
Lastik Takviye için 
Çelik Ürünler 
Lastik Topuk Teli ve Kord için Yüksek 
Karbonlu Filmaşin

Kalitenin Sağlanması

Otomatik Kangal deposu veya amaca yönelik filmaşin servisi 

aracılığı ile yapılan kangalların sevkiyatı, British Steel’in verimli 

bir teslimat hizmeti sunmasını sağlar. Bu kolaylaştırılmış 

sevkiyat tesisleri, minimum taşıma ve aşınmaya karşı zemin 

kaplama sistemi ile birleştirilmiş, sipariş depolama ve taşıma 

hasarını en aza indiren ısmarlama taşıma ekipmanıyla 

donatılmıştır.

Uzmanlarımızın Teknik Desteği

Deneyimli metalürji ekibimiz, müşterilerimize, en uygun 

çelik sınıfı ve boyutunun seçilmesi, özel işleme problemlerini 

çözmek için detaylı metalurjik analizler ve gittikçe artan talep 

gören uygulamalar için yeni ve daha ileri derecede çelik 

gelişimini içeren özel teknik destek sağlamaktadır.

Hafif ve daha dayanıklı lastik üretmeye ve yakıt 

tasarrufunu,araç performansını artırmaya çalışan 

küresel lastik endüstrisinin taleplerini karşılamak 

için yüksek mukavemetli çelik üretiyoruz. 

Müşteri Şartnamalerine Odaklanma

Lastik takviye kablosu, bireysel müşteri spesifikasyonlarını 

karşılamak üzere üretilir. Çekme mukavemeti, çelik 

mikroyapıyı uyarlayarak değiştirilirken ölçek özellikleri, her 

müşterinin tercih ettiği tufal kaldırma yöntemine göre 

uyarlanabilir. Bu, uygulama bilgilerimize ve malzeme 

geliştirme uzmanlığımıza dayalı olarak, tam ihtiyaçlarınızı 

karşılayan çeliği size sunmamızı sağlar.

Kalite güvencesi için titiz test

Ürünlerimizin kalitesi, ayırma, çelik temizligi, ölçek, yüzey 

kalitesi, karbonsuzlastirma, kimyasal bileşim, ebat, şekil 

ozellikleri ve cekme mukavemeti gibi zorlayici kriterleri 

doğrulamak için iyi donanımlı laboratuarlarda yapılan yuksek 

duzey test prosedürleri ile güvence altına alınmıştır. 

Ürünlerimiz, en zorlu ve güvenlik açısından kritik 

uygulamalardaki gerekli standardlari saglar.

British Steel, kalite yönetim sistemimiz için hem 

ISO 9001:2015 hem de çevre yönetim sistemi için                     

ISO 14001:2015’ ten akredite edilmiştir.   

BUILDING STRONGER FUTURES

British Steel, en zorlayıcı kalite 
gereksinimlerini karşılamak 
için, gelişmiş özelliklere sahip 
yeni çelik kaliteleri geliştirmeye 
sürekli çalışmaktadır.

FILMAŞINTeknik Veri Sayfası

Not:  Standart lastik takviye filmaşin ebat toleransları: Gösterge +/- 

0,20mm, ovallik 0,3mm maksimum.

Filmaşin Ebatları

Filmaşin çapı 

Kangal ağırlığı 

Kangal uzunluğu 

Kangal ebatları

5.5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Dış çap: maksimum  1250mm
İç çap: min   850mm min
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Lastik takviye çeliği kaliteleri

Aşağıdaki tablo, British Steel’in lastik takviye çeliği kaliteleri için standart kimyasal analiz limitlerini göstermektedir. Diğer kaliteler  

ve analiz limitleri değerlendirilebilir ve istek üzerine üretilebilir. Tipik çekme mukavemeti ve kesit alanı daralması gösterilmiştir, 

fakat bunlar, işlem yolu optimizasyonu ile uyarlanabilir.

Çelik kalitesi

Kalite C         Si            Mn          P          S         N Cr Çekme
(MPa)

Kesit alanı 
daralması 

 (%)

62C 0.62 – 0.65 0.19 – 0.22 0.48 – 0.53 ≤0.011 ≤0.011 ≤0.006 – 920 ≥46

72C 0.71 – 0.75 0.19 – 0.22 0.48 – 0.52 ≤0.014 ≤0.009 ≤0.006 – 1030 ≥40

84C 0.81 – 0.84 0.19 – 0.22 0.48 – 0.51 ≤0.013 ≤0.012 ≤0.006 – 1120 ≥37

95C+Cr 0.90 – 0.95 0.19 – 0.22 0.33 – 0.37 ≤0.014 ≤0.009 ≤0.006 0.20 –0.24 1260 ≥37


