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teknoloji kauçuk profil izolasyon hortum

kelepçe lastikleri PVC granül farklı materyallerin birleşimi

uluslararası
kuruluş

uluslararası
kauçuk 



4
tankaucuk.com.tr

Tan Kauçuk
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sıvı transfer sistemleri

sızdırmazlık sistemleri

araştırma geliştirme faaliyetleri

800 müşteri

yenilikçi üretim

11 milyon € ciro

uzmanlıklarımızı, müşterilerimize ve son tüketiciye
daha iyi bir hizmet sunabilmek için geliştiriyoruz…

1963… 

50 yılı aşkın tecrübe

Türkiye’nin lider üreticisi

45 ülkede ticaret

170 çalışan

4500 ürün çeşidi

otomotiv havacılık savunma enerji demiryolu
ve endüstri

beyaz yaka
41

mavi yaka
129 

kadın
33

erkek
137
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tesisler...

Kapasite (ton / ay)

Hortum: 100   
Profil: 120    
PVC Karışım: 80

12.000 m2

Tuzla Tesisi
9.000 m2

Karasu Tesisi

Kapasite (ton / ay)

Hortum: 35

Ümraniye - Merkez

Merkezi Yönetim
Satış & Pazarlama
Satın Alma
Finans 

beyaz yaka
33

çalışan sayısı
135

mühendis
8 

beyaz yaka
8

çalışan sayısı
35

mühendis
4 
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Tan Kauçuk
üretimi
5 kişi

İstanbul

Kurtköy Tesisi’nde 
komple karışım ve 
profil üretim hatları

1963
Yönetimde 
ikinci nesil 

dönemi

1995

İlk ihracat

1987 1997

Tuzla Tesisi’ne geçildi
aylık kapasite 

150 ton

2002

Karasu Tesisi

2020

Yakıt ve su 
hortumları 

üretimi 

1998
Aylık 300 ton 
kapasiteli PVC 
karışım tesisi

2015

kronoloji...
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sektöründe Türkiye’nin
en değerli ve

en çok tercih edilen
üreticisi olmak.

vizyon misyon

kaliteli ürün ve hizmetleri;
en uygun koşullarda,
en kısa sürede,
müşterilerimiz ile buluşturarak
maksimum memnuniyeti sağlamak.

vizyon, misyon…
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hedeflerle
bütünleşmiş

tutkulu
çalışanlar

beklentileri
gerçekleşmiş

memnun
müşteriler

beklenenin
üzerinde
kaliteli
ürünler

dünya 
standartlarında
operasyonlar

ana değerler...
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sürekli
gelişme

başarma
kültürü

hedef 
odaklılık

ürün, 
operasyon 
ve hizmette 
yüksek
kalite 
anlayışı

bilgi, 
yetenek 
ve ekip 
çalışması

dürüstlük

daha çok 
istihdam 
sağlamak

çevre 
güvenliği

değerlerimiz...
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Otomotiv
Ana Sanayi
(OEM)

Otomotiv
Yan Sanayi

Enerji

Demiryolu

İnşaat

Tarım ve İş 
Makineleri

Sağlık

Soğutma

Beyaz
Eşya

Savunma

sektörel dağılım...
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2005

1.616.648

3.629.812

1.957.974

7.017.560

2019

yıllara göre satış performansı...

yurt içi (milyon euro)yurt dışı

2005

45%55%

2019

35%65%
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2005

641.129

1.092.438

780.410

1.324.904

2019

yıllara göre üretim performansı...

yurt içi (kg)yurt dışı

2005

45%55%

2019

45%55%
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ürün dağılımı...

Firmamız;
başta otomotiv endüstrisi olmak üzere,
inşaat,
ağır iş ve zirai makine,
traktör kabin üreticileri,
ticari araç soğutucu sistemleri,
LPG / CNG otogaz dönüşüm sistemleri
ve endüstriyel kullanımlar için
yüksek kalite ve güvenilirlikte
sızdırmazlık elemanı olarak
kauçuk çözümler üretmektedir.

%9
PVC granül profil

%50%41
hortum
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ihracat dağılımı...

3%

2%

45%1%

49%

Amerika

Avrupa Ülkeleri

Almanya

Afrika

Asya
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proses...

PVC/EPDM
Yapıştırma

PVC
Ekstrüzyon

Kauçuk
Ekstrüzyon

Hortum
Ekstrüzyon

PVC
Karışım

Kauçuk
Karışım

Hazırlık
Kesim
Kaynak

Bant Yapıştırma
Yüzey Kayganlaştırma
Flok Kaplama

Üst Örgü

Kesim

karışımtalep ekstrüzyon
birleştirme veya 

sonlandırma final
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ERP Programı

Karışım

Ar-Ge

Proje - Metod

Ekstrüzyon

PVC / EPDM Yapıştırma

Floklama

Örgü

Laklama (Yüzey Kayganlaştırma)

Kaynak

Kesim

Mastik

Bant Yapıştırma

Testler Ham Madde / Final Testler

teknoloji ve sistem...
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Müşteri talep ve siparişlerinden 
itibaren tüm süreci

yapılandırır, 
yönetir,
devamlılığını sağlar.

teknoloji ve sistem...

1 ERP Programı Üretim
seri üretim

kalite
raporlama

Değerlendirme
risk değerlendirmesi

kalite kontrol
üretim maliyetleri

Ar-Ge
karışım tasarımı

yeni işlev kazandırma
geliştirmeler

TALEPLER ERP

1

2

4

Proje - Metod
kalıp tasarım
kalıp imalat
prototip
ön seri üretim

3

Süreç
Zinciri

Kalite
Planı

Maliyet
Modeli
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Tan Kauçuk, bünyesinde yer alan kauçuk karışım hatları ile ihtiyacı
olan karışımlarının tamamını kendi hazırlama yeterliliğine sahiptir.

Aylık 335 ton kapasiteye sahip bu hatlarda ürettiği
Siyah ve Renkli hamurlar ile kendi kullanımı dışında 
ayrıca sektörün ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir.

Yapılan yeni geliştirme ve yatırımlarla birlikte 
AEM, FKM, ACM, HNBR, ECO gibi 
günümüzde kullanımı artmaya başlayan
yeni jenerasyon karışımların üretimine de olanak sağlanmıştır.

- Uzman Ar-Ge ekibi,
- ERP entegreli otomatik tartım sistemi ve temassız karıştırma operasyonu,
- Ekstrüderlerin beslemesine uygun batch off şeritleme sistemi,
- Tam donanımlı laboratuvarda %100 karışım testleri ile
- 1000’in üzerinde çalışan reçete ile üretimine devam etmektedir.

teknoloji ve sistem...

2 Karışım

Müşteri Talepleri
Müşteri Normları
Pazar Trendleri

Raporlama

Test

Karışım
Tasarımı

PVC - Kauçuk Karışım
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teknoloji ve sistem...

Müşteri beklentilerini anlamak
ve bu beklentilerin ötesine geçebilecek ürünleri 
tasarlayıp üretmek için
derinlemesine pazar araştırmaları
yapılır.

Yeni ürün tasarımları, 
bu araştırmalardan çıkan sonuçlar
analiz edilerek geliştirilir.

Tan Kauçuk’ta 
ürün geliştirme süreci kapsamında 
analiz, tasarım, doğrulama 
ve proje yönetim faaliyetleri, 
yetkin mühendis kadromuz tarafından 
modern donanımlı ofis ve laboratuvarlarımızda
gerçekleştirilir.

3 Ar-Ge
müşteri talepleri

Ar-Ge

D
enem

e

pazar trendi

standartlar

proses

makine

St
an

d
ar

tl
aş

tı
rm

a

4
2

Araştırma1

Prototip3
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teknoloji ve sistem...

Tasarımdan ürüne
imalat esnasında müşterilerimizle 
iş birliği içerisindeki ekibimiz,
2D ve 3D tasarım programları ile
ürün ve kalıp tasarlamaktadır.

Mevcut proses ve makine şartlarında;

- yeni ürün kalıp tasarımı yapılır ve gerçekleştirilir.
- uygun proses ve metod seçilir, numune hazırlanır.
- müşteri değerlendirmesine uygun düzeltmeler yapılır.
- üretim standartlaştırılır.

Kalıp tasarımı,
Tan Kauçuk bünyesinde 
ve kendi ekibi tarafından yapılır.

4 Proje - Metod

kalıp tasarımı

ürün
gerçekleştirme
ve geliştirme

kalıp imalatı

numune hazırlanmasınumune onayı

müşteri istekleri
teknik resim

numune
standartlar

1

2

3

45
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teknoloji ve sistem...

5 Ekstrüzyon

- Hortum ve Profil Ekstrüzyon

- UHF ve Buhar ile Vulkanizasyon

- 1000’den fazla reçete

- Sac, tel ve iple güçlendirme

- 5000’in üzerinde üretime hazır kalıp

- Profilde karışım içine metal / tel takviye yerleştirme

- Ürün üzerine izlenebilirlik için inkjet veya diskle lot yazılması

- Hortumda katlar arasına polyester / aramid ip takviye yerleştirme

- Kesme, Kaynak, Bant Yapıştırma, Yüzey Kayganlaştırma,

 Bütil uygulamalarıyla final operasyonlar
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teknoloji ve sistem...

- İki farklı elastomerin (PVC - Kauçuk) kimyasal ile birleşimi

- PVC’de istenilen renkle sayısız kombinasyonu

- Yapışma kuvveti ölçümü

- Düşük maliyetli kalıp prosesi

- Değişik renkler

- Sac veya telle güçlendirme

6 PVC / EPDM Yapıştırma
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teknoloji ve sistem...

7 Floklama

- Statik elektriklenme teknolojisiyle 
 EPDM solid - sünger üzerine floklama

- Hareketli camlarda sürtünmeyi azaltma

- Farklı renk ve ebatlarda 
 polyester veya polyamid flok kullanımı

- 150+ floklu ürün

- Polyester / Polyamid Flok

- 4000 m / gün üretim kapasitesi
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teknoloji ve sistem...

- Basınçlı kapta 
 vulkanize edilen hortumlar, 
 örgü makinelerinde 
 metal veya tekstil türevi iplerle örülüp 
 dayanıklılık ve sızdırmazlık yönünden güçlendirilir.

- Tres, Spiral, Knıt vb. örgü türleriyle 
 hortuma takviye sağlanır.

- Örgüde takviye olarak 
 polyester, aramid, galvaniz, alüminyum 
 ve paslanmaz tel kullanılır.

8 Örgü

- Profillerin kayma ve sızdırmazlık özellikleri iyileştirilir.

- Statik sürtünme, aşınma ve yapışma eğilimi gibi 
 olumsuz yan etkileri en aza indirmek için 
 istenen bölge püskürtme metoduyla laklanır.

9 Laklama (Yüzey Kayganlaştırma)
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teknoloji ve sistem...

- Ekstrüde edilmiş spesifik boylarda 
 metalli - metalsiz kauçuk ürünler 
 uç uca veya açılı birleştirilir.

- Birleştirme işleminde 
 normec veya enjeksiyon 
 birleştirme metodu uygulanır.

- Kaynak kopma testleri 
 müşteriye göre planlanır.

10 Kaynak

- Müşteri talebi doğrultusunda 
 ekstrüde edilmiş ürünler 
 istenen boy ve toleranslarda kesilir.

- Metalli ürünlerde oluşan metal 
 çapakları alınarak ucu temizlenir.

- Paslanma önleyiciyle 
 korumaya alınır.

11 Kesim



27
tankaucuk.com.tr

teknoloji ve sistem...

- Kauçuk - PVC profillerin içine 
 sızdırmazlık artırıcı bütil uygulanır.

- Talep edilen her kalıba uygulanabilir.

- Ekstrüzyon esnasında yapılabilir.

- Esnektir.

- Hava ve gaz geçirmez.

- İyi ozon direnci sağlar.

- Hava koşullarına, ısıya 
 ve kimyasallara karşı dirençlidir.

- İyi titreşim sönümler.

- Yaşlanma direnci gösterir.

12 Mastik
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teknoloji ve sistem...

13 Bant Yapıştırma

Ekstrüde edilmiş kauçuk ürünlere bant uygulamasıdır.

Bu uygulama;

- Müşteri talebine göre çeşitlilik gösterir.

- Diğer mekanik bağlantı elemanlarının yerini alabilecek 
 yapısal güç sağlar.

- Daha hafif tiner malzemeler kullanılabilir.

- Farklı materyallere uyum sağlar ve birleştirir.

- Nem yalıtımı ve çevresel bariyer görevi görür.

- Titreşimi ve gürültüyü minimuma indirir.

- Montaj süresini kısaltır.

- Cam gibi zor yüzeylere yapışır.

- Düzgün kalınlığa ve boşluk doldurma 
 özelliğine sahiptir.
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teknoloji ve sistem...

- Ham madde girişten, 
ürün final kontrolüne kadar 
her aşamada 
şartname ve spektlere göre kontrol

- Tedarikçilerin 
performans ölçümü 
ve onaylı tedarikçi listesi

- Ekstrüzyon öncesi 
%100 lot bazlı 
karışım kontrolü

- Hortumda çap ölçer ile 
otomatik dış çap kontrolü

- Ürün üzerinden baskı testi

- Takma - çıkarma testi

- Kaynak kopma testi

- Hortumda darbe testi

- Sıcak - soğuk altında 
deformasyon testi

14 Testler Ham Madde / Final Testler
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ürün grupları...

Sızdırmazlık Sistemleri

Dinamik Profiller
Kapı, bagaj, kaput ve araç gövdesi gibi
hareketli mekanizmalarda toz, su, ısı ve ses yalıtımı için
sızdırmazlık ürünleridir ve aynı zamanda optimum 
kapı kapatma çabası sağlar.

 - Co-ext Profiller
 - Mono-ext Profiller
 - PVC Kenar Koruma Profilleri
 - PVC / EPDM Kombinasyonlu Profiller

Statik Profiller
Hareketli camların cam kanallarından
sorunsuz ve sessizce aşağı hareket etmesini sağlar. 
Bu profiller su, toz, ısı ve ses yalıtımı sağlar,
camı temiz tutmaya yardımcı olur.

 - Floklu Profiller
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ürün grupları...

Sıvı Yakıt Transfer Sistemleri

Çözümlerimiz ihtiyaçlarınız kadar çeşitlidir. İster inşaat, tarım veya taşıma makineleri olsun, 
hortumlarımız tüm yakıt türleri için tasarlanabilir:
Benzin, dizel, biyodizel, sıvı petrol gazı... 

Mühendislik ekibimizin kapsamlı malzeme uzmanlığı sayesinde,
proje şartlarınıza tam olarak uyacak şekilde tasarlanmış yakıt hortumları geliştirir.

Yüksek hacim artışı,
Yüksek derecede esneklik,
Kimyasallara ve çevresel etkilere karşı çok iyi direnç,
Yüksek sıcaklık dayanımı,
Yüksek basınç dayanımı,
Düşük geçirgenlikli tasarımlar,
- Örgüsüz Hortum
- Üstü Örgülü Hortum
- Tel Örgü
- Arası Örgülü Hortum
- Şekilli Hortum
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ürün grupları...

PVC Karışım

ROHS ve REACH yönetmeliklerine uygun,
Ftalatsız, 
Alev Geciktiricili, Yağa Dayanımlı, 
UV Dayanımlı, Isıya Dayanımlı 
çeşitli ürünler geliştirilmiştir.

Ürünlerimiz; 
Enerji, Telekomünikasyon, İletişim, Sinyal 
ve diğer kablo türlerine uygun niteliktedir.

• Otomotiv sektörüne yönelik geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip özel
 katkılı ürünlerle geliştirilmiş PVC karışımlarımız bulunmaktadır.
• Hortum üretimine uygun PVC karışımlarımız, yüksek nitelikli girdi
 ham maddeler kullanılarak daha üst düzeyde Kristal Şeffaflık sağlar.
• PVC karışımlarımız, enjeksiyon proseslerine bağlı olarak
 yüksek akışkanlık özelliği ve kolay çalışabilme özelliğine sahiptir.
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makine parkuru...

2

1

2

1

1

1

1

1

12

# makine

TUZLA
profil üretimi

KARASU
hortum üretimi

pvc karışım hattı

kauçuk karışım hattı

UHV hattı

flok hattı

pvc-epdm hattı

pvc ekstrüzyon hattı

bant yapıştırma hattı

otomatik kesim hattı

kaynak makinesi

2

1

1

1

1

1

# makine

karışım hattı

yatay otoklav

dikey otoklav

hortum ekstrüzyon hattı

basınçlı ko-ekstrüzyon hortum hattı

şekilli hortum hattı

TUZLA
hortum üretimi

3

1

15

# makine

hortum ekstrüzyon hattı

dikey otoklav

örgü makinesi
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sertifikalar...

ISO 9001: 2015

ISO 14001: 2015

OHSAS 18001: 2007

ECER67

ECER110

UL94

DIN 5510-2: 2009

DIN 54837: 2007

REACH & ROHS UYGUNLUĞU



Teşekkürler...


