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MAE aks takımı presleri,
         akıllı egemen güç

Yenilikçi teknik çözümler, müşterilerimizle yakın ilişkilerimiz, konusunda 
uzman elemanlarımız ve geniş tecrübe: MAE 50 yıldan beri demiryolu 
araçları aks takımları için montaj presleri geliştirip üreterek konusunda 
dünya liderliğine ulaşmıştır.

Uygun fiyatlı atölye preslerinden, tam otomatik yüksek randımanlı preslere 
kadar uzanan geniş ürün yelpazemiz içinden ihtiyacınıza uygun çözümü 
mutlaka bulacaksınız.

Üretim, montaj, işletmeye alma ve satış sonrası hizmet: uzmanlarımız her 
zaman yanınızda. MAE; kalite, güvenilirlik ve rekabetçi fiyatları ile yenilikçi 
alman teknolojisinin simgesidir.
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Artan talepler için
  güçlü çözümler

Dünya çapında modern montaj süreçlerinden beklentiler hızla artıyor. Demiryolu aracı üreticileri ve 

ulaşım şirketleri yolcu emniyeti açısından bu işlemlere gittikçe daha fazla önem vermektedirler. Montaj 

işlemleri artık kesin standartlarla düzenlenmiştir. Basit tasarlanmış geleneksel aks takımı presleri 

son yıllarda önemli bir teknolojik gelişme kaydetmiştir. MAE bu beklentileri karşılayan güçlü çözümler 

sunmaktadır.

Aks takımı milleri için otomatik merkezleme silindirleri gibi, teker ve fren 
diski montaj kovanları, artık kaldıraçlarla ve elle yapılan konumlama işlemi 
devrini kapatmış ve ekipmanın tam olarak merkezlenmesini sağlamaktadırlar.
Preslerin yüklenmesi ve boşaltılması artık pratik olmayan ve tehlikeli vinç 
aracılığı ile değil, otomatik aks takımı nakil arabaları ile yapılmaktadır.
Presin sürümü yüksek randımanlı bir kontrol bilgisayarı tarafından 
yapılmaktadır. Bilgisayar güç ve konum ölçme sistemlerinin yardımı ile 
standartlara uygun en doğru montaj işlemini tamamlamakta ve akabinde  
iş kalitesini raporlamaktadır.

Günümüzde, merkezleme silindirleri, aks takımı nakil arabaları ve kontrol 
bilgisayarları en sıradan atölye presleri için bile vazgeçilmez aksamlar 
haline gelmiştir. Aks takımı üreticileri veya büyük bakım atölyeleri için 
geliştirilmiş yüksek randımanlı presler, tüm pres işleminin yanı sıra, yükleme 
ve indirme ve pres aparatları konumlandırma işlemleri için de çok yüksek 
düzeyde otomasyon içermeleri ile ayırt edilmektedirler.

MAE bütün bunları göz önüne almıştır. Ürün yelpazemizin temelinde her 
türlü uygulamaya uygun güçlü bir çözüm vardır. Az sayıda aks takımı 
montajı yapan veya sınırlı bütçeli kullanıcılar için dahi hassas montaj, 
konforlu kullanım ve en üst düzeyde emniyetli işlem standart olarak 
sunulmaktadır.
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• Kompakt monoblok şasi konsepti sayesinde az yer gereksinimi,  

yüksek hassasiyet ve sağlamlık. 

• İşlem kolaylığı ve sınırlı alanlara yerleşim sağlanması için doğrudan  

pres gövdesi üzerinde konumlanmış aparatlar.

• Mükemmel ergonomi, çalışma alanına kolay erişim.

• Kolay sürülen pres aparatları dış etkenlere karşı korunmuştur.

• Talep kontrollü hidrolik sistemi ile yüksek enerji tasarrufu.

• Çalışma şartlarına uygun sertifikalı güvenlik konsepti.

RADS serisi – 
       yenilikçi temel tezgâh 
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Yükleme ve indirme sistemleri- 
          etkin elleçleme için 

Aks takımı presinin randımanı büyük ölçüde rasyonel yükleme ve indirme taşıma 

sistemleri sayesinde elde edilebilir. MAE bu amaçla her türlü talebe yönelik çözüm 

sağlamak amacıyla üç temel sistem sunmaktadır. 

MAE MoGiS ağır yük aks takımı arabası 
Ağır lokomotif aks takımlarının güvenli olarak taşınabilmesi için  
üzerlerindeki motor ve dişli gruplarının yükleme, indirme ve presleme  
işlemi sırasında yeterince desteklenmiş olması gerekir. MAE, MoGiS 
sistemi ile bu zor görev için rasyonel ve esnek bir çözüm getirmektedir.  
Aks takımları bir vinç sayesinde, manüel veya otomatik olarak tahrik  
edilen ve aks mili, motor vs. için ayarlanabilen destek kolları olan  
MoGiS’e yerleştirilir.

MAE MoviS aks takımı taşıma robotu 
2001 yılından beri patentli MoviS aks takımı taşıma robotu yüksek üretim 
kapasiteleri için kendini ispat etmiş bir sistemdir. Ray üzerinde hareket 
eden alt arabası, döner ve kalkar üst gövde, genişliği ayarlanabilir 
aks takımı destek kolları ve rahatlıkla programlanabilir sürümü 
vardır. MoviS, aks takımlarını besleme 
hatlarından veya ön montaj tezgâhı 
üzerinden manüel veya otomatik 
olarak alabilir ve bunları pres 
tezgâhına taşıyabilir. Presleme 
işleminin ardından aks takımları 
kesintisiz olarak presin arkasına 
veya tekrar alındığı yere geri 
getirilir. 

Manüel aks takımı taşıma arabası
Bu manüel hareketli aks takımı taşıma arabası küçük 
ölçekli üretim için geliştirilmiş düşük maliyetli modeldir. 
Tüm ekipmanı ile birlikte her aks takımının taşınabilmesi 
için yatay ve dikey yönde kolaylıkla ayarlanabilen 
destek kolları mevcuttur. Yükleme işlemi tezgâhın 
dışında yapılır ve opsiyon olarak sunulan kilitleme 
sistemi sayesinde arabanın ön montaj sehpası olarak 

kullanılması mümkündür. 
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Ön montaj tezgâhı
Yüksek randıman için teker ve fren disklerinin 
ön montajı için ayrı bir tezgâh temin edilmeli ve 
böylelikle pres işlemine paralel olarak bir sonraki aks 
takımı hazırlanmalıdır. MAE, tek ve çift çalışma sistemli 
olmak üzere iki tip ön montaj tezgâhı sunmaktadır.

Yüksek basınç pompası 
Günümüz lokomotiflerin ve yolcu trenlerinin çoğunun teker ve fren 
disklerinin hasarsız demontajının yapılabilmesi için hidrolik yağlama 
kanalları vardır.
MAE manüel veya otomatik olarak çalıştırılan yüksek basınç pompalarının 
yanı sıra, aynı zamanda ilgili hortumlar ve hızlı değiştirilebilir bağlantı 
adaptörleri sunmaktadır. 

         
Değişik gereksinimler  
   için seçenekler 

Köprü vinci
Aks takımı presini atölyenin tavan vincinden bağımsız kılan bu köprü 
vinci ihtiyaca uygun ebadlarda üretilmektedir. Vinç üç bağımsız veya eş 
zamanlı kontrol edilebilir cereskallar ile aks takımı millerini, teker ve fren 
disklerini geçici depolama alanlarından alıp pres alanına veya ön 
montaj tezgâhına getirilmesi için kullanılır. Ayrıca komple aks takımları 
da bu vinçle taşınabilir. Günümüzde, vinçler artık doğrudan prese 
yükleme işleminde kullanılmamakla birlikte, gerektiğinde yardımcı 
ekipman ile bu mümkündür. 

Aparatlar ve mühendislik
Aks takımı presi standart bir ürün olsa dahi, araçlarınıza uygun pres 
ve montaj aparatlarına sıra geldiğinde özel üretim gerekmektedir.
Aks takımı presinizin filonuza yeni katılan araçlara uygun hale 
getirilmesini gerektiğinde, aparatların tasarımı, montajı ve işletmeye 
alınmasını sunuyoruz.
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Eğri değerlendirmesi
Ekranda gerçek zamanlı gösterilen kuvvet-deplasman eğrisi 
yüksek kaliteli presleme işleminin temelini oluşturur. Aks takımı 
üreticilerinin montaj ve demontaj için şart koştuğu kuralların yanı 
sıra, göz önüne alınması gereken küresel yönetmelikler ve 
kriterler de bulunmaktadır. RACOS sistemi otomatik olarak eğri 
değerlendirmesi yapmakta ve yüksek esneklikle temel verileri 
programlama özelliği sunmaktadır. Bu arada önemli standartların 
şart koştuğu veriler de eş zamanlı olarak görüntülenmektedir.

Ölçüm sistemi
Bu üniversal ölçüm sistemi sayesinde pres işlemi için önemli 
tüm aks takımı geometrik verilerinin kaydı otomatik bir iş akışı 
ile mümkün olmaktadır.
Bu ölçümlerde teker ve fren disklerinin, dişli aksamlarının ve 
millerin referans yüzeylerinin eksenel konumlarının yanı sıra, 
aks takımı mili üzerindeki yataklar da dikkate alınır. Ayrıca, milin, 
tekerleklerin ve fren disklerinin eksenel ve radyal salgı hataları 
da aks takımı dönüşü yaptırılarak hesaplanır.

Uygulamaya bağlı olarak dokunma ve lazer ölçme başlıkları 
kullanılabilir. 

 

Modern ölçme ve kontrol 
    sistemleri –
     güvenli işletim için 

Aks takım presinin ölçme ve kontrol sistemi güvenlik, hassasiyet ve kullanım 

kolaylığı açısından ayrıcalıklı öneme sahiptir. MAE bu konuya gereken önemi 

vermiş ve bu amaçla MAE RACOS kontrol bilgisayarı ve programlanabilir ölçme 

sistemleri ile yeni bir standart geliştirmiştir. 

MAE-RACOS ölçüm bilgisayarı 
Yüksek verimli sanayi tipi PC esasında geliştirilmiş MAE-RACOS ilk kez 
1995 yılında uygulamaya sokulmuştur. Bu zamandan beri MAE-RACOS 
giderek daha yüksek randımanlı hardware ve yazılım ile donatılmış, 
özellikle kullanıcı dostu operatör arayüzü geliştirilmiş. 

RACOS sisteminde tüm işletim bilgileri, güç ve konum ile ilgili sensör 
verileri bir arada toplanmaktadır. Sistem pres silindiri tahriklerinin otomatik 
çalışmasını, aparat konum kaymalarını ve yükleme sistemini kontrol  
etmektedir. Sistem rahatlıkla programlanabilir çevrimlere sahiptir.

Bilgisayar presin hemen yanında yer alan kontrol panelinin içinde yer alır. 
Büyük dokunmatik LC ekranı işlem sürecini ayrıntılı olarak yansıtmaktadır. 
Sistem müşteri veritabanın girilebilmesi için Windows işletim arayüzü, 
Ethernet arayüz portları, DVD sürücü ve uzaktan diagnoz sistemi yanı sıra 
bir dizi diğer pratik özelliklere sahiptir.

UIC - International Union of Railway AAR - Association of American Railroads DB - Deutsche Bahn EU - Europäische Union
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MAE demiryolu tekniği – 
       diğer ürünlerimiz

Sloganımız “güç kontrolü” çerçevesinde, demiryolu tekniği alanında 

kullanılan diğer montaj ve doğrultma tezgâhlarını sunuyoruz. 

Teker bandajı presi
Kauçuk sönümleyicili bandajlı teker montajı için pres sunuyoruz.
Üretim miktarına bağlı olarak manüel veya otomatik olarak çalışan dikey 
veya yatay donanım kullanılmaktadır. Bu işlev aynı zamanda aks takımı 
presi ile bütünleştirilebilmektedir. 

Montaj sistemleri
Teker ve fren diskleri sökme, rulman sökme ve takma işlemleri için düşük 
maliyetli, manüel kontrollü yatay presler sunulmaktadır.

Doğrultma tezgâhları 
MAE strok kontrollü hassas doğrultma tezgahları iki tip olarak 
sunulmaktadır. 
Demiryolu makasları üretimi ve ray bakımları için, manüel veya  
yarı-otomatik tek veya iki doğrultma silindirleri, yatay C-kolon  
presleri kullanılmaktadır.
Ray üreticileri için dört-noktadan etkili, bütünleşik lazer ölçme sistemli  
tam otomatik doğrultma tezgâhları sunulmaktadır. Patentli dört-noktadan 
etkili doğrultma metodu ile yenilikçi kolon tasarımı özellikle hızlı ve  
hassas iş parçası doğrultma yapılmasını garanti eder. 
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Satış sonrası hizmet – 
     kesintisiz başarı için

Sizler ile MAE presiniz hakkında sürekli iletişimde olmayı isteriz! Böylelikle 

presinizin uzun yıllar boyunca ihtiyacınıza en iyi şekilde karşılık vermesini 

sağlayacak hizmeti sunabiliriz. 

Kalibrasyon hizmeti 
Sertifikalı kalibrasyon şirketleri ile işbirliği içinde cebri deplasmanlı ölçme 
sistemi üzerinde periyodik olarak tanımlanmış test ve ayarlar 
gerçekleştirmekteyiz.

Bakım sözleşmeleri 
Yüksek nitelikli personelden oluşan ekiplerin yer aldığı küresel işletme  
ve servis bölümümüz etkili bakım ve onarım faaliyetlerini hizmetinize 
sunmaktadır. Bu hizmetler talep üzerine veya düşük maliyetli bakım 
sözleşmesi esasında sağlanabilmektedir. 

Güncelleme ve ürün yükseltme
MAE teker grubu presleri esas itibarı ile sınırsız süre ile hizmet verebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, gelişen teknolojik standartlara 
uyumluluğun sağlanabilmesi için yazılım güncellenmesi ve/veya hidrolik 
tahriklerini yenilenmesi gerekebilir. Böylelikle eski tezgâhınızın daha verimli 
ve güvenilir çalışması sağlanmış olacaktır.



Dünya Çapında
Referanslarımız

Dünya çapında çeşitli raylı sistem araçları üzerindeki 50 yıllık deneyimi-
mizden yararlanabilirsiniz. ‘’100-yıllık dar ray kremayer ve pinyon tahrikli 
lokomotiflerden modern yüksek hızlı trenlere kadar’’
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MAE.
Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH
D-40699 Erkrath, Steinhof 65
D-40673 Erkrath, Postfach 1362
Tel: 0211 / 9 24 83 - 0
Faks: 0211 / 9 24 83 - 52
E-Posta: sales@mae-goetzen.de
www.mae-goetzen.de

        Bir GESCO grup şirketidir.
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