
3R hidrolik silindirik tipte ovalama makinaları 3 roleli ve 3 adet 
hareket eden gövdeden oluşmaktadır.

Ovalama basıncı 3 ton ile 150 ton arasındadır.

Oyuk (kanal açma), parlatma ve ring role operasyonları 
ayrıca bu makinaları mevcuttur.

Makinalar, 8 mm ile 400 mm arasındaki boru malzemelere, 
her tipte diş ve profil açma amaçlı geliştirilmiştir. Bunun 
yanı sıra büyük çapta dolu malzemeleri de ovalayabilme 
özelliklerine sahiptirler.

Hızlı ve hassas bas-çek, yürütmeli ve açılı role (Ring Role) 
operasyonlarını gerçekleştirebilmektedir. Bu makinalar 
silindirik malzemelerde (dolu ve boru malzemede) METRİK, 
BSW, BSF, UNC, UNF, NPT, BSP, ACME, TRAPEZ DİŞ (KARE 
DİŞ) açmaya mükemmel şekilde uyumludur. 

Makinalar PLC ve manuel olarak kontrol edilebilmektedir.

3R3 Makinamız hariç diğer modellerimizin tamamında hız 
kontrol cihazı standart olarak uygulanmaktadır.

3 Roleli ovalama makinalarımız, 120’şer derecede 
konumlandırılmış ezme roleleri ile 3 tondan 60 tona kadar 
olan ezme gücünü, kontrollü bir şekilde yuvarlak kesitli boru 
malzemelere uygulayarak işleminizi sağlar. 3R serisi olarak 
adlandırdığımız bu makinalarımızda da Ring Role kullanma 
özelliği standart olarak sunulmakta ve ihtiyacınız olan her 
boyda malzeme üretimine imkan vermektedir.

3 Roleli Ovalama Makinalarımızda ağırlıklı olarak et kalınlığı 
uygun boru malzemelerin soğuk şekillendirme yöntemi ile 
diş açma işlemleri yapılmaktadır. Bunun dışında boyu 1 metre 
ve üzerinde olan dolu malzemelerin ovalanmasında da 3 roleli 
ovalama makinaları tercih edilmektedir.  
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Yukarıdaki tabloda verilen 
değerler dışında da makine 
üretilebilir. Detaylar için lütfen 
iletişime geçiniz.

Müşteri isteği doğrultusunda 
makinelerimiz; Universal, PLC, MC (Motion 
Controls) ve EM (Electromechanical) 
teknolojileriyle donatılabilir. Detaylar için 
lütfen iletişime geçiniz.

Teknik değerler malzeme tipi ve sertliğine 
göre değişiklik gösterebilir.

TEKNİK
ÖZELLİKLERİ

GOVAMA ürünlerini daha
detaylı incelemek için lütfen 

barkodu okutunuz.


