






•  Elekler
•  Siklonlar 
•  Çamur Pompa Fanları ve Astarları
•  Borular ve Nozzle   
•  Bant Sıyırıcılar
•  Merdane ve Tambur Kaplamalar
•  Kaplin ve Keçeler
•  Diğer Ürünler
          

•  Screens
•  Hydrocyclones
•  Slurry Pumps, Fans and Liners
•  Pipes and Nozzle
•  Band Scrapers
•  Roll Covering
•  Couplings and Seals
•  Other Products of Panel Inc.

Poliüretanı 
sizin için
şekillendiriyoruz

We are shaping 
polyurethane for you



Temelleri 1972 yılında kurucumuz Refa TEMİZ tarafından atılan PANEL A.Ş.  47 yılı aşan yolculuğuna, bugün 
20.000’den fazla işyerinin bulunduğu Orta Doğu Sanayi ve Ticaret Merkezinde (OSTİM), 32. dükkan olarak 
başlamıştır. İlk günden itibaren sahip olduğumuz heyecanımızı her geçen gün arttırarak, sektörde daima bir 
adım önde, yenilikçi, lider, öncü, dürüst, güvenilir müşteri ve yol gösterici konumumuzu geliştirerek, sizlere en 
iyi hizmeti vermeyi amaçlayarak büyüdük.  

Bugün, Ankara - Gölbaşı tesislerimizde ürünlerimiz, ileri teknolojiye sahip 10.000 m2’lik fabrikamızda teknik 
tasarımdan AR-GE sürecine kadar, kendi oluşturduğumuz sistem ile üretilmektedir. Tamamı mühendislik 
plastikleri olan malzemelerden ürettiğimiz, aşınmaya dayanıklı poliüretan malzemelerimiz kullanım yerlerine 
göre farklı özelliklerde üretilerek siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.  

Ürünlerimiz, yurt içi ve yurt dışında Madencilik, Makina, İnşaat, Otomotiv, Demiryolu ve Havacılık sektörlerinde 
başarı ile kullanılmaktadır.  Artan müşteri memnuniyeti ve güvenine paralel olarak, firmamızın yenilikçilik 
kültürünün artması sonucu, sürdürülebilir başarımızla beraber, madencilik ve demiryolu sektörlerinde yakaladığımız 
hedefleri daha yükseklere taşıyacağımıza olan inancımız tamdır.

The founder of PANEL INC. Refa TEMİZ started his 47 years of career in 1972 as the owner of 32nd shop in the 
Middle East Industry and Commerce Center (OSTİM), home to more than 20.000 businesses today. Starting from 
the first day in business we decrease our enthusiasm every day ; grow in our sector by developing our innovative, 
pioneer, honest, stable, confidential and leading position. 

Today we are producing our products with high-technology ; all steps developed by PANEL from technical design 
to R&D in our 10.000 m2 plant in Golbasi – Ankara. Our corrosion proof, durable polyurethane products are put 
into your service ; manufactured from engineering plastics according to the purposes of usage.  

Our products are being used in mining, machinery, construction, automotive, railway and aviation areas with 
success. Our innovation culture developed parallel to the decreasing customer satisfaction and trust; we believe in 
PANEL will achieve higher goals with its sustainable success in mining and railway sectors.

HAKKIMIZDA
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Türkiye’de 81 ilde, 2800 tesiste Panel ürünleri kullanılıyor.
81 provinces in Turkey’s, 2800 institution use the Panel products.
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Poliüretan siklonlar Ø25 mm ile Ø700 mm arasındaki çaplarda imal edilebilmektedir. Siklonlar değişik 
işlem aşamalarında birincil veya yardımcı elemanlar olarak kullanılmaktadır. Komple siklon üretimi ile 
birlikte siklon apeksi (istenilen çıkış boyutunda), siklon vorteksi, ara gövde, siklon salyangozu, dalma 
boruları ve diğer bağlantı elemanları da isteğe bağlı olarak üretilmektedir.
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TIKANMAZ ELEKLER
NON-CLOGGED SCREEN
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Tahrik, saptırıcı, gerdirme amaçlı olarak kullanılan merdanelerin üzerindeki 
poliüretan kaplamalar ağır çalışma şartlarına uygun olduğundan aşınmaya, 
kopmaya karşı mukavemetlidir. Kauçuk kaplamalara oranla 3-4 kat daha uzun 
ömürlüdür.  Dolayısıyla sisteminizin uzun süre çalışmasını sağlar ve üretim hat-
tında durmalar ve buna bağlı üretim kayıplarını minimuma indirir. Bu nedenle 
kaplama olarak yapılan poliüretan işletmelere büyük avantajlar sağlar.

Poliüretan kaplinler, şaftların eksenel kaçıklıklarının önlenmesinde, vibrasyonun 
absorbe edilmesinde, şaftların bağlanmasında, eksen paralellikleri veya kaçıkları 
tam olarak yok edilmeyen yerlerde ve her türlü güç naklinde emniyetle kullanılır. 
Burulma titreşimini önler, darbe tesirini azaltır. -40 ºC ila +80 °C’ de normal çalışırlar.

Panel Kaplinlerinin başlıcaları:
• Esnek kaplinler • Yuvarlak kaplinler • Papatya kaplinler • Lombardini yıldız kaplinler • 
Pancar motor kaplinleri • Poliüretan Eder kaplinleri • Lister kaplinler • Kavrama kaplin-
leri • Su motoru kaplinleri vb.  Ayrıca çimento kaplinleri ve değişik şekil ve boyutta kaplin 
takozları üretilmektedir.                        

Polyurethane couplings are used to prevent the axial leakages of shafts, absorb 
the vibration, bind the shafts, in the places where axis parallels and leakages can 
not be got rid of completely and every kind of power transport safely. They prevent 
vibration of writhe and reduce effects of stroke. They have tear resistance end -40 
°C / +80 °C is ideal temperature for them.
Polyurethane couplings are balanced as static and dynamics; they can be worked 
at both two sides and used vertically and horizontally.

There are many kind of couplings produced by Panel such as:
• Flexible couplings •  Circular couplings • Daisy couplings • Lombardini star couplings •  
Beet motor couplings • Polyurethane Eder couplings • Alarko star couplings • H-type couplings • 
Lister couplings • Clutch couplings • Water motor couplings  etc.

POLYURETHANE ROLL COVERING
Since polyurethane coverings are fit hard working conditions, this coverings which are used 
on the rolls for incitement, turning, stretching have resistant against abrasion and snapping. 
When compare with rubber, polyurethane has 3-4 times longer life. Consequently, having 
longer life, they make system work longer and it reduces production and workman ship 
costs. Therefore polyurethane covered rolls has many advantages for plants.
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Antistatic Polyurethane Plates
Anti stick






