
MIG
manipulator

MIG

kolon bom

MACHINE DESIGN

MASTERY THAT YOU NEED.

We offer numerous design
solutions, including drills, bending,
forming, cutting, fixing and rotating.

İHTİYACINIZ OLAN MAKİNE

TASARIM UZMANLIĞI

Kaynak, delme, bükme,
biçimlendirme, kesme, döndürme ve
sabitleme olmak üzere çok sayıda
tasarım çözümleri sunuyoruz.



Mig - Manipulator system is designed for circular or
longitudinal seam welding of plates on roller beds,
positioner or fixed condition.
SAW, GTAW, GMAW FCAWand welding process can be
installed and used.
Manipulator system can be produced fixed or on the
rail for movement option.

Our systems reduce operator failures and tiredness
and also increase production quality to the highest
levels. It has an important role in maximizing business
potential with continuous production.

Apak Interwelding® machines have many standard
features as well as many options to meet customer
needs. Our products designing and offering basic and
also can revise related customer and productionto
limitation such as area or work capacity.

Mig - Manupulatör sistemleri,  iş parçasını çevirici,
pozisyoner veya bağımsız olarak dairesel ve yatay
olarak kaynak amacı ile tasarlanmış sistemlerdir. Bu
sistemler üzerinde ve kaynakTOZALTI, TIG, MIG-MAG

yöntemleri kullanılabilmektedir. Sistem opsiyon olarak
müşteri talebi doğrultusunda sabit ve ray üzeri
yürüyüşlü olarak üretilebilmektedir.

Ürettiğimiz sistemler operatör hatalarını,
yorgunluklarını azaltarak üretim kalitesini üst seviyelere
çıkarmaktadır. Kesintisiz üretim ile iş potansiyelini üst
seviyelere çıkarılmasında önemli rol oynaktadır.

Apak Interwelding® makinelerinde bir çok standart
özelliklerin yanı sıra opsiyon özelliklerle müşteri
ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok seçenek mevcuttur.

Ürettiğimiz sistemler gerekli görüldüğünde sistemin
çalışacağı ortam ve üretilen ürün ihtiyaçlarına göre
donanım, kaynak kapasitesi, kaynak yöntemi gibi
özellikler revize edilerek müşteri odaklı çözümler
sunulabilmektedir.

MIG MANUPULATOR
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MIG MANUPULATOR

� Mobile cabled controller
� High-precision and vibration-free skid framework for flawless

welding
� Adjustable linear Boom speed
� Anti-fall safety system for Boom fall
� Limit switch on all movements
� Motors with break
� Cable channels on Column - Boom
� Fixed on the floor
� Torch adjustment system (manual)
� Water-cooled torch system
� Durable body paint
� PCL and Touch screen control

Standard Features
� Taşınabilir tekerlekli kablolu kumanda
� Boşluksuz çalışması için tasarlanan lineer tipi kızak sistemi
� Ayarlanabilir doğrusal Bom hızı
� Bom düşmesine karşı mekanik kilit sistemi
� Limit siviçleri ile sınırlama
� Frenli  kolon motoru
� Kolon-Bom üzerinde kablo kanalları
� Yere sabitlenebilir sistem
� Manuel kontrollü torç ayar sistemi (slide)
� Su soğutmalı Torç Sistemi
� PLC ve LCD panel üzerinden kontrol
� Korozyon ve çizilmelere dayanıklı gövde boyası

Standart Özellikler

MODEL APAK-MM 3X3 APAK-MM 4X4 APAK-MM 5X5 APAK-MM 6X6

MIN. Height Under Boom (mm)

Min. Bom Altı Yükseklik (mm) 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm

Tecnical Features / Teknik Özellikler

3750 mm

5050 mm

900 mm

3900 mm

2000 mm/min.

4750 mm

6050 mm

900 mm

4900 mm

2000 mm/min.

5750 mm

7050 mm

900 mm

5900 mm

2000 mm/min.

6750 mm

7050 mm

900 mm

6900 mm

2000 mm/min.

MAX. Height Under Boom (mm)

Max. Bom Altı Yükseklik (mm)

Total Height (mm)

Toplam Yükseklik (mm)

Boom MIN. Reach (mm)

Bom Min. Uzama (mm)

Boom MAX. Reach (mm)

Bom Max. Uzama (mm)

Lifting speed (mm/min)

Bom Dikey Eksen Hızı (mm/dk)

� Camera monitoring system
� Lighting
� Rain (only with travelling carrier)
� 350° Rotatable column (manual)
� Joint tracking system - Laser
� Oscillator system (only MIG/MAG)

Optional Features
� Kamerayla İzleme Sistemi
� Aydınlatma
� Çeviricilerle PLC Kontrol (senkronize çalışma sistemi)
� Yürüyüş Yolu (Ray sistemi)
� 359° Dönerli kolon (manuel)
� Lazer iz takip sistemi
� Kaynak osilasyon sistemi

Opsiyonel Özellikler
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MIG MANUPULATOR

1- Torch height control
2- Mig-Mag welding torch
3- Welding oscillator
4- Axis adjustment system
5- Linear rails and carrier
6- Control Board
7- Security panel
8- Drop-Locks system that prevents boom to fall down
9- Column lifting gearbox
10- Cable carrier systems
11- Wire driving unit
12- Boom motion gearbox

* The rotators used in the system is optional. Conventional or self
align systems can be preferred.

System Equipment

1- Torç yükseklik sensörü
2- Mig-Mag kaynak torcu
3- Kaynak osilayson
4- Kaynak torç slaytı
5- Lineer ray ve arabalar
6- Kontrol Panosu
7- Bom taşıyıcı koruma muhafazası
8- Düşmeye karşı kilit sistemi
9- Kolon kaldırma redüktörü
10- Kablo taşıma kanalları
11- Tel sürme ünitesi
12- Bom hareket redüktörü

* Sistemde kullanılan çevirici sistemleri opsinoneldir.
Konvansiyonel veya kendinden merkezlemeli sistemler tercih
edilebilir.
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Sistem Ekipmanları
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APAK GRUP HAKKINDA

A PA K G R O U P 1 9 7 2 d e n b u g ü n e
Malatya’da en yenilikçi ekipmanlarla

çelik konstrüksiyon, levha imalatı ve metal
işleme endüstri ler ine gururla hizmet

vermiştir. 2010 yılında uluslar arası ve küresel
pazarlamayı geliştirmek için İstanbul’da yeni bir

imalathane açmıştır. Çellik endüstrisinin Kaynak,
Bükme ve kesme çözüzümleri ile sektörel otomasyon

sistemleri tasarlamaya ve üretmeye devam etmiştir.
Kullanımı kolay, sürdürülebilir ve özel olarak gereksinimlere

göre geliştirilmiştir, müşterilerimizin teknolojik yatırımları
gerçekleştirmesi ve kolay ulaşması için çalışıyor ve kendimizi her

geçen gün geliştiriyoruz.


