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BETEK 

Indus holdinge bağlı Simon Group firmalarından 
biri olan BETEK firması tüm dünyada tercih 
edilen yüksek mukavemetli ve uzun ömürlü kesici 
uçlar üretmektedir. Bunun yanında sürtünmeye 
maruz kalan bölgeler  için  özel  tungsten  aşınma 
engelleyici çözümler de sunmaktadır. Birçok 
patentli ürünü ile pazarda lider firmalardan biridir. 
Aichhalden’in Black Forrest kasabasında üretim 
yapılmaktadır. Orta ölçekli bir firma olan BETEK 
bu özelliği ile müşteri odaklı  çalışabilmekte  
ve ihtiyaçlara herhangi bir bürokratik işleme 
gereksinim duymadan hızlı bir şekilde yanıt 
verebilmektedir.

Müşterilerimize uzun ömürlü ve ekonomik ürünler
sunarak onların da sektörlerinde lider konuma
gelmelerini amaç edinmekteyiz. 

Müşterilerimiz ve makine üreticilerinden aldığımız 
geribildirimler doğrultusunda son teknoloji 
3-D CAD sistemlerimiz ile ürünlerimizi sürekli 
geliştirmekteyiz.

Tasarım:

Uçlar sorunsuz bir şekilde çalışmalı ve rekabet 
edebilen fiyatlarda olmalıdır. Çok hızlı ve üretim 
bölümünün diğer birimleri ile işbirliği içinde 
numune ve prototipler üretiyoruz. Yalnızca makul 
maliyetlerde üretebileceğimiz verimli ürünler 
tasarlıyoruz.
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Yaratıcı Betek ürünlerini kullanarak, sorunsuz bir çalışma ile günlük ortalama üretiminizi artıracaksınız! 
Betek ürünlerinin şekli ve tungsten karbür kaliteleri daima ihtiyaca yönelik üretilir. Uzun çalışma ömrü 
ve minimum ürün sarfiyatı sunar.

BETEK / Kullanım Alanları
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Çelik ve karbür, ısıya maruz kalmaları durumunda
birbirinden tamamen farklı genleşme katsayısına
sahip olan iki maddedir. Bununla birlikte 
malzemelerimiz çelikten ve tungsten karbürden 
yapılmaktadır: aşınmaya dayanıklı uçlar 
için tungsten karbür, sap kısmı içinse çelik 
kullanılmaktadır. Uçların kullanım sırasında 
yüksek ısılara ulaşmaları nedeniyle çekme 
gerilimleri oluşur. Bu gerilimler, tungsten karbür 
ucu çelik kısma bağlayan sert lehim tarafından 
emilir.

Çelik ile karbürü bağlayan bu lehimleme işlemi 
için özel koruyucu gaz altında, tamamen otomatik 
makineler tarafından yapılan kendi metot ve 
sistemlerimizi geliştirdik. Sürekli kalite temini 
amacıyla, imalat parametreleri baştan sona 
izlenmekte ve belgelenmektedir. Uzman 
kullanıcılarımızın kırık uçlarla üretim kaybına 
uğramamalarını sağlamak amacıyla, son 
ürünlerimizin bağlantı lehimlerinin kayma 
gerilimleri de kontrol edilmektedir.

Zorlu talepler için doğru çözüm
Tungsten karbür ve çeliğin mükemmel birleşimi

Madencilik alanında kullanılan B20G kalite
bir tungsten karbürün kesiti

Tungsten karbürün aşınmaya 
dayanıklı   tabakaları ile 
sorunsuz çalışma

Tam otomatik lehimleme makinemizin üretimi Tungsten karbür ve çeliğin kalıcı olarak 
birleştirildiği lehimleme süreci

BETEK / Kesici Uçlar ve Uç Yuvaları


