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Balans makinaları üretimi ve balans servisi konusunda sahip olduğu bilgi
birikimi ve deneyimle MBS Balans Sanayi 25 yılı aşkın bir süredir denge
sanatı icra etmektedir.
MBS Balans Sanayi’nin güçlü yapısı ile sahip olduğu saygınlık ve marka
imajı; yeni fikirler fark yaratan hizmet anlayışının sağladığı sektörel
üstünlükten gelir.
Ulusal ve uluslararası pazarlara dönük faaliyetlerde geleceğe dönük
geniş vizyonuyla odaklandığı hedeflere ulaşmada en uygun refleksleri
üretebilen MBS Balans Sanayi, başarılı AR-GE yatırımları, yüksek üretim
kapasitesi ve istikrarlı büyümesi ile sektördeki yerini kararlı bir şekilde
güçlendirmektedir.
Faaliyet alanlarını sürdürülebilir büyüme stratejileri ile geliştiren,
sürekli yatırım ve inovasyon ile hizmet sunan MBS Balans Sanayi;
çalışanlarından ve iş ortaklarından aldığı güç ile ürün ve hizmetlerini
sunmaktadır.

MBS Balance Industry has been performing the art of balancing via
its production of balancing machines as well as its knowledge and
experience on balancing services for more than 25 years.
MBS’s dignity and the image of its distinguished trade mark, it has
gained by means of its strong structure, comes from its power and the
service concept in the sector.
MBS, who produces the most suitable reflexes by making the sector
stronger and stable with a wider perspective and focus on further
activities both in national and international markets , has gained a
steady growth with its highest productivity capacity.
With sustainable development strategies and consistent invesment and
innovation in its own field of activity, MBS Balancing Industry gains its
strenght and gives its full service and production via its employees as
well as business partners.
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Dünü düşün,
bugünü gör,
yarına
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AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği ürünlerin sunduğu yüksek performansa
dayalı üretim anlayışı MBS Balans Sanayi’nin dünü düşünen, bugünü
fark eden, yarını görebilen vizyonel yapısından gelir.
Uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin lokomotif kuruluşlarından biri olarak
değişen beklentileri karşılayacak şekilde hızlıca aksiyon almayı başaran
MBS Balans Sanayi, uzun vadeli stratejilere odaklanarak hizmet sunar.
MBS Balans Sanayi, kurumsal bir yapı altında toplanan örgütlenme
yapısı ile büyüme ve gelişme hedefli hizmetler sunar.
Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak hedefi ile hizmet sunan
MBS Balans Sanayi, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler için yeni fikirleri
yaratacak ve uygulamaya koyacak nitelikli insan kaynağı ile çalışır.
Katılımcı yönetim anlayışı, çalışanlarının sahip olduğu kurum bağlılığı,
sektörel gelişmelere hızlı entegre olan kurum içi eğitim yapısı ile
kurgulanan çalışma prensibi ile MBS Balans Sanayi, insan kaynağı gücü
ile rekabet etkinliği arttırmaktadır.

Having reached an understanding of high performance production
basing on Research and Development works, MBS has gained a
visional ability to consider yesterday, to see the present and to be
aware of its production.
Wıth its achievement of having a rapid action over the years to meet the
needs and the expectations of each of its clients, MBS gives its service
focusing on long term strategies as one of the leading organizations in
Turkey’s economic structure,
MBS Balancing Industry provides its service, targeting growth and
development within an integrated institutional structure.
MBS with its prominent perspective in the sector and basing its
service on an everlasting excellence, conducts its business with a
qualified human source having innovative and practical viewpoints.
With a participatory management approach, an established working
principles, corporate commitment and corporate training structure
which are rapidly entegrated into sectoral developments, MBS
increases its unrivaled competitiveness and its power of unique human
sources.

mbsbalans.com
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Kalİte ve
Yönetİmde
Dengeye
İnanıyoruz.

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.

We believe
the balance
in Quality and
Management.

MBS Balans Sanayi, üretim ve hizmet aşamalarında sıfır hata hedefi ve koşulsuz
müşteri memnuniyeti için çalışarak, kalite çıtasını sürekli yükseltmekte, faaliyet
gösterdiği sektördeki en iyi uygulamaları takip etmekte ve her zaman daha iyisini
hedefleyerek sistemine entegre etmektedir.
Değişen koşullara hızlı uyum yeteneği ile müşteri taleplerine hızlı cevap veren
MBS Balans Sanayi; geniş servis ve bakım hizmetini 7/24 kesintisiz sunar.
Satış ve satış sonrası servis hizmetleri ile artan müşteri memnuniyetinde hayata
geçirdiği AR-GE projelerinin büyük önemi bulunan MBS Balans Sanayi, üretim
gücünü tüm çalışanlarından almaktadır.
Sürekli daha iyi hizmet için karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve işbirliği
ilkelerine önem veren MBS Balans Sanayi, çalışanları ile büyük bir aile olarak,
hedeflerine odaklı, coşku ve keyifle çalışır.
MBS Balans Sanayi, çevre standartlarını yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur
ve uygular. Sürdürülebilir faaliyetlerin geleceğe yapılan en doğru yatırım
olduğunun bilincinde olarak çalışan MBS Balans Sanayi, ürün ve hizmetlerinin
olumsuz çevre etkisini azaltmak için daha az hammadde ve yardımcı madde,
enerji ve su kullanımı konusunda hem yeni teknoloji yatırımları, hem de yeşil
satın alma ile daha doğa dostu ürünleri kullanır. Çevresel performansını sürekli
iyileştirmek için faaliyetlerinin tümünde, önleyici yaklaşımları benimser. Çevresel
riskleri belirler ve yönetir.

MBS Balancing Industry, working for customer satisfaction and utmost
level of performance in its production and service areas, entegrates all
new applications into its working system by following up best and final
technologies and developments all over the world as well as new and
sophisticated working field activities in its sector to carry its quality and
performance to upper levels and standards.
MBS Balancing Industry meeting all customer needs immediately even
in changing conditions gives its service and maintenance 7 days 24
hours without any interruption.
MBS Balancing Industry realizing its real time research and
development projects is proud of its customer satisfaction which
grows more and more in time steadily with mutual confidence, respect,
participation and cooperation. We gain our power, ambition and
perseverance from the customers in the sector as we take them all as a
big family together with all our working staff in the industry.
MBS works friendly with the environment, attributing utmost importance
even beyond the legal obligations, and is very keen on minimizing the
waste products around, the use of water and power supply and raw
material during its sustainable production phase as we adopt it a main
the principle that the health and the cleanness of the environment
are above all as we invest for the future. With an effort to improving
environmental performance, we adopt a precautionary approach after
identifying and managing environmental risks.
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Detaydan
bütüne uzanan
mükemmellİk
anlayışı...

Her zaman müşteri beklentisinin üzerinde ürün sunmaya ve hizmet
etmeye odaklı çalışan MBS Balans Sanayi, sektörel çözümlerde
ihtiyaçları belirlerken daima satır aralarını okumayı ilke edinmiştir.
Yenilikçi ve yaratıcı yönü ile hizmet verdiği sektörün güçlenerek
büyümesine katkı sağlamak için sunduğu 7 gün 24 saat servis hizmetleri
ile müşterilerini en önemli varlığı olarak gören MBS Balans Sanayi,
DNA’sında “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” prensibi taşır.
Detaylarda yatan ayrıntıların bütünde mükemmelliği oluşturduğunu
bilinciyle, yenilikçi üretim çalışmaları ile sektörel ihtiyaçlara yönelik
çözümler sunan MBS Balans Sanayi, üretim kabiliyetlerini sürekli
geliştirerek ürünler sunar. Sektörel gelişim ve değişimlere hızlı
entegrasyon ile yenilikçi ürün gamını sürekli geliştirir.
Entegre üretim anlayışı ve yatırım odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği
sektörlere katma değer yaratan MBS Balans Sanayi, her geçen gün
ürün gamını genişleterek yatırım stratejisi doğrultusunda çalışmaya
devam etmektedir.

Concept of
EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
excellence
DENGEYİ SAĞLAR.
ranging from
parts to a whole

structure of
the work...
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MBS Balancing Industry, committing itself to provide products and
services with a focus to take itself beyond customers expectations,
has had the principle of reading between the lines when determining
the needs on industrial solutions. Adopting an innovative and creative
perspective MBS Balancing Industry provides 7 days 24 hours service
for the growth of the sector as it regards the customers pleasure most
valuable entity. It lies “Unconditional Customer Satisfaction” in its DNA.
Adopting a reasoning of induction, MBS Balancing Industry first goes
into the details to reach the wholeness since perfectness lies deep in
the details. This peculiar concept leads the sector to get final solutions
against the demands and enhance the production capabilities via
innovative improvements. MBS Balancing Industry rapidly adopts the
capacity of integrating itself into new developments and changes and
increase its range of product perpetually. MBS Balancing Industry takes
its task further in the sectors it services with a focus on value added
integrated production and investment. MBS Balancing Industry serves
in the sector expanding its range of products more and more and will
continue the same in the future.

mbsbalans.com
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ÜRETİMPRODUCTION

kaLİTE
POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve beklentilerinin ötesine geçen
ürün ve hizmetler sunmak,
Ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sistemin etkinliğini sürekli
iyileştirmek,
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek,
Sürekli iyileştirme ve katılımcılığı arttırmak amacıyla paydaşlarımızın fikir
ve önerilerini sunabilecekleri sistemler kurmak,
Toplum için katma değer yaratmak.

Our Policy
for
Quality
EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,

Our mission at MBS Balancing Industry is to provide products and
services beyond the expectations of the customer needs and to
develop and improve our products and services continuously and
to comply with the conditions of quality management system and to
improve the efficiency of the system uninterruptedly and to develop the
knowledge and the ability of our staff via their training and to establish
the systems where our stakeholders can express their ideas and/or give
suggestions in a way to increase the improvement level as well as the
participation and finally to create an added value for our society.

DENGEYİ SAĞLAR.
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ÜRETİMPRODUCTION

kaLİTE
belgelerİMİZ
Our
Certificates
of
Quality

Sektörel talepler doğrultusunda belirlenen üretim stratejileri ile MBS
Balans Sanayi üretim teknolojisi, teknolojinin son ürünleri ve en son
gelişmeleri esas alınarak kullanılmakta ve yapılandırılmaktadır.
MBS Balans Sanayi; CE, İSO 9001-2008, İSO 14001, OHSAS 18001,
TSE standartlarına uygun olarak üretim gerçekleştirir. AR-GE yatırımları
ile desteklenen ürün gamında kullanılan elektronik ölçüm sistemlerini de
geliştirerek üreten MBS Balans Sanayi; tecrübesi ve dinamizminden güç
alarak, fark yaratan tasarımlarıyla sektörde tercihlerini belirlemektedir.

With the production strategies in line with sectoral demands MBS
Balancing Industry production technology is employed and configured
by being taken the latest technological products and developments as
basis.
MBS Balancing Industry performs its production in accordance with
CE, ISO 9001-2008, ISO 14001, OHSAS 18001, TSI standars.
MBS Balancing Industry, also producing improved electronic
measurement systems which are used in the range of products
supported by research and development investments, has determined
its own choices with its distinguished projections by taking hearth from
its own dynamism and experience.

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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HİZMETLEROUR SERVICES

Endüstrİyel
Balans
Hİzmetİ
Industrial
balancing
EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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Mükemmele ulaşmanın sektörü anlamaktan geçtiğini bilerek ürünler
sunan MBS Balans Sanayi; her detayı titizlikle düşünülmüş ürünleri için
hassas çözümler sunar.
MBS Balans Sanayi; sektör odaklı çalışmalar ile sunduğu kaliteden
asla taviz vermeyen ürün ve hizmet çözümleri geniş üretim yelpazesi ile
sektöründe farklılık yaratmak amacındadır.
MBS Balans Sanayi; dikey balans makinaları 0,5 kg dan 300 kg a kadar
parçaların balansını yapmakta, yatay balans makinaları ise, 100 gr dan
50 tona kadar ağır parçaların balansını yapmaktadır.

MBS Balancing Industry, in the awareness of the fact that the way to
achieve the perfection lies under the knowledge of the sector, provides
sensitive solutions for the products, every details of which are pondered
upon very carefully.
MBS Balancing Industry has aimed to make difference in the sector
without comprimising the quality it provides for its wide range of
products and service solutions via sector-focused tasks.
MBS Balancing Industry accomplish balancing of the parts from 0,5 to
300 kg via vertical balancing machines and the heavy parts from 100 gr
to 50 tons via horizontal balancing machines.

mbsbalans.com
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Yerİnde
Balans

On Site
Balancing

Gece gündüz demeden hizmet verdiği sektörün ihtiyaçları için çözümler
sunan MBS Balans Sanayi, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yerinde
balans hizmeti de sunmaktadır.
Sökülmesi zor büyük ölçekli parçalarla çalışan müşterileri için geliştirilmiş
mobil servis üniteleri ve deneyimli personeli ile Türkiye’yi kuzeyden
güneye, doğudan batıya ayırmadan geniş bir coğrafyada hizmet
sunmaktadır.

MBS Balancing Industry gives on site balancing service in line with the
demands of the sector and the customers day and night by providing
them utmost solutions.
MBS Balancing Industry together with its experienced staff gives its
service indiscriminately in a wide geography extending from North to
South and from East to West of Turkey via its sophisticated mobile
service units, developed for the customers working with large scale
parts which are very hard to be dismantled.

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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7/24
servİS

7/24
Service

MBS Balans Sanayi, müşterileri taleplerine kesintisiz hizmet verebilmek
için güvenle kullanılan kaliteli ürünlerinin yanında sunduğu 7 gün 24 saat
servis hizmeti, anında yedek parça tedariki, servis elemanlarının sürekli
eğitimi ile çağa ayak uyduran ve müşterilerin gereksinimlerine anında
cevap veren bir anlayış ile çalışmalarını sürdürmektedir.”

As MBS Balancing Industry, we have been giving our uninterrupted
services for all customer demands in a manner keeping up with the
technological developments of our time, and we accomplish our
business all in a secure way to provide the customers with high quality
of work as well as required spare parts and with a well trained 7 days
24 hours working team giving immediate response and service for them
as is the main principle and duty of our full time trained working and
service staff.

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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YAZILIMLARSOFTWARE

BALANS
STUDİO

Balans Studio Yazılımı MBS Balans Sanayii Ar-Ge Grubu tarafından
simetrik veya simetrik olmayan rotorların balanslarının emniyetli bir
biçimde ayarlanması için geliştirilmiştir.
Balans Studio Yazılımı Türkçe ve İngilizce şeklinde 2 farklı dil seçeneği ile
sunulmaktadır.
Geometri Ekranı: Rotorun yataklanmasını, pozisyonunu gösteren ve
Geometrik anlamda rotorun ölçülerini, tipini ifade eden ekrandır.
Ölçüm Parametreleri: Rotorun Ağırlığına, Boyutlarına ve Yataklanma
Prensibine İstinaden Rotorun Balansını Almak İçin Gerekli Olan Hız,
Gecikme Zamanı, Filtre Zamanı gibi Parametrelerin Ayarlanmasını
Sağlayan Ekrandır.
Ölçüm Ekranı: Balans Studio Üzerinde Operatörün en çok Kullanacağı
Ekrandır. Bu Ekran Üzerinde Balansın Açısal Konumu, Gram Olarak
Değeri Düzeltme Yöntemi, Tolerans Ölçeklemesi ve İş Parçasına Ait
Tolerans Değeri İfade Edilmektedir.

BALANS
EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
STUDıO
DENGEYİ SAĞLAR.

Balance Studio Software has been developed for the adjustment of
secure balancing of symmetric or asymmetric rotors by MBS Balancing
Industry Research and Development Group.
Balance Studio Software is offered with two different language choices
as Turkish and English.
Geometry Screen: It is a type of screen featuring the bearing and
positioning of the rotor and showing the dimensions of which in
geometric sense.
Measurement parameters: It is the screen providing the adjustments
of the parameters such as required speed, delay time, filtering period
basing on Rotor Weight, dimention and Bearing Principles.
Measurement Display: It is the screen to be mostly be used by the
operator on Balancing Studio. On this screen, angular position of the
balance, its Value as Grams, Correction Method, Tolerance Scaling and
the Tolerance Value pertaining to workpiece are defined.
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ÜRÜNLEROUR PRODUCTS

Otomatİk Balans Makİnaları
automatic BALANCING MACHINE

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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CNC 100 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
Ölçülebilir Kanal

1

Measurable Channel

Motor Gücü

4 Kw

Engine Power

Kapasite

1,0 kg – 30,0 kg

Capacity

Max. Balanslanabilir Çap

400 mm

Maximum Diameter

Hız Ayarı

Mitsubishi Invertor

Speed Adjustment

Servo Hareket Kontrol

Mitsubishi PLC

Servo Motion Control

Servo Motor ve Sürücü

Mitsubishi

Serve Engine & Driver

Giriş Gerilimi ve Frekans

3-faz 200-230V AC 50/60 Hz

Input Voltage and Frequency

Balanslama Süresi

40 sn

Balancing Time

Balanssızlık Azaltma Oranı

98%

Unbalance Reduction Ratio

Hassasiyet

0,5 gmm

Sensitivity

Balanslama Devri

400 - 1500 d/d

Balancing rpm

YAZILIM
M.B. - 750

Electronic Measuring System

Tolerans Verme ve Gösterimi

Mevcut (Available)
Full takip A4 çıktı ve tüm veri
tabanlarında çıktı alabilme
(Available)

Loss of tolerance and views

Rapor
Balans miktarını gram ve matkap
derinliği olarak okuma
Statik balans gösterimi

CNC 100 Otomatİk Balans Makİnası

CNC 100 automatic BALANCING MACHINE

Giriş Konveyörü üzerinde gelen iş parçası Otomatik İş Parçası Transfer
Ünitesi yardımıyla otomatik olarak konveyör üzerinden alınır ve Otomatik
Balanssızlık Ölçüm Ünitesi üzerine bırakılır.

The workpiece coming from the enterance conveyor is taken from the
conveyor by the help of the automatic work piece transfer unit and left
on automatic unbalanced measurement unit.

Manuel veya otomatik olarak ölçüm Ünitesi üzerine bırakılan iş parçası;
tezgâh tarafından verilen komut ile iş parçası sıkma ekipmanı tarafından
otomatik olarak sıkılır ve tezgâh ölçüme başlar.

Workpiece which is put onto the measuring unit manually or
automatically is tightened with the bench command by a workpiece
tightening equipment and the bench starts measurement.

Tezgâh 8-10 sn. içerisinde ölçümünü tamamlar. İlk ölçüm işleminin
ardından iş parçasının balanslı olan bölgesi Otomatik Delici Ünite altında
konumlanır ve hidrolik çeneler yardımıyla sabitlenir.

Bench completes the measurement in 8-10 sec. After first
measurement, balanced part of the workpiece is positioned under
automatic drilling unit and fixed by help of hydraulic clamps.

Sabitlenen iş parçasının balanslı bölgesi Otomatik Delici Ünite tarafından;
ISO 1940-G6,3 veya özel tanımlı müsaade tölerans standartlarını temel
alarak ya da resim üzerinde belirlenen kalıcı balanssızlık toleransını hedef
alarak eksiltme yöntemi diye bilinen balans alma yöntemini kullanarak, iş
parçasının özelliklerine göre doğrusal ve dairesel interpolasyon hareket
yaparak (x-y-z doğrultusunda) iş parçasına müdahale eder ve 10-15 sn.
içerisinde balans alma işlemini tamamlar.

Balanced part of the fixed workpiece interferes to workpiece (with
x-y-z directions) by the automatic piercing unit, taking ISO 1940G6,3 or specially defined permit tolerance standards as basis or
aiming permanent unbalancing tolerances and using the balancing
method known as decreasing method and making linear and circular
interpolation movement, and completes the balancing process within
10-15 sec.

Ölçme işleminin ardından iş parçası sıkma ekipmanı iş parçasını serbest
bırakır.

Workpiece clamping equipment releases the workpiece after
measurement.

Ok veya Red durumuna göre iş parçası makinadan alınır veya iş döngüsü
tekrarlanır.

The workpiece is removed from the machine according to the approval
or denial status or work cycle is repeated.

Bu işlemlerin tamamı ortalama 40-50 sn. içerisinde tamamlanır.

All this process takes 40-50 sec approximately.
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SOFTWARE

Elektronik Ölçüm Sistemi

Report

Mevcut (Available)

Reading the Balancing amount as
gram & drilling depth
Static balance representation

Açısal balans gösterimi

Mevcut (Available)

Angular balanced representation

Salgı Optimizasyonu

Mevcut (Available)

Secretion Optimization

Delici Ünite

MBS

DRILLING UNIT

Motor Gücü

2,2 Kw

Engine Power

Motor Devri

1500 d/dk

Engine Speed

İş Mili

ISO 40- ISO 50

Spindle

Eksenel Hareket (x-y-z)

650*400*250

Axial motion (x-y-z)

Vakum

Mevcut (Available)

VACUUM

İşletim Sistemi

Windows 7

Operating System

Ekran

17" Touch Screen

Display

Lisan

TR-ENG

Language

Mevcut (Available)

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS
Konveyör Conveyor
Robot Taşıyıcı Robot Carrier
3 Eksenli Freze 3 Eksenli Freze
Ayna ve Pens Tutucu
Chuck Holder Assembly
Muhafaza Platformu
Maintained Platform

mbsbalans.com
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ÜRÜNLEROUR PRODUCTS

DİKEY BALANS MAKİNALaRI
VERTICAL BALANCING MACHINEs

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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V-IVB 100 Dİkey Balans Makİnası

V-IVB 100 Vertical Balancing Machine

V-IVB 100 – Dikey Balans Makinası volan, fren diski, kasnak, dişli
çark, kampana , debriyaj baskı plakası ,fan , pompa fanı vb. gibi iş
parçalarını dengelemek için kullanılan manuel yüklemeli bir makinadir.

V-IVB 100 - Vertical Balancing Machine is a manual loading machine
which is used for balancing of flywheels, brake discs, pulleys, gears,
brake, clutch pressure plate, fan, pump, etc.. workpieces.

İş parçasını makinaya bağlamak için seçeceğiniz aparatın ( ayna –pens
vd. )seçimi yapılırken kullanımı hızlı ve pratik ve her şeyden önemlisi
de hassas olmasına dikkat edilmelidir. Durum ne olursa olsun, bütün
makinalarımızda otomatik eksantrik düzeltme sistemi mevcuttur.

While choosing work piece of apparatus to connect to the machine
(mirror-dart etc.), you should take care that its practical and quick to use
and most importantly precise. Whatever the case, all of our machines
has automatically eccentric correction system.

Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır.
Operatör tarafından kullanımı kolaydır. Balans işlemine başlamadan
önce parça ölçü ve ağırlığına girerek ISO 1940 standardına göre tolerans
hesaplayabilirsiniz.

Balancing program works with the licensed Windows operating system.
Is easy to use by the operator. Operator can calculate the tolerances
according to ISO 1940 before begining the balancing process by
entering the dimension and the weight of work piece.

Makinalerin eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafından verilip,
eğitim sonunda sertifikalandırılmaktadır.

Staff training and installation of the machines on the side whether our
company , are certified at the end of training .

Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makina
ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün makinalarımızın CE sertifikası
bulunmaktadır.

Machine calibrations are performed in our company and calibration
certificate is supplied with the machine. All our machines has CE
certificate.

Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap veya freze ünitesi
makinaya ilave edilebilir.

Drill or milling unit may be added to the machine accordance to the
parts needs to be balanced.

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS
Dikey Delici Matkap
Vertical Drill Assembly
Yatay Delici Matkap
Horizontal Drill Assembly
Ayna ve Pens Tutucu
Chuck Holder Assembly

28 İŞİNİZİNDENGESİ BALANCEOFYOURWORK

Muhafaza Platformu
Maintained Platform
mbsbalans.com
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V-IVB 100 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
Maxinum Rotor Ağırlığı

kg

Düzlem

IVB-30

IVB-100

30

100

Maximum Weight of Rotor

1,2

1,2

1,2

Plane

Hassasiyet (Bir Düzlem İçin )

gmm

0,5

1

3

Sensitivity (per plane)

Max Rotor Çapı

mm

500

500

800

Max Rotor Diameter

Min Rotor Çapı

mm

50

50

100

Min Rotor Diameter

Motor gücü

kw

0,75

2

4

Engine power

Sürücü (ABB ACS355)

kw

0,37

2

4

Drive (ABB ACS355)

Balanslama Devri
Balanssızlık Azaltma Oranı

%

Konum Bulma Süresi

sn

Tarayıcı ve Delici Ünite (Manuel)

ops

İşlemci
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IVB-5
5

150-5000

150-1500

150-1500

Balancing rpm

98

98

98

Unbalance Reduction Ratio

8-24

8-25

10-40

Position Detection Time

MBS

MBS

Scanner and Drill Unit(Manual)

Intel I3

Intel I3

Processor

Intel I3

Monitör

17" LCD

17" LCD

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Windows7

Windows 7

Operating System

Ölçüm Ünitesi

Balans Studio TD 722

Balans Studio TD 722

Balans Studio TD 722

Measurement Unit

Lisan

TR-ENG

TR-ENG

TR-ENG

Language

mbsbalans.com
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ÜRÜNLEROUR PRODUCTS

yatay Balans Makİnaları
horızontal BALANCING MACHINES

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.

IHB
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H-IRB 10-20 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
kg

10

20

Max Rotor Çapı

mm

260

400

Max Rotor Diameter

5

5

Min Shaft diameter

Max Mil Çapı

30

50

Max Shaft diameter

kw

0,37

0,75

Engine power

Sürücü (ABB)

kw

0,37

1,1

Drive (ABB)

Balanslama Devri, min

rpm

120

120

Balancing rpm, min

Kayış (Belt)

Kayış (Belt)

Drive Unit
Bed Length

Banko uzunluğu

mm

1000

1200

Max Rotor Uzunluğu

mm

900

1100

Max Rotor Length

Makine Ağırlığı

kg
gmm

400
0,1

550
0,1

Machine Weight
Sensitivity (for each plane )

Hassasiyet (her bir düzlem için)
Ölçüm Ünitesi

h-ırb 10-20 INDUSTRIAL Rotor Balancing Machine

ISO 7475 standartlarına uygun C sınıfı koruma kabini mevcuttur.

Industrial Rotor Balance Machine is a horizantal balance machine which
is designed to sensitively adjust the unbalancing effect of the rotors
which weights are between 0,1 kg – 20 kg. It is suitable for balancing
of the workpieces which has its own shaft such as fan, pump rotors,
bobins or the workpieces which doesn’t have own shaft such as
flywheels, gears, pulleys.

Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır

It has a C class protection cabinet as per ISO 7475 standards.

Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.

Balancing programme works with a licenced Windows operating
system.

Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine ile
birlikte teslim edilmektedir.

Training and installation process of the machines which are given by
our staff is finalized with the submission of a certificate.

Bütün makinalarımızın CE sertifikası bulunmaktadır

Machine calibration is made in our company and calibration certificate
is provided together with the machine. All our machines have CE
certificate.
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Max Rotor Weight

Motor gücü

Tahrik ünitesi

H-IRB 10-20 Endüstrİyel Rotor Balans Makİnası

IRB-20

Max Rotor Ağırlığı
Min Mil Çapı

Endüstriyel Rotor Balans Makinası 0,1 kg ile 20 kg arasındaki ağırlıklara sahip
rotorların balanssızlık etkinini hassas bir şekilde ayarlanması için tasarlanmış
yatay balans makinasıdır. Kendinden milli olan bobin, fan, pompa rotorları
veya kendinden milli olmayan kasnak, dişli, volan gibi parçaların balansını
almaya uygundur.

IRB-10

BS TY 822

BS TY 822

Measurement Unit

Lisan

TR-Eng

TR-Eng

Language

İşlemci

Intel I3

Intel I3

Processor

Display

17" LCD

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Windows 7

Operating System

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS
Muhafaza Platformu
Maintained Platform

mbsbalans.com

35

H-IRB 50-150-300 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
IRB-50

50

IRB-150

IRB-300

Max Rotor Ağırlığı

kg

50

150

300

Max Rotor Weight

Max Rotor Çapı

mm

700

800

800

Max Rotor Diameter

Min Mil Çapı

5

9

9

Min Shaft diameter

Max Mil Çapı

70

130

130

Max Shaft diameter

Motor gücü

kw

2

4

5,5

Engine Power

Sürücü (ABB)

kw

2,2

4

5,5

Drive(ABB)

Balanslama Devri, min

rpm

120

120

120

Balancing rpm , min.

Kayış (Belt)

Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)

Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)

Drive Unit

1500

1500/2500/3000

1500/2500/3000

Bed length

1400

1400(1500)
/ 2450(2500)
/ 2900(3000)

1400(1500) / 2450(2500)
/ 2900(3000)

Max Rotor Length (with
belt drive unit)

340

390

460

Machine Weight

0,5

0,8

1

Sensitivity
(for each plane max)

Tahrik ünitesi
Banko uzunluğu

mm

Max Rotor Uzunluğu
(Kayış Tahrik ile)
Makine Ağırlığı

mm

Hassasiyet (her bir düzlem için max )
Ölçüm Ünitesi

kg

BS TY 822

BS TY 822

BS TY 822

Measurement Unit

Lisan

gmm

TR-ENG

TR-ENG

TR-ENG

Language

İşlemci

Intel I3

Intel I3

Intel I3

Processor

Display

17" LCD

17" LCD

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Windows 7

Windows 7

Operating System

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS
Muhafaza Platformu
Maintained Platform
Yatay Delici Matkap
Horizontal Drill Assembly

H-IRB 50-150-300 Endüstrİyel Rotor Balans Makİnası h-ırb 50-150-300 INDUSTRIAL Rotor Balancing Machine
H-IRB – Rotor Balans Makinası fan, pervane, rotor, patoz, haşbay, mil,
tambur vb. gibi iş parçalarını dinamik ve statik dengelemek için kullanılan bir
makinadır.
Kayış tahrik ünitesi veya Şaft tahrik ünitesi yapılacak işe göre tercih edilebilir.
Kayış tahrik üniteli makina orta ve küçük parçalarda daha hassas sonuç
almak için önerilir. Ayrıca avantajlarından biri de parçayı makinanın üstüne
koyma işlemini çok kolaylaştırır ve bu da seri halde çalışma durumlarında
uygundur. Kayış tahrik ünitesini kullanabilmek için iş parçasının üzerinde
kayışın oturtulabileceği en az bir tane silindirik bölüm bulunmalıdır.

Belt drive or drive shaft unit may be preferred according to the work to
be done.
Machine with belt drive can be recommended in order to get more
sensitive results on medium and small-sized pieces.
One further advantage is that it simplifies the positioning of the work
piece on the machine and this is suitable for series operating.
In order to be able to use belt drive unit, there should be at least one
cylindrical portion to place the belt on it.

Şaft Tahrik ünitesi de büyük çaplı ağır rotor tipleri ve üzerinde kayışın
geçeceği silindirik yüzeyi bulunmayan işler için kullanım kolaylığı sağlar.

Drive shaft unit provides ease of use for large scale heavy rotor types
and the workpieces where there exists no cylindrical surface the belt
can be strapped.

Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör
tarafından kullanımı kolaydır. Farklı rotor tipleri için yeniden kalibrasyon
yapmaya gerek yoktur. Balans işlemine başlamadan önce parça ölçü ve
ağırlığını girerek ISO 1940 standardına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.

Balancing programme works with licenced Windows operating system.
It is easy for operator use. Re-calibration is not required for different
rotor types.

Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.

Before balancing process, you can calculate the tolerance according
to ISO 1940 standards by entering the dimension and weight of
workpiece.

Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makina
ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün makinalarımızın CE sertifikası
bulunmaktadır.

Training and installation process of the machines which are given by
our staff are finalized with the submission of a certificate.

Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap ünitesi makinaya ilave
edilebilir.

Machine calibration is made in our company and calibration certificate
is provided together with the machine. All our machines have CE
certificate.
Drill unit can be added into the equipment in acoordance with the
workpiece to be balanced.
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PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS

H-IHB 1-3-5 Endüstrİyel YATAY Balans Makİnası

h-ıHb 1-3-5 INDUSTRIALHORIZONTAL Balancing Machine

H-IHB – Rotor Balans Makinası fan, pervane, rotor, seperatör, türbin, mil,
tambur vb. gibi iş parçalarını dinamik ve statik dengelemek için kullanılan bir
makinadır.

H-IHB Rotor Balancing Machine is used for static and dynamic balancing of
work pieces such as fan, impeller , rotor , separator, turbine, shaft , rollers
and so on.

Kayış tahrik ünitesi veya Şaft tahrik ünitesi yapılacak işe göre tercih edilebilir.

Belt drive or drive shaft can be preferred according to the work to be done.

Kayış tahrik üniteli makina orta ve küçük parçalarda daha hassas sonuç
almak için önerilir. Ayrıca avantajlarından biri de parçayı makinanın üstüne
koyma işlemini çok kolaylaştırır ve bu da seri halde çalışma durumlarında
uygundur. Kayış tahrik ünitesini kullanabilmek için iş parçasının üzerinde
kayışın oturtulabileceği en az bir tane silindirik bölüm bulunmalıdır.
Şaft Tahrik ünitesi de büyük çaplı ağır rotor tipleri ve üzerinde kayışın
geçeceği silindirik yüzeyi bulunmayan işler için kullanım kolaylığı sağlar.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör
tarafından kullanımı kolaydır. Farklı rotor tipleri için yeniden kalibrasyon
yapmaya gerek yoktur. Balans işlemine başlamadan önce parça ölçü ve
ağırlığını girerek ISO 1940 standardına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.
Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.
Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makina
ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün Makinalarımızın CE sertifikası
bulunmaktadır.
Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap ünitesi makinaya ilave
edilebilir.
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Belt drive can be recommended in order to get more sensitive results on
medium and small-sized pieces.

Muhafaza Platformu
Maintained Platform
Yatay Delici Matkap
Horizontal Drill Assembly
İlave Banko
Additional Stand

One of the further advantages is that it makes the process of putting the
workpiece on the equipment much easier and it is suitable for sequential
working conditions.
In order to be able to use belt drive unit, there should be at least one
cylindrical section where the belt can be placed on the workpiece.
Drive shaft unit provides ease of use for large scale heavy rotor types and
the workpieces where there exists no cylindrical surface the belt can be
strapped.
Balancing programme works with licenced Windows operating system. It is
easy for operator use. Re-calibration is not required for different rotor types.
Before balancing process, you can calculate the tolerance according to ISO
1940 standards by entering the dimension and weight of workpiece.
Training and installation process of the machines which are given by our
staff are finalized with the submission of a certificate.
Machine calibration is made in our company and calibration certificate is
provided together with the machine. All our machines have CE certificate.
Drill unit can be added into the equipment in acoordance with the
workpiece to be balanced.
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H-IHB 1-3-5 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
IHB-1

IHB-3

IHB-5

Max Rotor Ağırlığı

kg

1000

3000

5000

Maximum Weight of Rotor

Max Rotor Çapı Sarkıt

mm

1400

1400

1800

Max Rotor Diameter Overhung

Min Mil Çapı

10

10

18

Min Shaft Diameter

Max Mil Çapı

240

240

280

Max Shaft Diameter

Motor gücü

kw

11

15

22

Engine Power

Sürücü (ABB)

kw

11

15

22

Drive(ABB)

Balanslama Devri min

rpm

120

120

120

Balancing rpm min

Tahrik ünitesi

Kayış veya Şaft Kayış veya Şaft Kayış veya Şaft
(Belt or Shaft)
(Belt or Shaft) (Belt or Shaft)

Drive Unit
Bed Length

Banko uzunluğu

mm

3000

3000

3000

Max Rotor Uzunluğu (Kayış Tahrik ile)

mm

2900

2900

2900

Max Rotor Uzunluğu (ŞaftTahrik ile)

mm

1900

1900

1900

Hassasiyet (her bir düzlem için max )

gmm

2

3

5

Sensitivity(for each plane max)

Ölçüm Ünitesi

gmm

BS TY 822

BS TY 822

BS TY 822

Measurement Unit

Lisan

TR-ENG

TR-ENG

TR-ENG

Language

İşlemci

Intel I3

Intel I3

Intel I3

Processor

Display

17" LCD

17" LCD

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Windows 7

Windows 7

Operating System
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Max Rotor length(with Belt
Drive)
Max Rotor length(with Shaft
Drive)
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H-IHB 7 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
H-IHB 7
Max Rotor Ağırlığı

kg

7000

Max Rotor Weight

Min. Rotor Ağırlığı(kayış tahrik ile)

kg

50

Min. Rotor Weight(with belt drive)

Max Rotor Çapı Sarkıt

mm 2000

Max Rotor Diameter Overhung

Min Mil Çapı

mm 25

Min Shaft diameter

Max Mil Çapı

mm 280

Max Shaft diameter

Ek Roller Grubu ile Max. Mil Çapı

mm 400

Max Shaft Diameter with Attach Roller

Motor gücü Kayış Tahrik Ünitesi İçin

kw

18

Engine Power for Belt Drive Unit

Redüktör Şanzıman
(Reducer Transmission)

Shaft Drive Unit

22

Drive(ABB)

Şaft Tahrik Ünitesi
Sürücü (ABB)

kw

Balanslama Devri, min

rpm 120

Tahrik ünitesi

H-IHB 7 Endüstrİyel YATAY Balans Makİnası

h-ıHb 7 INDUSTRIAL Heavy Balancing Machine

Yatay Balans Makinası fan, pervane, rotor, seperatör, türbin, mil, tambur vb.
gibi iş parçalarını dinamik ve statik dengelemek için kullanılan bir makinadır.

H-IHB Horizontal Balancing Machine is used for static and dynamic
balancing of work pieces such as fan, impeller , rotor , separator,
turbine, shaft , rollers and so on.
Belt drive or drive shaft can be preferred according to the work to be
done.
Belt drive can be recommended in order to get more sensitive results
on medium and small-sized pieces.
One of the further advantages is that it makes the process of putting the
workpiece on the equipment much easier and it is suitable for sequential
working conditions.
In order to be able to use belt drive unit, there should be at least one
cylindrical section where the belt can be placed on the workpiece.
Drive shaft unit provides ease of use for big diametered heavy rotor
types and the workpieces where there exists no cylindrical section the
belt is to be strapped.
Our systems can make accurate and sensitive measurements at high
and low speeds.
Balancing programme works with licenced Windows operating system.
Training and installation process of the machines which are given by
our staff are finalized with the submission of a certificate.
Machine calibration is made in our company and calibration certificate
is provided together with the machine. All our machines have CE
certificate.
Protection cabinet can be added in acoordance with
ISO 7475 standards.

Kayış tahrik ünitesi veya Şaft tahrik ünitesi yapılacak işe göre tercih edilebilir.
Kayış tahrik üniteli makina orta ve küçük parçalarda daha hassas sonuç
almak için önerilir. Ayrıca avantajlarından biri de parçayı makinanın üstüne
koyma işlemini çok kolaylaştırır ve bu da seri halde çalışma durumlarında
uygundur. Kayış tahrik ünitesini kullanabilmek için iş parçasının üzerinde
kayışın oturtulabileceği en az bir tane silindirik bölüm bulunmalıdır.
Şaft Tahrik ünitesi de büyük çaplı ağır rotor tipleri ve üzerinde kayışın
geçeceği silindirik yüzeyi bulunmayan işler için kullanım kolaylığı sağlar.
Sistemlerimiz düşük ve yüksek devirlerde doğru ve hassas ölçüm
yapabilmektedir.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır
Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.
Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine ile
birlikte teslim edilmektedir.
Bütün makinalarımızın CE sertifikası bulunmaktadır.
ISO 7475 standartlarına uygun koruma kabini ilave edilebilir.
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Balancing rpm , min.

Kayış (Belt) + Şaft(Shaft)

Drive Unit

Banko uzunluğu

mt

4+2

Bed length

Max Rotor Uzunluğu

mt

8

Max. Rotor Length

Makine Ağırlığı

kg

3200

Machine Weight

Ölçüm Ünitesi

Balans Studio

Measurement Unit

Lisan

TR-ENG

Language

İşlemci

Intel I3

Processor

Display

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Operating System

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS
Muhafaza Platformu
Maintained Platform
Yatay Delici Matkap
Horizontal Drill Assembly
İlave Banko
Additional Stand
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H-IHB 10-20-50 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
kg

10000

20000

50000

Maximum Weight of Rotor

mm

2400

3000

3000

Max Rotor Diameter

30

40

70

Min Shaft Diameter

360

400

600

Max Shaft Diameter

Motor gücü

kw

30

37

45

Engine Power

Sürücü (ABB)

kw

30

37

45

Drive(ABB)

Balanslama Devri

rpm

100

80

80

Balancing rpm,

Şaft

Şaft

Şaft

Drive Unit

Banko uzunluğu

mm

4000

4000

3000+3000

Bed length

İlave banko

mm

2000

2000

3000

Additional Bed

Max Rotor Uzunluğu

mm

2500

2500

4000

Max Rotor length

Max Rotor Uzunluğu

mm

6000

6000

8000

Hassasiyet

gmm

20

35

60

BS TY 822

BS TY 822

BS TY 822

Tahrik ünitesi

h-ıHb 710-20-50 INDUSTRIAL Heavy Balancing Machine

H-IHB – Ağır Yatay Balans Makinası türbin rotoru, fan, pervane, elektrik
rotoru, seperatör, türbin, merdane vb. gibi iş parçalarını dinamik ve statik
dengelemek için kullanılan bir makinadadır.

H-IHB Heavy Horizontal Balancing Machine is used for static and
dynamic balancing of work pieces such as impeller , fan , fan, electric
rotor , separator, turbine , rollers, etc.

Ağır tip makinalarımızda Şaft Tahrik ünitesinin kullanımı tavsiye edilmektedir.
Makinanın devri, Şaft tahrik ünitesin de bulunan vites kutusuyla ve hız
kontrol cihazıyla artırılabilir. Rotor makinaya endüstriyel şaft yardımıyla
bağlanmaktadır. Büyük çaplı ve ağır rotor tipleri için hassas ölçüm ve
kullanım kolaylığı sağlar.

We advice Shaft Drive Unit for our Heavy duty machines. Machine
speed can be adjusted by gearbox located on shaft drive and by the
speed controller. Rotor is connecting to the machine by the help of
industrial shaft. Allows precise measurements and ease of-use for big
diameter and heavy rotor types.

Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır. Operatör
tarafından kullanımı kolaydır. Farklı rotor tipleri için yeniden kalibrasyon
yapmaya gerek yoktur. Balans işlemine başlamadan önce parça ölçü ve
ağırlığını girerek ISO 1940 standardına göre tolerans hesaplayabilirsiniz.
Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.
Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine
ile birlikte teslim edilmektedir. Bütün makinalarımızın CE sertifikası
bulunmaktadır.
Balansı alınacak parçaya uygun olarak matkap ünitesi makinaya ilave
edilebilir.
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(ilave banko ile)

(her bir düzlem için max )

Max Rotor length
(with Additional Bed)
Sensitivity
(for each plane max)

Muhafaza Platformu
Maintained Platform

Ölçüm Ünitesi

Yatay Delici Matkap
Horizontal Drill Assembly

Lisan

TR-ENG

TR-ENG

TR-ENG

Language

İşlemci

Intel I3

Intel I3

Intel I3

Processor

İlave Banko
Additional Stand

H-IHB 10-20-50 Endüstrİyel AĞIR Balans Makİnası

IHB-50

Max Rotor Çapı
Max Mil Çapı

PRIVATE OPTIONS

IHB-20

Max Rotor Ağırlığı
Min Mil Çapı

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

IHB-10

Measurement Unit

Display

17" LCD

17" LCD

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Windows 7

Windows 7

Operating System

Balancing program works with the licensed Windows operating system.
Is easy to use by the operator. Re- calibrating for different rotor types
is not required. Operator can calculate the tolerance according to ISO
1940 before begining the balancing process by entering the dimension
and the weight of work piece.
Staff training and installation of the machines on the side whether our
company , are certified at the end of training .
Machine calibrations are performed in our company and calibration
certificate is supplied with the machine. All our machines has CE
certificate.

mbsbalans.com
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H-IHB 300 Teknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
H-IHB 300
Max Rotor Ağırlığı

kg

300 kg

Max Rotor Weight

Max Rotor Çapı

kg

600 mm

Max Rotor Diameter

Min Mil Çapı

mm 9 mm

Min Shaft Diameter

Max Mil Çapı

mm 140 mm

Max Shaft Diameter

Motor gücü

mm 4 kw Ac

Motor Power

Sürücü Tipi

mm 4 kw Faz ABB

Drive Type

Tahrik ünitesi

kw

Şaft

Drive Unit (Shaft)

5000

Bed Lenght/Extra Bed

4m

Max Lenght of Rotor

Banko Uzunluğu
Max Rotor Uzunluğu

kw

Ayak Başına Yükleme Miktarı

rpm 150 kg

Makine Ölçüleri
(Gen. x Uzun x Yüks.)

H-IHB 300 Endüstrİyel ŞAFT Balans Makİnası

h-ıHb 300 INDUSTRIAL HORIZONTAL Balancing Machine

Endüstriyel Şaft Balans makinesi tasarımı kolay ve güvenli çalışmanız için
tasarlanmıştır.

Industrial shaft balancing machine is designed in a way to make your job
easy and safely.

4 düzlemde balanssızlığı kontrol edebilmektir.

It has the capacity of checking the unbalance in four levels.

Yumuşak yatakları sayesinde kalibrasyona gerek kalmadan doğru ve hassas
ölçümler yapabilir.

Industrial shaft balancing machine can make accurate and sensitive
measuring via its soft bearing without any need of calibration.

5 metrelik banko boyuyla ve askı aparatlarıyla binek grubundan ticari gruba
kadar birçok taşıt şaftının balansını alabilir.
Bu makine ayrıca fan, volan,dişli, kasnak gibi parçaların da statik balansını
yapmaya olanak sağlar.

This machine also allows the static balancing of fans, flywheels, gears,
pulleys and so on.

Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.

Balancing programme works with a licenced Windows Balans programı
lisanslı Windows operating system.

Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine ile
birlikte teslim edilmektedir.

Training and installation process of the machines which are given by
our staff are finalized with the submission of a certificate.

ISO 7475 standartlarına uygun koruma kabini ilave edilebilir.

1000x5000x1250

Dimensions

Makine Ağırlığı

mt

1400

Weight

Hassasiyet

mt

2,2 gmm

Sensivity

Konum Bulma Süresi

kg

50 sn

Unbalance Position Finding Period

Elektronik Ölçüm Sistemi

MB 690

Electronic Measure System

İşlemci

P4 2.0. Ghz

Processor

Monitör

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows XP

Operational System

Lisan

TR-ENG

Language

Elektronik Ölçüm Sistemi

MB 690

Electronic Measure System

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS
Muhafaza Platformu
Maintained Platform
Yatay Delici Matkap
Horizontal Drill Assembly
İlave Banko
Additional Stand

Industrial shaft balancing machine with its 5 meter counter height
and mounts can accomplish the balancing process of the shafts
of the vehicles from a range of public transports to commercial
transportations.

Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır

Bütün makinalarımızın CE sertifikası bulunmaktadır.

Max Overload of one Supprt

Machine calibration is made in our company and calibration certificate
is provided together with the machine. All our machines have CE
certificate.
A protection cabinet suited to ISO 7475 standards can be added.
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ÜRÜNLEROUR PRODUCTS

TURBO Balans Makİnaları
TURBO BALANCING MACHINES

EYLEMİN MÜKEMMELİĞİ,
DENGEYİ SAĞLAR.
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H-IRB 6TTeknİk Özellİkler TECHNICAL SPECIFICATIONS
IRB-6T
Max Rotor Ağırlığı

kg

6

Max Rotor Weight

Max Rotor Çapı

mm

260

Max Rotor Diameter

Min Mil Çapı

5

Min Shaft diameter

Max Mil Çapı

30

Max Shaft diameter

Motor gücü

kw

0,18

Engine power

Sürücü (ABB)

kw

0,18

Drive (ABB)

Konum Bulma Süresi

sn

6

Positioning time

Balanslama Devri

rpm

120-5000

Balancing rpm

Kayış (Belt)

Drive Unit

Tahrik ünitesi
Banko uzunluğu

mm

800

Bed Length

Max Rotor Uzunluğu

mm

500

Max Rotor Length

Makine Ağırlığı
Hassasiyet
(her bir düzlem için)
Ölçüm Ünitesi

kg

250

Machine Weight

gmm

0,1

Sensitivity (for each plane )

BS TY 822

Measurement Unit

Lisan

TR-Eng

Language

İşlemci

Intel I3

Processor

Display

17" LCD

Display

İşletim Sistemi

Windows 7

Operating System

PROJENİZE ÖZEL OPSİYONLAR

PRIVATE OPTIONS

H-IRB 6T Endüstrİyel TURBO Balans Makİnası

h-ırb 6T INDUSTRIAL TURBO Balancing Machine

Turbo Balans Makinası 0,5 kg ile 6 kg arasındaki ağırlıklara sahip turbo
millerinin dinamik ve statik dengelemesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Turbo Balancing machine is designed for dynamic and static balancing
of turbo shafts which weigh 0,5 kg to 6 kg.

Yüksek devirlerde hızlı, hassas ve sabit ölçümler alarak balans işlem süresini
kısalmaktadır.

It shortens the balancing time by taking stable, accurate and on time
measurements in high speed.

Tüm bileşenleri sağlam bir gövde içinde bir araya getirilmiştir. Bu nedenle
makine çok az alan zapteder.

It has gathered all the components in one safe part to save the space in
the machine.

ISO 7475 standartlarına uygun C sınıfı koruma kabini mevcuttur.
Balans programı lisanslı Windows işletim sistemiyle çalışmaktadır
Makinaların eğitimi ve kurulumu firmamız personelleri tarafında verilip, eğitim
sonunda sertifikalandırılmaktadır.
Makina kalibrasyonları firmamızda yapılarak kalibrasyon belgesi makine ile
birlikte teslim edilmektedir.
Bütün makinalarımızın CE sertifikası bulunmaktadır
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Muhafaza Platformu
Maintained Platform

It has a C class protection cabinet as per ISO 7475 standards.
Balancing programme works with a licenced Windows operating
system.
Training and installation process of the machines which are given by
our staff is finalized with the submission of a certificate.
Machine calibration is made in our company and calibration certificate
is provided together with the machine. All our machines have CE
certificate.

mbsbalans.com
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OPSİYONEL ÜNİTELEROPTIONAL PRODUCT
CNC FREZE

CNC FREZE

ROBOT TAŞIYICI

ROBOT CARRIER

Bünyesinde hem delik delme hemde
tarama yapabilme özelliklerini bulunduran,
aynı zamanda üç eksende interpolasyon
hareketler gerçekleştirebilen talaş kaldırma
ünitesidir. Freze Ünitesi tahrik mekanizması
devri iş parçasının özelliklerine ve talaş
kaldırma şekline (delik delme-tarama) göre
otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Ünitenin
eksenel hareketleri servo motorlar yardımıyla
desteklenmiştir.

It has both drilling and scanning property in it,
at the same time is capable of swarf removal
by performing interpolation movements in
three axes .Milling unit operating mechanism
speed is automatically adjusted according to
the properties and swarf removal type(drillscan) of the work piece. The axial movements
of the assembly was supported by servo
engines.

Geliştirmiş olduğumuz robot taşıyıcı
balanslanacak parçayı makinaya yerleştirir
ve balanslama işlemi bittikten sonra parçayı
çıkartarak bir yenisini makinaya yerleştirir. Bu
sayede seri üretim aksamadan devam eder.

The robot carrier which was developed
by ourself positions the parts needs to be
balanced into the machine and after finishing
the balancing removes the parts with a new
part into the machine.

Tasarlanan robot taşıyıcılar balanslanacak
parçaların teknik özelliklerine göre tarafımızdan
ayarlanır ve sistemin çalışmasını sağlayacak
yazılım hazırlanarak kullanıma sunulur.

In this way, production will go without
interruption.

Kullanılan robot taşıyıcı çalışması için 5-6 bar
hava basıncına ihtiyaç duymaktadır.

Robots designed carriers according to the
specifications of the parts to be balanced
are set by us and the software to ensure the
operation of the system is being prepared.
Robot carrier needs 5-6 bar air pressure for
operation.

Dİkey matkap

VERTICAL DRILL ASSEMBLY

İLAVE BANKO

ADDITIONAL STAND

Operatörün istenilen noktada talaş kaldırması
ve kaldırılacak talaş miktarının tespit etmesi
etkin bir şekilde gerçekleşmektedir.

Ease of swarf removal at the desired point of
the operator and will be removed to determine
the amount of swarf is carried out in an
effective manner.

İlave banko 1 metre uzunluğunda olup standart
dışı uzun parçaların makinaya bağlanması için
kullanılmaktıdır.

Additional stand has 1 meter length and used
for connecting the nonstandart work pieces to
the machine.

Drill rigidly connected to the machine due to
the operator may result from errors such as
chip removal does not occur at the wrong
point.

Ayrıca ilave banko kullanılmasıyla ana banko
ve ilave banko arasında boşluk oluşturulur.
Oluşturulan bu boşluk sayesinde normalden
daha büyük çaptaki parçaların balanslanması
yapılmaktadır.

Also a gap occurs by using additional stand
main stand and additional stand. This gap
helps to make balance of bigger than normal
diameter work pieces.

YAN DELİCİ MATKAP

HORIZONTAL DRILL ASSEMBLY

MUHAFAZA PLATFORMU

MAINTAINED PLATFORM

İş parçalarının makinaya bağlanma şekline
göre yatay veya dikey tip makinalarda parçayı
makinadan sökmeden balanslama işlemini
tamamlamanıza yardımcı olur.

Helps the balancing of the work parts without
dismantling from the machine (either vertical or
horizontal according to the connection types
of the parts.

Oluşabilecek tehlikeleri engellemek amacıyla
kullanılır. Muhafaza platformu balanslama
yapılacak parçanın fiziksel özelliklerine göre
makinaya entegre edilmektedir.

Used to prevent hazards that can occur.
Maintained platform is intagrated to the
machine according to the physical properties
of the work piece that needs to be balanced.

AYNA veya PENS TUTUCU

CHUCK HOLDER ASSEMBLY

KONVEYÖR

CONVEYOR

Ayna veya pens tutucu tertibatı parçanın
şekline ve teknik özelliklerine göre uygun
bir yana seçimi yapılarak makinaya entegre
edilmektedir.

Chuck holder assembly can be integrated to
the machine into a suitable position according
to the shape and technical specifications of
the part.

Konveyör müşterilerimizin isteği doğrultusunda
tarafımızdan tasarlanmaktadır. Ayrıca istenilen
çalışma şartlarına göre programlandırılması
yapılabilir.

Paçanın dönmesi ve parçadan talaş kaldırılması
esnasında ilgili parçayı sıkı bir şekilde
sabitleyerek, oluşabilecek tehlikeleri önler ve
talaş kaldırma işlemini kolaylaştırır. Sıkma ve
gevşetme işlemi aç kapa hava vanası ile pratik
bir şekilde geçekleşir.

One of the most advantage is operator can
connect different diameter of work pieces.
Tightening and loosening process is achieved
with on-off air valve in a practical way.

Cnc balans makinelerinde konveyör
kullanılması durumunda balanslama işlemi seri
bir şekilde operatöre ihtiyaç duymadan devam
eder.

Conveyors are designed by our company
according to our clients demands.
Programming according to the desired
operating conditions are made by us. CNC
balancing machine balancing process in the
case of the use of conveyors continues in a
serial manner without the need for operator.

Chuck operating assembly requires pneumatic
or hydraulic power source acording to the
Chuck.

Konveyör tasarlanırken balanslanacak parçanın
teknik özellikleri, tesisin kurulacağı yerin
büyüklüğü göz önünde bulundurulur.

Matkabın makinaya rijit bir şekilde
bağlı olmasından dolayı, operatörden
kaynaklanabilecek yanlış noktadan talaş
kaldırma gibi hatalar oluşmamaktadır.

Ayna çalıştırma tertibatı, aynanın durumuna
göre pnömatik ya da hidrolik güç kaynağına
ihtiyaç duyar.
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When designing the conveyor the technical
specifications of the piece to be balanced,
the size of the facility will be established are
considered.

mbsbalans.com
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Sektörler ve Referanslar

Ülkemizin
balans teknolojisi ve sistem merkezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otomotiv
Ziraat
İnşaat
Telekomünikasyon Teknolojisi
Enerji ve Çevre Teknolojisi
Ulaşım (Karayolları, Havayolu, Demiryolu,
Denizcilik, Lojistik)
Hammadde Teknolojisi
Savunma Sanayi
Raylı Sistemler
Tekstil Sanayi
Giyim Sanayi
Ambalaj Sanayi
Kağıt Sanayi
Basım, Matbaa Sanayi
Lastik - Plastik ve Kauçuk Sanayi
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• Seperatör - Karıştırıcı ve Kırıcı Sanayi
• Metal Üretim ve Sanayi
• Motorlu Araçlar ve Yedek Parça Sanayi
• Ağaç ve Mobilya Sanayi
• lsıtma - Soğutma ve Havalandırma
• Mermer Sanayi
• İş Makinaları
• Yedek Parça Sanayi
• Fan ve Pompa Sanayi
• Tarım Makinaları
• Makina Sanayi
• Sert Metal Kesici
• Takım Sanayi
• Beyaz Eşya Sanayi ve El Aletleri
• Medikal Sanayi

SECTORS AND REFERENCES

We are
proud of being balance technology and system center of our country.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automotive
Agriculture
Construction
Telecommunication Technology
Energy and Environmental Technology
Transportation (Air, Railway, Logistics)
Raw Materials Technology
Defense industry
Rail Systems
Textile industry
Clothing industry
Packaging industry
Paper industry
Publishing, Printing industry
Rubber Plastics and Rubber industry
Seperators Mixer and Crusher

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metal Manufacturing and industry
Motor Vehıcles and Spare Parts industry
Wood and Furniture
Heating • Cooling, Air Conditioning
Marble lndustry
Workstations Machines
Spare Parts lndustry
Fan and Pump lndustry
Agriculture
Machinery lndustry
Hard Metal Cutting
Industrial Tooling and
Household appliances and power tools
Medical Industry
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1200. Sokak No: 60-61-62-63 Ostim / Yenimahalle ANKARA
Tel: +90 (312) 354 68 39 Faks: +90 (312) 354 06 47
info@mbsbalans.com
www.mbsbalans.com

