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1987 yılında  küçük bir sanayi de kurulan ÇAĞDÖKSAN şu anda üretimine konya organize sanayi 
bölgesinde 5000 m2 kapalı 30000 m2 alanda devam etmektedir.

ÇAĞDÖKSAN üretimine ana dal  olarak pik  döküm ve sfero döküm  aynı zamanda çelik döküm ile 
yıllık 2200 ton üretim kapasitesi ile yüksek teknoloji sistemleri ve tecrübeli elemanları ile kaliteden ödün 
vermeden devam etmektedir.

Hammaddeden mamüle kadar kalite ÇAĞDÖKSAN ın birinci önceliği olmuştur.Bu amaçla şirketimiz 
devamlı olarak yüksek teknolojili ürünleri,tam otomatik yatay derecesiz kalıplama hattı, indüksiyon ocağı, 
labaratuar ekipmanları ile üretiminde kullanmayı sürdürmektedir.

Çağdöksan was founded in a small industrial zone in 1987, now it continues its operations in total land 
area of 3000 m2 with a closed area of 5000 m2.

Çağdöksan still continues to casting, mainly gray cast iron and nodular cast iron and also steel casting 
with a capacity of 2200 tons/year with a high technology systems and experienced employees.

Quality from raw material to final product is always first priority for us. To accomplish this policy, we, 
Çağdöksan, always use high technology products in our factory, such as horizontal Flaskless moulding 
line, furnaces, core machines, lab equipments etc.
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KALIPLAMA

MOULDING
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1 Adet 140 Kalıp / Saat kapasiteli 
700x600x250x250 mm ebatında 
otomatik yatay derecesiz 
kalıplama hattı

1 unit of Automatic horizontal 
Flaskless molding 
line : 700x600x250x250 mm with 
140 moulds/hour capacity 
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ERGİTME

LABORATUAR

MELTING

LABORATORY
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2 adet 1 ton kapasiteli 
inductotherm marka indüksiyon 
ocağı

Spektrometre ve sertlik ölçme 
kendi tesisimizde, mikroyapı 
ve çekme testleri dışarıda 
yapılmaktadır.

2 units of inductotherm brand 
1000 Kg/hr capacity induction 
furnace

Spectral analysis and hardness 
control in our laboratory and 
metalographic, elongation and 
tensile tests from an outside 
surce
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ISIL İŞLEM

HEAT TREATMENT

MAÇAHANE

CORE MAKING
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Isıl işlem fırını 1,4x1x2 metre 

2 adet 6 litre kapasiteli soğuk kutumaça 
makinası
1 adet 12 litre kapasiteli soğuk kutu maça 
makinası
1 adet 5 litre kapasiteli şel kumu maça 
makinası

1,4x1x2 heat treatment furnace

2 units of 6 liters capacity cold box core 
machines
1 unit of 12 liters capacity cold box core 
machine
1 unit of 5 liters capacity shell core machine
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GGG-50 (40 Kg)

GGG-50 (40 Kg)

GG-30 (35 Kg)

GG-20 (1 Kg)

GGG-50 (15 Kg)

GGG-50 (20 Kg)

GG-20 (3 Kg)

GG-20 (1 Kg)

GGG-50 (25 Kg)

GGG-50 (7 Kg)

GS-52 (20 Kg)

GGG-40 (3 Kg)

GG-20 (9 Kg)

GG-20 (6 Kg)

GS-52 (50 Kg)

GG-20 (9 Kg)
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