
Globalde Çözüm Ortağınız…

“26 yıllık deneyim ve uzmanlığımızla hem yerel hem de globalde projelerinize uygun en doğru çözümleri üretmeye devam 
ediyoruz”

Türkiye’nin ilk “Kanal Flanşı” üreticisi vasfıyla iklimlendirme sektörünün en köklü ve öncü firmalarından biri olan Makro 
Teknik, faaliyete geçtiği 1994 yılından bugüne çeyrek asrı aşkın birikimiyle uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir 
üretim kapasitesine ulaşarak bugün 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan global bir kuruluş haline gelmiştir.

Faaliyetlerine yerli imalat kanal �anşı ve aksamlarının üretimiyle başlayan Makro Teknik, bugün sahip olduğu teknolojik 
altyapı ve geliştirdiği AR&GE uygulamaları ile kendi üretimi olan taşıyıcı profiller, kelepçeler, muhtelif montaj malzemeleri 
ve kendi markası altında ürettirdiği kauçuk izolasyon ve �exible gibi ürünler ile imalat yelpazesini çeşitlendirmeye devam 
etmektedir. Kalitesini, Mart 2003’te ISO 9001 ile tescillendiren firmamız yurt içi ve yurt dışında geniş satış organizasyonu 
ile mükemmel kalite ve uygun fiyat dengesini bir araya getirerek müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı
hede�emektedir.

Makro Teknik ekibimiz kurum misyonu dahilinde tedarikçilerden müşterilere kadar tüm paydaşlarımı için ortak fayda 
sağlayacak iş birliklerini artırmakta, en son teknolojiyi ve kaynakları verimli ve etkin kullanırken evrensel insan hakları ile 
doğa ve çevre bilincine önem göstermektedir. Ana üretim faaliyetlerini İstanbul’da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 
başta olmak üzere Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yer alan imalat tesislerinde sürdüren Makro Teknik, yurt içi ve dışında da 
50’ye yakın “Makro Teknik Express” satış ağı ile ürün ve hizmetlerini geliştirmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden 
oluşan firmalarla geniş bir müşteri portföyüne sahip firmamız, Madrid protokolü kapsamındaki tüm ülkelerde marka 
tescilini tamamlamış ve toplam cirosu içerisinde ihracatının payını hedefi olan %75'e yükseltmiştir.

HAKKIMIZDA

MAKRO TEKNİK 1



MAKRO TEKNİK2



MAKRO TEKNİK 3

İÇİNDEKİLER SMARTSMART

Smart Profil ........................................................................................................................................................ 4

Yük Taşıma Kapasitesi .................................................................................................................................... 5

Yük Taşıma Kapasitesi .................................................................................................................................... 6

Smart Profil MT-100 L ve T Montaj Sistemleri ....................................................................................... 7

Smart Profil MT-100 Modüler Sistem ....................................................................................................... 8

Smart Profil Zemin Plaka .............................................................................................................................. 9

Cıvatalar .............................................................................................................................................................. 9

Uygulama Örnekleri ..................................................................................................................................... 10

Tüm Uygulamalar .......................................................................................................................................... 11

Sertifikalar ........................................................................................................................................................ 12



MAKRO TEKNİK4

SMART PROFİL

Smart Profiller, ağır yük destek sistemleri için tasarlanmış, kaynaklı çelik 
yapılara alternatif modüler bir profil sistemidir. Hızlı montaj imkanı 
veren, her türlü değişikliğe karşı esnek, modüler ve sağlamlığıyla fark 
yaratan Smart Profiller, sıcak daldırma kaplama yapısıyla ve kullanım 
kolaylığı sağlayan kılavuz cıvataları ile alternati�erine göre ekonomik 
ve uzun ömürlü bir çözüm sağlar. Ana kullanım alanı olan boru tesisatı 
desteksistemleri, makine teçhizatına erişim platformları, yürüme 
yolları, ikincil çelik uygulamaları, cephe ankraj uygulamaları, çatı destek  
uygulamaları ve cihaz kaideleri gibi birçok kullanım alanı 
bulunmaktadır. Smart Profil’in yüm yükler altındaki hesaplamaları 
Makro Teknik firmasının uzman mühendis kadrosu tarafından yapılıp 
değerli müşterilerimize sunulmaktadır.

Smart Profil

Şantiye alanında kaynaklı imalata gerek olmadan kılavuz cıvatalarıyla kolay, hızlı ve güvenilir şekilde montaj yapılır. 
Kendinden diş açma özelliğine sahip cıvataları sayesinde ekstra somun, pul veya başka bir eleman kullanımına gerekli 
olmadığı gibi dişli pul yapısıyla titreşim ile çözülmeye karşıda yüksek direnç sağlar. Cıvatalı bağlantı olması sebebiyle, 
proje ve tasarım değişikliklerinde kolaylıkla imalat revizyonuna izin verir ve minimum malzeme sarfiyatı sağlar. Standart 
sıcak daldırma galvaniz kaplamasıyla korozyona karşı direnç sağlar ve uzun ömürlü kullanıma izin verir. Önceki 
maddelerde belirtilen sebeplerden dolayı konvensiyonel sistemlere kıyasla %50’ye varan malzeme ve işçilik avantajları 
sağlanabilir.

Kullanım Avantajları

Kendinden diş açma özelliğine sahip cıvatası ile hızlı ve kolay montaj.

Üç eksende bağlantı imkanı.

Yüksek kalite daldırma galvaniz kaplaması ile uzun ömür.

Kaynak gerektirmeyen ve demode edilebilir imalat.

Kesit formu sayesinde hafif, güçlü ve yüksek burulmaya dayanıklı tasarım.

Estetik görünüm.

Tüm Makro Teknik ürünleri ile uyumlu tasarım.

Özellikler
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YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ SMARTSMART

PROFİL BOYU
mm

MAKSİMUM DİZAYN YÜKÜ
kN

SEHİM
mm

PROFİL BOYU
mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ Z-Z EKSEN (AXIS) Y-Y EKSEN (AXIS)

ÜRÜN

MKSP100

MAKSİMUM DİZAYN YÜKÜ
kN

SEHİM
mm



MAKRO TEKNİK 6

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

PROFİL BOYU
mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ Z-Z EKSEN (AXIS) Y-Y EKSEN (AXIS)

ÜRÜN

MKSP100

MAKSİMUM DİZAYN YÜKÜ
kN

SEHİM
mm

PROFİL BOYU
mm

MAKSİMUM DİZAYN YÜKÜ
kN

SEHİM
mm
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SMART PROFİL MT-100 L VE T MONTAJ SİSTEMLERİ

Makro Teknik elemanlarına sahip konsol örneklerinin 
kontrüksiyonu için idealdir. Asma iskele sistemleri, iskeleler 
veya ekipmab destek çerçeveleri gibi farklı yapı türlerinin kiriş 
bağlantılarının birleşmesini sağlar.

Kendinden şekillendirmeli vidaların kullanımı sayesinde basit 
ve güvenli kurulum olanağı sağlar. Ağır yük profilinin yüm 
yüzeyleri, uç bağlantı elemanlarının bağlantısı için 
kullanılabilir. Uç bağlantı elemanları, uygulamaya ve 
desteklenecek yüke göre değişiklik gösterebilir.

Uygulama

SMARTSMART

Kod No (Tip) A B C D

MT-L-AYAK-100

MT-T-AYAK-100
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SMART PROFİL MT-100 MODÜLER SİSTEM

CIVATALAR

Çelik çerçevelerin imalatı için galvanizli içi boş smart (kutu) 
profil. Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, hem basit iki 
boyutlu destekler hem de karmaşık hacimsel düzenlemeler 
için tasarlanmıştır. Uygulama için belli aralıklarda tasarlanan 
montaj delikleri ise hızlı, kolay, güvenilir ve daha az maliyetli 
montaj hizmeti sunmaktadır.

Kendinden şekillendirmeli vidalar kullanarak, yapısal bağlantı 
elemanları gibi elemanlar, ağır yük profilinin tüm yüzeylerine 
monte edilebilir. Şekillendirmeli vidalar yüksek yük 
dayanımına sahip olup bağlantıların güvenli olmasını 
sağlamaktadır. Birden fazla kez kullanılabilir ve takılabilirler.

Uygulama

MT-100 Modüler

Özel formu sayesinde delik içerisine, kendinden diş açıp 
sabitlenen kolay montaj cıvatasıdır.

Tip Boy

MTC-1080
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ZEMİN PLAKA

Makro Teknik yük profilleri ile üretilmiş çerçevelerin duvar, 
tavan ve zeminlere kurulumu için güvenli ve sağlam 
elemanlardır. Kiriş kenetleri kullanarak çelik kirişlere monte 
edilebilir.

Delikleri profildeki delikler ile hizalayın. Kendinden 
şekillendirmeli vidaları kullanarak bağlantıyı sabitleyin. İşlem 
yapacağınız yapıya takılacak olan çerçeveler için uygun 
ankraj elemanları kullanmaya özen gösterin. Çerçevede 
taşınacak yükü hesaplayın ve yüke uygun ankraj elemanını 
şeçiniz.

Uygulama

SMARTSMART

Tip

A B C D

A B C

D

MT-ZEMİN PLAKA-100
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TÜM UYGULAMA ÖRNEKLERİ
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TÜM UYGULAMALAR

MAKRO TEKNİK
Ağır Yük Profil Uygulama Örneği

SMARTSMART
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SERTİFİKALAR


