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HASCO FIRINLAR
Hasco  yüksek yakıt verimini  düşük 
ve eşit kazan aşınmasında sağlayan 
Kesikli Ateşlemeli, Yüksek Hızlı sistemin 
öncüsüdür.  

Diğer özellikler şunları kapsar;

• Dikkatlice hesaplanan fırın geometrisi   
> Kazan ömrünü uzatır

• Akıllı Yönetim Sistemi  
> Hızlı sıcaklık yanıtı

• Modern Brulör Sistemi  
> Düşük emisyon düzeyi

• Profibus teknolojisi ile Siemens S7  
> Hata bulmada kolaylık

• Tam otomatik damper 
> Minimum arıza

• Turbo çalışma imkanı 
> özellikle yüksek derinliklerde 

• Minimum bileşen sayısı  
> düşük bakım maliyeti

• Teslimden once ön-montaj  ve test  
> Hızlı kurulum

• Otomatik telefon araması 
> İçiniz rahat

• Güvenlikli kapama sitemli gaz kaçak 
tesbiti 
> Gelişmiş Güvenlik Teknolojisi



DUMAN EMIŞ 
SISTEMI
Galvaniz potası için personelin malı 
güvenle aktarmasına uygun, ayrıntılı 
güvenlik sistemlerini kapsayan özel  
kapatma tasarımı. 

Farklı tip kapatmalar;
• Geçişli Hatlarda, vinç ile beraber, 

hareketli
• Tek Hatlı Tesislerde, sabit tip

ISI  GERI KAZANIM 
VE ÖNIŞLEM 
TANKLARINI 
ISITMA SISTEMI
Ocağın atık gazından kazanılan ısı 
galvanizleme tesisinin herhangi bir yerinde 
kullanılabilir. Örneğin fazla ısı, kurutma/ön 
ısıtmada veya önişlem tanklarında sürekli 
dolaşan basınçlı suyun veya kullanılacak 
havanın ısıtılmasında kullanılabilir.

Toplam ısı verimi %80’e kadar 
yükseltilebilir.

ÖN ISITMA / 
KURUTMA  
Değişik mal aktarma teknikleri ve tesis 
yerleşimine uygun tasarlanan Hasco 
kurutucuları, galvanizleme banyolarındaki 
üretimi artırabilir ve çinko sıçramasını 
büyük ölçüde önler.

Hasco;
• Tünel Tip Kurutucular
• Çukur Tip Kurutucular tasarlayabilir 

ve kurabilir. (picture : resim) (pictured : 
resimlenmiştir)

Yüksek hava akışı, kurutmanın  ve ön 
ısıtmanın her yerde aynı olmasını düşük 
ısı girişiyle sağlar. Atık  gazın ısı kaynağı 
olarak kullanılması sık sık mümkün 
olur. Etkili bir tasarım elektrik enerjisinin 
tüketimini de azaltır.



W.PILLING OCAKLARI
W. Pilling Kesselfabrik GmbH & Co. KG, 1873 
yılında kuruldu.  Modern teknolojinin ve 

Yüksek yetenekli  işgücünün yardımıyla, W.Pilling 
Galvaniz ocaklarının üretimi ve tasarımında süreç 
içinde gelişerek dünyanın  ünlü firması oldu.

SÜRÜCÜLERLE FAN 
KONTROLU
Sürücü sistemleri, elektrik tüketimini azaltmak 
için herhangi bir fana uygulanabilir.

Yeni yapılan yatırımlarda komple sistem olarak 
veya mevcut ekipmanlara adapte edilecek 
şekilde temin edilebilir.     

HASCO,  HIZMETTE EN YÜKSEK 
STANDARTLARI ÖNERMEKLE ONUR DUYAR. 
BIR KEZ KURULDUĞUNDA, BIZIM DESTEK 
YELPAZEMIZ VE YARDIMCI EKIPMANLAR  
KAPSAMLI VE RAKIPSIZDIR.



HASCO-THERMIC LTD. GALVANIZCILER 
DÜNYASINA SICAK DALDIRMA GALVANIZ 
TESISININ ÜRETIMI VE TASARIMINDA 
EN YÜKSEK DÜZEYDE HIZMETIN  
SAĞLANMASINA KENDINI ADAMIŞTIR KÖKLÜ 
BIR KURULUŞTUR.

40 yıldan fazla bir zamandır, Hasco Dünya çapında 34 ülkede yaklaşık 200 referansı ile 
güvenilir,etkili ve dayanıklı galvaniz tesis ekipmanları tedarikçisi olarak takdir edilecek  bir 
ün kazanmıştır. 

Müşteri Hizmetleri,ilk  teklif talebinden başlar ve ürünün ömrü süresince devam eder.

Hizmetlerimiz  kapsamı aşağıdaki gibidir:

• Tesis Tasarımı; Yerleşim projesinden, Üretimin Optimize edilmesine kadar,

•  Ekipmanlar mevcut Avrupa Mevzuatı ile uyumluluk.

•  Yardımcı ekipmanlarda, geniş ürün yelpazesi ile tedarik desteği. 

• Günün 24 saati ve yılın 365 günü, yetenekli ve deneyimli mühendislerin desteği.

•  Bizim sistemimize olan güvenimizin yansıması olarak performans garantisi

• Müşterinin gereksinimlerini karşılamak üzere yaptığımız tasarımda esnek yaklaşım.

• 21metre  ve daha uzun ocaklara uygun  fırınlar.

Hasco’nun  galvaniz endüstrisinde baş sıradaki tedarikçi olarak kalmasını garanti altına 
alacak yeni teknoloji, araştırma ve geliştirme konusunda sürekli yatırım.

Dünyadaki en büyük Galvaniz Gruplarından biri olan Wedge Galvaniz Grubunun parçası 
olarak Hasco-Thermic,  Galvanizcilerin  tam olarak ihtiyaçlarını bilme konusunda  tektir.



BIZ 24 SAAT TEKNIK ASISTANLIK HATTINA 
SAHIBIZ ; +44 7731 133 696 
TEKNIK DANIŞMA VE DESTEK IÇIN BIZI 24 
SAAT ARAYABILIRINIZ; +44 7731 133 696

TEMSILCI

Hasco Thermic 
134 Birchfield Lane, Oldbury, 
West Midlands, B69 2AY, UK

Tel: +44 (0) 121 552 4911
Fax: +44 (0) 121 544 8143
Email: mail@hasco.co.uk
Web: www.hasco.co.uk


