk veya açısal temaslı bilyalı 

rulmanlar ile beraber veya eksenel yük taşıyabilen konik 

rulman yatakları ile eşleşerek monte edilmelidirler.

Dört sıralı silindirik rulman yatakları makine ile şekillendirilmiş 

pirinç çatallı �pi kafes veya pim �pi kafes kullanabilir.

Çi� yönlü konik makaralı eksenel rulman yatakları temel olarak 

iki konik eksenel dış bilezik, bir duble merkezi konik eksenel 

bilezik ve konik yuvarlanma elemanlarından oluşur. Bu �p 

rulmanlar normalde bir bilezik ile beraber önceden hazırlanmış 

bir takım halinde sunulurlar, (eksenel boşluk veya rulmanların 

ön yükü bilezikler kullanılarak ayarlanır).

Yüksek-orta hızlı uygulamalarda ve eksenel yüklerin 

uygulandığı putrel milleri ve delme milleri gibi yerlerde 

kullanılırlar. Eksenel yükü karşılayabilmek için radyal rulmanlar 

ile beraber monte edilirler.

Genellikle haddehane uygulamalarında çok sıralı silindirik 

makaralı rulmanlar ile birlikte kullanılırlar.

Çi� yönlü konik makaralı eksenel rulman yatakları genellikle 

gevşek bir montaj ile yuvarlama boynuna ve takoza monte 

edilirler. Şa� contasının dönmesini engellemek için şa� 

contasının yuvasına yerleş�rme anahtarları konulmuştur.

Ağır iş konik makaralı eksenel rulman yatakları veya daha iyi 

bilinen isimleri ile Vidalanan Eksenel Rulmanlar, bir alt yuva 

(contayı muhafaza eden), ayarlama vidasının veya vida 

arasındaki adaptörün uç kısmına uyan bir profile sahip (konkav 

veya konveks) bir üst yuva (şa� contası için) ve konik rulman 

elemanlarından oluşur. Delikler veya dişler, iç veya dış halkanın 

içinde kaldırma amacı ile bulunmaktadır.

Bu �p rulmanlar aşırı derecede ağır eksenel yükleri taşıyabilirler 

ve aynı zamanda vidanın ekseninin açısal hareke�ne imkan 

verirler.

Temel olarak haddehane tezgahlarının ayarlama vidalarının uç 

kısımlarında kullanılırlar. Vidalanan sistemler çıkan ürünün 

kalınlığının ayarlanmasında kullanılır. Bu rulmanlar temelde 

sabi�rler ve yüksek yuvarlanma yüklerini kaldırırlar.

Ağır iş konik makaralı Baskı rulman yatakları, vidanın uç kısmına 

uymak için konkav veya konveks adaptörler üzerine monte 

edilirler.



Tipik çelikhane diye bir şey yoktur; her çelikhane işlerini kendi yöntemleri ile çözer. Aynı şekilde Tipik haddehane 
Rulmanı diye de bir şey yoktur; herbiri kullanıcılara paralarının karşılığında en iyi hizme� vermek üzere özel olarak 
yapılan mühendislik çözümleridir.

Çelik endüstrisindeki üst seviye firmalar tara�ndan tercih edilen alterna�f marka olmaktan gurur duymaktadır. 
Defalarca kanıtlanmış�r ki en iyi fiyat, kalite ve hizmet kombinasyonuyla  firmaların ilk tercihidir.

Başlangıçtan i�baren, tedarik zinciriniz içinde yeni bir halka olarak bulunmasının değerini ve üstün avantajını tam 
olarak takdir e�ğinizden emin olmak için firmanızın ih�yaçlarını sağlamanızda yardım etmek üzere 
yanınınzdadır.

Tecrübeli rulman üre�m mühendislerinden oluşan takımımız, dünyada 40'ı aşkın ülkeye yayılmış yetkili 
distribütörlerimiz ve gezici teknik temsilci kadromuz ile,  size sadece sa�ş sonrası fevkalede teknik hizmet 
sunmakla kalmayıp aynı zamanda hizmet ve ürünlerimizi kişisel ih�yaçlarına uygun olarak şekillendirecek�r.

İşle�m masraflarınızı azaltmak olsun, her bir rulmanın kullanım ömrünü ar�rmak olsun veya hızlı ve güvenilir 
teslimat süreleri sağlamak olsun,  mücadeleye hazırdır.

Rulmanlarımız sizin için daha ne yapabilirler? Gelin keşfedin.

Bu tip rulmanlar temelde dört sıralı 

konik rulman yatakları ile aynıdır, farklı 

olarak kompakt rulman kapaklarına 

sahiptirler. Duble gövdelerin arasındaki 

uyarlanmış kapaklar gövde ara boşluk 

elamanın üzerini de kaplayarak daha 

kolay kullanım sağlamaktadır.

Kapaklı tip dört sıralı konik makaralı 

rulman yatakları, özellikle iş dönüşleri 

ve millerin orta düzey dönüş boyunları 

için tasarlanmıştır. Özel Yalıtım 

tasarımı, rulman zarfından kaynak-

lanan sızıntıları engellemek ve aynı 

zamanda rulmanın kullanım ömrünü 

uzatmak için rulmanın içine yerleştiril-

miştir.

Bu rulmanlar, daha uzun kullanım 

ömürleri, daha az yağ kullanımları ve 

genel olarak daha az bakım istemesi 

nedeniyle kul lanıcılar için daha 

yararlıdır.



Sanayimizin önemli ve çok hassas ekipmanlarından olan; Linear Sistemleri, kızaklı arabalar ve rayları, minyatür 
ve hassas kafesli bilyalar, sonsuz vidalı miller ve somunları, indüksiyonlu mil ve krom kaplı miller, linear yataklar, 
linear rulmanlar ve bağlantı uçları, taşıyıcı rulman çeşitleri, İmaj Rulman’ın ürün yelpazisindeki her marka ve 
binlerce çeşidi ile bir arada sunarak, ürünlerin makinelerde uygulanması esnasında tasarım, montaj ve uzun 
ömürlülük gibi bir çok sorunları birlikte çözeceğimize inanıyoruz.



İş Makinası Rulmanları



















İthal ve yerli üretilen, yüksek devirlerde kullanılan, yağsız çalışabilme özelliğine sahip burçlar, bir çok çeşitleri ile 
teon delikli, fatura başlıklı, çelik burçlar firmamızın stoklarında mevcuttur.
Mekanik keçeler, salmastralar, sanayi ve gıda tüzüklerine uygun olup, bu ürünler için firmamız teknik ekibinden 
bilgi alarak temin edebilirsiniz.



Kama gücün aktarıldığı noktada tüm gücü ileten en önemli makine elamanıdır. Kötü bir kama en güçlü 
makinelerin, redüktörlerin, en güçlü asansörlerin ve vinçlerin bozulmasına sebep olabilecek güçtedir. Hassas, 
kaliteli ve isteğe uygun paslanmaz ürünleri Karadeniz Rulman stoklarında bulabilirsiniz.



Endüstriyel Sızdırmazlık Elemanları (Mekanik Salmastra, Döner Başlık, Karbon-Grafit Ürünleri) Karadeniz 
Rulman stoklarında yer alan, mekanik salmastralarımız, her türlü asidik-bazik ortamdan suya kadar-200°C’den 
+420°C’ye ve 45 bara kadar Silisyum Karbür, Tungsten, Paslanmaz Metal, Karbon ve Seramik malzeme 
seçimiyle her türlü aşındırıcı ortamlara sahip tüm Pompa, Kompresör, Karıştırıcı (Mixer), Tekstil, Gıda, Kimya, 
Kağıt, Dericilik, Gemicilik, Petrol, Enerji sektörleri ve diğer sızdırmazlık uygulamalarına ihtiyaç duyan her türlü 
makinalarda, güvenle kullanılır.
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