
Bare  Single Wire 

Single wire ( annealed / hard drawn) produced according 
to orders in rod break down machine  is consumed for  
in–house requirements as raw material or served to direct 
sale packed in iron/carton baskets and  on DIN 630 iron/
wooden spools . Single wire manufactured in medium and 
fine size machinery group is packed according to cus-
tomer specification and diameter on DIN 630 iron/wood-
en spools and DIN 250 plastic spools for delivery. Diam-
eter range produced in our factory is 0.12 mm – 3.50 mm

Tekli Bakır Teller 

Kabatel makine grubunda siparişe göre tavlı ya da tav-
sız (sert) üretilen tek teller Tel Çekme tesisimizin diğer 
bölümlerinde girdi tel olarak kullanıldığı gibi çelik ve kar-
ton sepetler içinde. DIN 630 çelik makaralarda ambalajla-
narak doğrudan satılmaktadır. Ortatel ve incetel makine 
grubunda üretilen teller çaplarına ve müşteri isteklerine 
bağlı olarak DIN 630 çelik makaralarda ve DIN 250 plastik 
makaralarda ambalajlanarak sevk edilmektedir. Çap 0.15 
mm’den 3.50 mm’ye kadar tek tel üretimi yapılabilmektedir.

Multi Wire 

Multi wire manufactured by annealing with a  
diameter range 0.15 mm – 0.49 mm up to 16 Ends in  
state of the art machinery  is wound on iron DIN 630 
spools. This product is served to direct sale or used in 
house requirement as inlet wire for bunching machines.

Modern teknolojiye sahip makinelerde.soğuk tel çekme 
yöntemiyle tavlı olarak inceltilen çok telli ürünler . aynı 
anda 16 tele kadar 0.15 mm - 0.49 mm aralığında üretil-
erek DIN 630 luk demir makaralara sarılmaktadır. Bu ürün-
ler kendi tesisimizde bükümlü tellerin giriş hammaddesi 
olarak kullanılabildiği gibi. doğrudan da satılabilmektedir.

Çok Telli

Bunched Wire 

The inlet single and multi wire  are bunched in sin-
gle twist and rigid stranders according to custom-
er specifications (different lay lengths and  geomet-
ric construction) with a  cross section range from 
0.50 mm2 to 300 mm2 and wound on iron DIN 630 
spools and different size wooden drums for delivery.

Bükülü Bakır Teller 

Tektel ve çoktelli tel çekme makinelerinde üretilen çıplak 
tavlı teller büküm makinelerinde girdi teli olarak kullanılır. 
Bu teller Single Twist ve Rijit Strander büküm makine-
lerinde müşteri isteği ve standartlar doğrultusunda 
0.50 mm2’den 300 mm2’ye kadar kesitlerde kullanım  
yerine göre belirlenmiş geometrik yapılarda ve hatvelerde 
bükülür DIN 630 çelik makaralara sarılarak sevk edilir.

Kimyasal Özellikler / Chemical Specifications: EN 13602 

Sn Zn Pb Fe Ni Al P  Si Mn S  Co Au Ti O  Cd Bi Cr Sb Mg As Se Te Ag Be Zr B  Cu H  

2.0 1.0 5.0 10.0 10.0 2.0 3.0 2.0 0.5 15.0 1.0 - - 5.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 5.0 2.0 2.0 25.0 - - - % 99.99 
min. 1.5

0.1 1.0 0.3 1.1 0.1 0.1 0.3 0.9 0.5 8.5 0.9 0.1 0.1 1.5 0.1 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 1.1 4.8 0.1 0.3 0.1 99.9973 0.66

Bakır Filmaşin ve Teller 
Copper  Rod and Wires
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