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A U S T R I A



hakkımızdahakkımızda
ATEM MAKİNE, 2005 yılında Ankara'da, OSTİM sanayi sitesinde 
kurulmuştur. Kuruluşumuzdan buyana CNC Router makineler 
üretiyoruz. Amacımız; müşterilerimize uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli 
makineler üretmek ve ürettiğimiz makinelerin uzun yıllar sorunsuz 
çalışmalarını sağlamaktır. Reklamcılık, mobilya imalatı ve Makine 
Modelciliği hedef sektörlerimizdir.

Hızla büyüyen ülkemizin, kalıcı ve güçlü firmaları arasında olmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

ATEM MAKİNE was founded on 2005 in Ankara at OSTİM Industrial Zone. 
Since our foundation, we have been producing CNC Router machines. Our 
aim is to produce machines for our clients with optimum price and high 
quality, and to ensure that the machines of our production operate for long 
years to come in a problem-free manner. Our target sectors are 
Advertising, Furniture manufacture and Machine Modeling.

We are working and will continue to work with our utmost efforts to be 
among the permanents and sound companies of our ever-growing nation.

Standart Donanım / Standard Equipment
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4 eksen, CNC control sistemi.
Servo motor ve sürücüler. 
7.5 Hp, 24.000 devir işmili                                    
(Manuel takım değiştirme ve ER 25).
30 m/dak. hız.
''T'' kanallı çelik tabla.
Operator paneli.
Köprü ayakları yürüme kontrol sistemi.

Opsiyonel Donanımlar / Optionally

Makinelerimizde standart olarak sunduğumuz özellikler;
1000 x 1000       1500 x 3000       1500 x 2000 
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The standart properties provided with our machines;
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Takım boy ölçme.
Şemsiye tip SK 30 otomatik takım değiştirme.
Merkezi yağlama sistemi.
50 m/dak. hız.
El çarkı (MPG).
FAGOR CNC kontrol sistemi.
12 Hp 24.000 d/dak. işmili.
CAD/CAM yazılımı.
Toz toplama ünitesi.
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4 axis, CNC control system.
Servo motors and drivers.
7.5 Hp, 24.000 Rpm spindle (Manuel tool 
changing system, ER25).
30 m/min speed.
''T'' slotted steel table.
Operator panel.
Gantry control system.
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Tool preseter.
8 pcs. umbrella type tool changing
Automatic central lubrication system.
50 m/min. speed.
Hand wheel (MPG).
FAGOR CNC control system
12 Hp 24.000 Rpm. spindle.
CAD/CAM Software.
Dust collector.



Zamanınızın değerini bilen,

güvenilir iş ortağınız.
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We are you reliable business partner
who values your tine as much as you.
We are you reliable business partner
who values your tine as much as you.

eurocnc

eurocnc

, kullanıcılarına yüksek işçilik kaliteli, uygun fiyatlı ve kolay 
kullanımlı makineler üretmektedir. Kullanılan malzemeler, kaliteleriyle 
genel kabul görmüş ve ihtiyaç duymanız halinde temini kolay ürünlerdir.

, is producing machines for its users with high workmanship 
quality, at suitable price and with ease of use. The materials utilized as 
products with wide recognition as to their quality and easy to supply in 
case of need.

Komple çelik gövde, size en zorlu şartlarda bile sağlamlığı garanti eder. 
X ve Y ekseni üzerindeki servo motorlarla birlikte çalışan hassas planet 
redüktörler vidalı miller, hassasiyetten ödün vermeden  yüksek hızlara 
çıkmanızı sağlar. Gövde, çelik profillerle, kaynaklı birleştirmedir.                   
Ve gövde kaynak gerilimi alınmıştır.   

The complete steel body warrants durability even under the most 
formidable conditions. The accurate planet redactors working together 
with the servo engines on X and Y axis, and the ball screws, enable you 
to reach high speeds without compromising accuracy. The body is a 
welded joints with steel profiles. The weld stress of the body has been 
removed.



Otomatik yağlama düzeneği, sistemin sürekli düzgün ve sağlıklı çalışmasını sağlar. Yağlama düzeneği 
tamamen otomatik çalışır ve operator yardımına ihtiyaç yoktur.

The automated lubrication apparatus ensure the continual regular and sound operation of the system. The 
lubrication apparatus is completely automatic and does not necessitate any operator aid.

Siz hayal edin
malzemenizi eurocnc 

şekillendirsin

Siz hayal edin
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şekillendirsin
 eurocnc 



You imagine and
let the eurocnc  to form
your material.
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