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Yeni yıla başladığımız bugünlerde sizlerle yeni sayımızı
paylaşmak istedik. Saint-Gobain’in 130 yılı aşkın süredir
hizmet verdiği aşındırıcılar sektörüyle ilgili en güncel
haberleri, dünyanın lider aşındırıcı markası olarak sizlere
ulaştırmayı amaçlıyoruz.
Hayatın her alanında ihtiyaç olarak karşımıza çıkan
aşındırıcıları geliştirmek, iyileştirmek ve özelleştirmek
için sürekli çalışıyoruz. Böylelikle, işletmelerinizdeki
kârlılığa katkıda bulunucak, kullanıcı ve çevre dostu en
inovatif ürün ve hizmetleri sunuyoruz. Eğer aradığınız
çözüme bugün sahip değilsek, yarın bu çözümü mutlaka
geliştireceğimiz konusunda bizlere güvenebilirsiniz.
Global aşındırıcı lideri konumunda olan, yeniliklere
öncülük eden ve yakından takip edilen Saint-Gobain
Aşındırıcılar, sevilen markalarıyla devamlı olarak
yeni projelerin içinde yer almayı sürdürüyor. Bu
sayımızda, yeni ürünlerimizin ve denemelerinin yanı
sıra boş zamanınızda hobi olarak yapıp sonrasında
kullanabileceğiniz bazı ilham verici çalışmalara yer verdik.
Değerli iş ortaklarımızla yaptığımız sohbetlerimiz devam
ederken gurur verici haberlerimiz de bültenimizdeki yerini
aldı.
Sizlere keyifli okumalar dilerken bu vesile ile Saint-Gobain
Aşındırıcılar Ailesi adına yeni yılınızı kutluyor; 2020’nin
sağlık, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Aykut AYDOĞAN
Genel Müdür
Türkiye, Orta Doğu ve Avrasya

Aykut Aydoğan
Saint-Gobain Aşındırıcılar
Genel Müdürü
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E-Postanın

9 Altın Kuralı

1

2
UNUTMAYIN,
KONUŞMAK İYİDİR

3
E-POSTA DÜZENİ

ANLAŞILIR BİR
BAŞLIK SEÇİN

• Acilen cevaba ihtiyacınız varsa  
kişiyi arayın.
• Anlaşmaya varamadığınız 3
e-posta alışverişinden sonra 		
aramayı deneyin.
• Aynı oﬁsteyseniz ilgili kişiyi
ziyaret edin.

• Ayda bir kez gereksiz e-posta  
listelerinden çıkın.
• E-postanızı göndermeden önce
eksiklik olup olmadığını mutlaka
		kontrol edin.
• Yanıtınızın alıcıya değer katıp  
katmadığını düşünün.

• E-postanızın başlığına ya da ilk
satırına “Bilgi için” veya “Aksiyon
için” gibi ifadeler yazın.
• E-postanın gizliliğini ve önemini
belirtin gerekirse “ACİL” yazarak
bu durumu vurgulayın.

4

5

6

KENDİNİZİ KISA, ÖZ VE DOĞRU
BİR ŞEKİLDE İFADE EDİN

EKTEKİ DOSYALARIN
BOYUTUNU GÖZDEN GEÇİRİN

TO:
CC:
REPLY ALL:



SINIRLI ALICI SAYISI
• Kime (to): Aksiyon alması ya da yanıt
vermesi gereken alıcılar.
• CC: Yalnızca bilgilendirme amaçlı (en
fazla 3 alıcı)
• Mümkün olduğunca “Tümünü yanıtla”
(Reply All) yapmayın.
• E-posta zincirine (dahili/harici) müşterileri dahil etmeyin.
• CC: Yöneticilerinizi bilgilendirme
amaçlı e-postaya ekleyin.

7
Birçoğumuz her gün onlarca e-posta alıyoruz. E-posta almak ve
göndermek iletişimin hızlı bir yoludur, ancak aşırı e-posta yağmuru
sizi biraz kızdırabilir. Saint-Gobain tarafından yapılan anketteki
yorumları ve sunulan önerileri göz önünde bulundurarak e-posta
almanın ve göndermenin en uygun hale getirilmesi için “9 Altın
Kural” belirledik. Bu kurallar işteki verimsizliği azaltmaya ve huzuru
artırmaya yardımcı olacaktır.

5

48h

• Ses tonuzunu göz önünde bulundurun.
Mizah, ironi ve büyük harﬂeri veya ünlem
işaretini çok fazla kullanmaktan kaçının.
• Gerekmedikçe e-postanızın 10 satırdan
daha fazla olmamasına dikkat edin. 		
Aksiyonları, sorumlulukları ve teslim
tarihlerini net bir şekilde ifade edin.
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MÜMKÜN OLDUĞUNCA
ERKEN YANIT VERİN

E-POSTALARINIZA BELİRLİ
ZAMAN ARALIKLARINDA BAKIN

• E-postalarınıza 48 saat içinde yanıt     
vermeye çalışın.
• Eğer bu mümkün değilse ne zaman
yanıt verebileceğinizi belirten bir
mesaj gönderin.
• E-postalarınıza erişim sağlayamayacaksanız e-posta sağlayıcınızda
otomatik yanıtınızı aktive etmeyi
unutmayın.

• Gün içinde e-postalarınıza sürekli bakmak yerine belli zamanlarda bakın ve
e-posta bildirimlerinden gelen 		
“titreşim”leri kapatın.
• Sesli veya görsel e-posta uyarılarını
devre dışı bırakın.
• Toplantılar sırasında e-postalara bakmamaya çalışın. Toplantı uzun sürecekse
e-postalarınızı kontrol etmek için mola
alın.

• 5 mb’den büyük olan dosyaları,
bir transfer sistemi üzerinden
göndermeyi deneyin.
• Gerekirse ekli dosyaları anlatın

9
GÜVENLİK
• Bilmediğiniz kişilerden gelen ekli
dosyaları açmayın ve bağlantılara
tıklamayın.
• Gizli bilgi taleplerine asla cevap
vermeyin.
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Zemin Kesme Makinesinin Kullanımı:

Norton Clipper’dan Destek ve
Tavsiye

Zemin kesme makinenizden en yüksek verimi almanız için,
doğru elmas kesme diskini seçmekten güvenli çalışmaya
kadar her şey düşünülmelidir. Bu bölümde beton, asfalt ve
diğer malzemelerin kesimi incelenmektedir.

Makine Bakım ve Güvenlik Önlemleri
AB Yönergesi 2002/44/EC (‘Titreşim Yönergesi’) el
kol titreşimlerinden kaynaklanan risklerin ortadan
kaldırılması veya mutlak minimuma indirilmesi
için işverenlere sorumluluk yüklemektedir. Aynı
zamanda, bu yönerge “Beyaz Parmak” gibi kronik
durumların operatörlerde meydana gelmesini
engellemek amacıyla, el kol titreşimlerine karşı
günlük maruziyete yönelik maksimum sınırlar
getirir.
Elmas kesme diskleriyle sulu kesim yaparken
yeterli soğutucunun kullanıldığından emin olun,
böylece kesici ömrü uzayacak ve kesim verimliliği
artacaktır. Kesme işlemi sırasında kesici arızalanırsa,
makineyi dikkatlice kaldırın, dış bıçak mili gövdesini
ve somunun sıkılığını kontrol edin. Kesme işlemi
devam ederken gerekli önlemleri alın ve kesicide
herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.

Genel Tavsiyemiz
Kesici Seçimi ve Montajı
Elmas kesme diskinin, keseceğiniz malzemeye ve
makinenin gücüne göre seçildiğinden emin olun.
Makine üzerine monte etmeden önce disk; nakliye,
depolama veya önceki kullanım sırasında meydana
gelmiş olabilecek hasarları tespit etmek amaçlı
kontrol edilmelidir.
Kesici disk, şaft ve pim üzerine düzgün bir
şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Ayrıca tahrik
piminin bıçaktaki delikten ve manşonun
içinden geçtiğinden emin olun. Zarar
verebileceğinden dolayı, kesiciyi şaft
üzerinde zorlamamaya özen gösterin.
Ayrıca bıçak koruyucusu, makine
çalışırken daima yerinde olmalıdır.
Kullanılan kesicinin türüne göre
her zaman uygun boyutta 		
bir kesici koruyucusu kullanın
ve en önemlisi her zaman
koruyucu gözlük ve uygun
güvenlik ekipmanlarını takın.

ø450
mm

170mm
Düşük Titreşim
Gidonu

Kesim Derinliği
Göstergesi

Max. Kesme Hızı

• Bir zemin kesme makinesini motoru çalışırken
asla gözetimsiz bırakmayın.
• Kullanılmadığı zaman makineyi yuvarlanmaya ve
düşmeye karşı emniyete almayı unutmayın.
• Motoru, uygun devirde çalıştırın.
• Devir ve regülatör ayarlarını değiştirmeyin.
• ACİL BİR DURUMDA: “MOTORU DERHAL
KAPATIN.”

Daha büyük çaplı kesiciler (450mm ve üstü), 15
ila 20 dakikalık kısa mesafelerde 5cm ila 8cm
aralığındaki kademeli kesme yönteminde sistematik
olarak kullanılır. Derin kesim işlemleri için (> 20cm)
küçük çaplı elmas kesme diski (≤ 450mm) ile ilk
kesme adımlarını yapmanızı ve sonra da diğer
adımlar için daha büyük çaplı bir elmas kesme diski
kullanmanızı öneriyoruz. Bu prosedürü izlerseniz
makinenizin ömrü uzayacaktır.

Asfalt Kesme Makinelerinde geniş ürün
yelpazesi Norton Clipper’da
Norton Clipper, havaalanı pistleri, meskun yollar
gibi yerlerde kalitesini ve üstün performansını
kanıtlamıştır. 50 yıldan uzun bir süredir asfalt
kesme makinelerinde lider bir markadır. Norton
Clipper, genel inşaat işleri için hafif makineler ve yol
kesme işleri için ağır hizmete uygun dizel motorlu
makineler gibi birçok ürün sunar ve geniş bir
yelpazeye sahiptir. Piyasaya son sürdüğümüz CS451
asfalt kesme makinesi, operatörün daha konforlu
bir çalışma deneyimi yaşaması için titreşimi azaltan
gidonlara sahiptir.
Daha fazla yardım ve bilgi için...
Asfalt kesme veya aşındırıcıların kullanıldığı herhangi
bir işlem hakkında daha fazla rehberlik veya tavsiye
için, lütfen web sitemizden ya da sosyal medya
mecralarından Norton Aşındırıcılara ulaşın!

Asfalt ya da Betonu Keserken...
Kesme işlemi sırasında, bir yönlendirme metodu
olarak kollara aşırı yan basınç uygulamayın,
kesiciyi çok hızlı bir şekilde indirerek ya da hızını
birden artırarak malzemenin üzerine doğru baskı
uygulamayın.

Maske Tak

Eldiven Giy
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Gözlük Tak

Kulaklık Tak

Kullanım
Kılavuzunu Oku
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Paletinizin Hazırlanması

Paletten

Malzemelerinizi bir araya getirmeden önce, sert
kenarlardan kurtulmak ve kıymıkları önlemek için
onları güzelce zımparalamanız gerekir.

Mobilya Yapımı

Bunun için yeterince alan ve iyi bir havalandırma
gerekir, dışarıda çalışmanızı öneririz. Ayrıca bir
örtü sermek de iyi bir fikir olabilir.
Ahşap paletleri zımparalamak için, orta kumda
(örneğin 80) bir alüminyum oksit veya genel
amaçlı zımpara kağıdı ile ağaç damarının yönünde
çalışarak, pürüzlü kenarları yok etmek için parçanın
tüm bölgelerini yavaşça zımparalayın. Damarların
üzerinden zımparalama, daha sonra boya ya
da vernik kullanmak istediğinizde görünür hale
gelecek çizikler bırakacaktır.

Tavsiye Edilen Ürünler:
Ahşap Zımparalama için Atlas markalı Rulo ve
Tabaka Zımparalar - Eğimli ve konturlu ahşap
yüzeyler için sağlam bir arka yüzü bulunur.

En son DIY (kendin yap) trendlerinden bir tanesi de, eşsiz mobilyalar
yaratmak için tahta paletleri kullanmak. Bu ahşap trendinin bu kadar
popüler olmasının sebebi ise, basit ve uygun maliyetli olması.
Neden Palet?

Paletinizi Parçalara Ayırma

Palet, genelde çok uygun fiyatlı bir malzeme olup
raf, kahve sehpası ve hatta alçak bir yatak bazası
olarak kullanılacak kadar geniş ve sağlamdır.
Ayrıca çöpe gidecek ahşapların kullanılması için
muhteşem bir yöntemdir.

Uygun bir palet seçtikten sonra, bunu kullanılabilir
parçalara bölmeniz gerekir. Ahşabı kırmamak için
paleti parçalara ayırırken dikkatli olun.

Palet Nereden Bulunur?
Yaşadığınız yerdeki dağıtıcılara, bina yapımında
çalışan müteahhitlere, hurdaya çıkacak paletleri
olup olmadığını sorun.
Projenize başlamadan önce, seçtiğiniz palet
üzerinde damga ya da işaret olmadığından
ve paletler taşıma sırasında tehlikeli sıvıların
dökülmesine karşı dayanıksız olduğu için paletinizin
lekesiz olduğundan emin olun.
Kendinizi güvene almak için, çalışmaya başlamadan
önce paletinizi temizleyip dezenfekte etmek ve
kurumaya bırakmak iyi bir fikir olabilir.

9

İş için gerekli aletler:
• 12 inç yıkma özellikli
veya çift metal bıçaklı
pistonlu testere- zorlu
açılar için ideal. Alternatif
olarak, ebat kesim el
testeresi de kullanabilirsiniz.
• Ahşap yüzeye zarar
vermeden paleti parçalara
ayırmak için çekiç ya da levye
• İnatçı halkalar ya da vidalar için çivi çakma aleti
• İş gözlükleri, iş eldivenleri ve toz maskesi gibi
kişisel koruma ekipmanları

Norton Expert Tozsuz Zımparalar– elle, bir blok
yardımıyla ya da mandal sabitleme makinesiyle
kullanın. Bu seçenekte, tozu azaltmak ve verim ile
performansı %35 artırmak için Multi-Air® teknolojisi
kullanılır.

Ahşap zaman içinde küçülür, bu nedenle kesim ve
şekillendirme işleminde, ahşaptaki delik, ayrık ya
da çatlakların yakınından kesmeyin, böylece ahşabı
ayrılma ya da kırılmaya karşı korursunuz.

Son Kat
İstediğiniz tarza göre ya da eğer eserinizi dışarıda
kullanmayı planlıyorsanız, sağlamlık ve hava
şartlarına karşı koruma sağlamak için son katta yağ,
cila ya da astar geçmek isteyebilirsiniz.
Ahşabın damarlarını ortaya çıkarmak istiyorsanız
ahşap boyası kullanın, ancak ahşabı sudan veya
çizilmelerden korumak için şeffaf bir son kat
çekmeyi unutmayın.  Koruyucu bir kat için vernik
boya kullanabilir ya da ahşabın rengini koyultmak
veya ona renk vermek için renkli bir boya da
geçebilirsiniz.
Ancak kusurlarını gizlemek istiyorsanız, ahşabı
boya ile boyamak doğru seçenek olacaktır. Ayrıca,
rengini evdeki diğer mobilyalara uydurabilirsiniz.
Rustik bir görünüm sağlamak için, astar
kullanmadan yalnızca bir ince kat boya uygulayınahşabı tamamen kapatmakla uğraşmayın çünkü
bu şekilde kendi karakterini gösterecektir. Ahşap
damarlarının alttan gözükmesi için 120-140 kumlu
daha ince zımpara kağıdı da kullanabilirsiniz.
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
DUSCART ELEKTROMOBİL
TAKIMI NORTON DESTEĞİ

İLE YOLLARDA

2005 yılından beri her yıl TÜBİTAK tarafından üniversite
öğrencilerine yönelik olarak Efficiency Challenge Electric Vehicle
yarışları gerçekleştirilmektedir.
Farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları
ile, alternatif enerjiyle çalışan araçlarla ilgili yerli
üretimin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin
geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili
araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip
etmeleri, deneyim kazanmaları ve bu yolla alternatif
enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ülke
genelinde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.
Yarışlar kapsamında 10.000’in üzerine öğrenciye
erişmiş olan kurum, konuyla ilgili endüstriyel
uygulamaları teşvik edecek ve bu konudaki potansiyeli
güçlendirecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip genç
mühendis ve temel bilimci bir kitle oluşturmuştur.
Son olarak geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşen
yarışlarda,
Kütahya
Dumlupınar
Üniversitesi’ni
DUSCART ekibi yarışlarda temsil etmiştir. Norton
Aşındırıcıların sponsorlarından biri olduğu bu ekip,
aracın yapımı aşamasında Norton zımparalarını
kullanarak araç yüzeyini pürüzsüz hale getirmiştir.

TeknoFest
kapsamında
düzenlenen
TÜBİTAK
Efficiency Challenge 2019 yarışlarında, Kütahya
Dumplupınar
Üniversitesi
elektromobil
takımı
tarafından yerli şekilde yapılan ve 2018 yılında
TÜBİTAK tarafından yerli olarak tescillenen motor,
batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ile yardımcı
komponentlerden batarya paketlemesi ve araç kontrol
sisteminin yıl içinde tanıtımı yapılmıştır. Sonrasında
yerlilik ve elektrikli araçlar konusunda yapmış oldukları
farkındalık çalışmalarından dolayı TÜBİTAK tarafından
“Electromobil Category Communication Award”
ödülünü almaya hak kazanmışlardır. TÜBİTAK Başkanı
Prof.Dr. Hasan MANDAL tarafından takdim edilen
ödülle birlikte, tüm ekibe “Tanıtım ve Yaygınlaştırma
Teşviki” verilmesi uygun görülmüştür.
Saint-Gobain Aşındırıcılar ailesi olarak tüm ekibi
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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Farklı uygulamalar için

Röportaj

geliştirdiğimiz

YENİ

Flap Disklerimiz
Siparişe Hazır!

Dünyası

Mert Dekoratif Boya İnşaat
Arzu Keleş
Firma Yetkilisi
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Mert
Dekoratif ile
Röportaj

- Sizi ve firmanızı tanıyalım.
Eğitim hayatımın hemen sonrasında iş hayatım
başladı. Türkiye’de zincir bir mağaza grubunun
Adana şubesinde halkla ilişkiler departmanında
çalıştım. Evliyim ve dünyalar güzeli üç çocuk
annesiyim. Aslında dünyanın en zor işi anne
olmak... Bir yıl önce eşimi kaybettim. Hayat bana
en sevdiğim kişiyle bir sınav yapsada daha güçlü
kalmayı öğretti.
Mert Dekoratif
Adana’da saygın
yere sahip
bir işletmedir.
Müşteri portföyü
geniş, ürün
çeşitliliği fazla,
kaliteli ve işini iyi
yapan çalışanları
bulunan, hizmette
sınır tanımayan bir
firmadır.
- Sektörümüz ile
ilgili karşılaştığınız
sorunlar nelerdir?
Yaşanan olumsuz
piyasa şartları ve
ekonominin bozulması spot dediğimiz ürünlerin
pazarda çoğalmasını sağladı. Mert Dekoratif olarak
bununla savaşmak için hizmetten ve kaliteden ödün
vermeden çalışıyoruz .

- Atlas Zımpara ile tanışmanız nasıl oldu?
Atlas Zımpara’yı pazarda olan ya da olmayan
herkes bilir. Zımpara deyince herkesin aklına Atlas
Zımpara gelir...
Mert dekoratif olarak Atlas’la tanışmamız yaklaşık
22 yıl öncedir. Pazarda artık Atlas ile özdeşleşmiş
bir firmayız.
- Atlas Zımpara’yı
tercih etme
nedeniniz nedir?
Ürün kalitesi,
çeşitliliği ve
verdiğimiz
siparişlerin
gelme süresinde
herhangi
bir sorun
yaşamamamızdır.
Farklı pazarlama
çalışmaları ile
daha da güçlü
olacaklarını
düşünüyorum.
Çünkü ufak
ayrıntılar büyük
farklar yaratır.
Şahsım ve Mert Dekoratif
adına Atlas Zımpara ile çalışmaktan çok mutluyuz.
Bu sayıda firmamıza yer verdiğiniz için teşekkür
ediyorum.
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100 yıldan fazla deneyimle Norton
Winter camın kesilmesi, delinmesi
ve rodajlanması için parlatma
keçeleri, elmas bantlar, metal ve
reçine bağlayıcılı rodaj diskleri,
delme ve kesme takımları ile teknik
destek sunmaktadır.
Cam işleme proseslerinde; uzmanlık ve otomasyon
önemlidir. Bununla birlikte ölçüsel hassasiyet, en
ince ayrıntısına kadar mükemmellik ve verimlilik
camın işlenmesinde sürekli yeni ürün çözümleri
gerektiren pazarda oluşan taleplerdir. SaintGobain Aşındırıcıların önde gelen markası Norton
Winter, Türkiye pazarına “Kaliteyle zirvede” sloganı
altında, inşaat, mobilya, optik, kristal ve solar cam
gibi çok farklı cam işleme uygulamaları ve birçok
diğer özel cam piyasası için geniş çaplı ürün
yelpazesi sunmaktadır.

Dünyası

Türkiye
pazarına
cam işleme
çözümleri
sunuyor.
Saint-Gobain Aşındırıcılar Cam İşleme Ürün Müdürü
Xavier Beck, “Cam kesme ve işleme endüstrisi
işletmeleriyle birlikte üretimi daha verimli hale
getirmek, aynı zamanda ürünlerin kalitesini artırmak
için sürekli yeni çözümler geliştiriyoruz.” diyerek
müşterilerimizin çözüm ortağı olduğumuzu bir kez
daha vurgulamıştır.
CNC makinelerde inşaat ve mobilya camlarının,
lamine camların, aynaların, kristal camların ve
optik camların işlenmesine yönelik çok geniş ürün
grubumuz bulunmaktadır.
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Yeni nesil

Yeni ve çok yönlü X200 çanak diskler her cam
kalınlığı için uygundur. Kesim performansları
anında hissedilir. Bunlar kesip açarak yüksek ve
sabit yontma rodaj performansıyla ve ayrıca daha
az cam kırılmasına sebep olarak daha iyi bir yüzey
kalitesi sağlarken daha yüksek çalışma hızıyla da
kullanılabilirler. Bu yeni ürünler belirgin şekilde
daha uzun kullanım ömrü sağlar. Ayrıca, disklerin
sürtünmesiz ve güçlü kesim performansları
sayesinde rodaj makineleri daha az enerjiye ihtiyaç
duyar ve millerin kullanım ömrü uzar.
X200, çok çeşitli uygulamalar ve kişiselleştirme için
birçok imkan sunar. Bu, özel üretim şekli sayesinde
mümkün olmaktadır: Farklı tane boyutlarına sahip
metal halkalar, yarı mamul parçalar olarak çeşitli
gövdelerle kombine edilmektedir. Bu gövdeler,
piyasadaki mevcut rodaj makine tiplerine uygun
farklı boyutlarda montaj deliklerine sahiptir.
Uygulamaya, cam tipine ve kalınlığına göre
hazırlanan, kişiye özel ürünler böylece ortaya
çıkmaktadır.
Metal bağlayıcılı BZ rodaj diski spesifikasyonları
ile balıksırtı rodaj disklerinin kesim hızlarında
muhteşem sonuçlar alınmakta. Yüksek performanslı
aletler sayesinde üretim adetlerinizi artırmanız ve
toplam üretim maliyetlerinizi düşürmeniz, Norton
Winter ürünleri ile mümkündür. Cam malzemeler,
CNC makinelerde Norton Winter çözümleriyle
üç adımda mükemmel bir yüzey kalitesiyle
rodajlanabilir, şekillendirilebilir ve parlatılabilir.

Xavier Beck son olarak ise şunu ekliyor:
“Uzman uygulama danışmanlığımız, ürünlerin
uygulamaya, makine tipine, cam kalınlığına ve
türüne göre tam ihtiyacınız için tasarlanması
katma değer sunduğumuz eşsiz bir hizmet
paketidir. Bu şekilde sıkı iş birliğiyle, çeşitli cam
işlemesi uygulamalarındaki yüksek hassasiyet
ve mükemmellik taleplerini en ince ayrıntısına
kadar karşılayan çok verimli rodaj diskleri ortaya
çıkmaktadır.”
Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz
info.sgatr@saint-gobain.com
adresine
email
gönderebilirsiniz.
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Sizin için denedik

’ü Tersanelerde
Test Ettik
Norton Quantum3 taşlama taşları, bronz
pervane imalatında en yakın rakibine göre 2 kat
daha çok talaş kaldırıyor ve aynı zamanda daha
uzun ömürlü kullanım sağlıyor.
Özel olarak geliştirilen ve kendi kulvarının en iyisi
olma hedefiyle yola çıkılan Norton Q3 taşlama
taşları, ustamızı yormadan daha az güç ile daha
çok iş yapma imkânı sunuyor. Yumuşak yapısı ve
agresif talaş kaldırma özelliği sayesinde her türlü
makine gücünde kolaylıkla çalışıyor.
Norton Quantum3 özel seramik tanecikleri ve
yeni geliştirilen bağlayıcıları tipi sayesinde hem
uzun ömür hem de taşlama esnasında oluşan

ısıyı düşürücü etkisiyle operatöre 3 önemli fayda
sağlıyor:
1. Vibrasyon etkisini azaltarak daha konforlu ve
yorulmadan çalışma imkânı
2. Daha az taşlama süresi ile daha çok talaş
kaldırma
3. Daha uzun ömürlü olması sayesinde taş
değişim sürelerini kısaltması ve daha az taş
sarfiyatı
Norton Quantum ürünleri aynı zamanda “oSa”
uluslararası Güvenlik Sertifikasına sahip olup EN
12413 normuna uygundur.

Müşteri Hizmetleri Günü
Bu Yıl da Dolu Dolu Geçti!
Saint-Gobain
Aşındırıcılar olarak
müşteri memnuniyetinin
önemine ve günümüzde
markaların artık bu yolla
ayakta kalabileceğine
dikkat çekmek için
her sene kutladığımız
Müşteri Hizmetleri Günü
organizasyonumuzu
gerçekleştirdik.
Saint-Gobain Aşındırıcıların Avrupa’da yer
alan tüm ofis ve fabrikalarında düzenlenen bu
günde, bütün çalışanlarımız bir araya geldi.
Finans yetkililerinden satış ekibine, makine
operatöründen fabrika müdürüne kadar herkes
günlük iş hayatında, müşterilerine nasıl daha iyi
hizmet verebileceği konusunda fikir alışverişinde
bulundu. Bölümler arasındaki diyaloglar sayesinde
işbirliklerinin Müşteri Hizmetleri Günü’nde arttığını
gözlemlendik ve bu güçle süreçleri iyileştirme,
müşterilerle olan etkileşimi daha iyi hale getirme
için ortak çözüm önerilerimizi toparladık. Aşındırıcı
sektöründe referans olma misyonuna böylelikle bir
adım daha yaklaşmış olduk.
Birinci önceliğimiz siz müşterilerimiz ve amacımız
sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak! Bu sebeple
hizmet kalitesini arttırmaya yönelik kısa ve uzun
vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için tüm
gücümüzle çalışıyoruz. Üç yıllık bir planın bir parçası
olarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen,
yenilikçi çözümlerden zamanında teslimata kadar
çeşitli projelere yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
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Elle zımparalama yaparken
Atlas Zımpara
Facebook sayfamızı
takip etmeyi
unutmayın!

En güncel haberleri ve
en yeni ürünleri ilk siz
öğrenmek istiyorsanız sizi
Facebook sayfamıza bekliyoruz.

/AtlasZimpara
Telefonunuza taratın

performanslı ürünlerden vazgeçmeyin...
Boya ustalarından büyük işletmelere kadar standart
zımpara kağıdı her zaman ihtiyaç duyulan ancak
nadiren düşünülen sarf malzemelerden biridir.
Konu zımpara kağıdı olduğunda, ister arada bir
ister her gün kullanıyor olun, işinizi en kolay şekilde
halletmenizi sağlayacak bir ürün olmasını tercih
edersiniz diye düşünüyoruz.
İşte bu noktada devreye Atlas Zımpara ürünleri
giriyor. Rulolar, sünger zımparalar, su zımparaları ve
keçeler gibi elle kullanılan Atlas ürünleri, beklediğiniz
performansı sizlere sunuyor. Kullanıldıkça sürekli
olarak yeni aşındırıcı mineralleri tanecikleri ortaya
çıkaran zımparalar, hızlı sonuçlar için metallerde,
ahşaplarda ve daha bir çok malzeme üzerinde
kullanılmaya uygun olarak üretiliyor. Atlas Zımpara,
ihtiyacınıza yönelik ürünleri mükemmel bir fiyatperformans oranı sunarak en iyi sonuçlara sizi en
kısa yoldan ulaştırıyor.

El zımparalama ürünleri, ahşap işleme ve bir dizi
malzemenin finisaj işlemi için daha hafif bir dokunuş
sunar. Daha iyi bir kontrole sahip olursunuz ve
elektrikli bir zımparanın ulaşamayacağı alanları
zımparalayabilirsiniz.
Atlas Zımpara ürünleri, düz ve karmaşık yüzeylere
kolaylıkla
uyum
sağlar,
böylece
üzerinde
çalıştığınız her şeyde daha iyi bir finisaj işlemi
gerçekleştirebilirsiniz. Ürünlerimiz, kir/pas sökme,
ovarak temizleme ve hafif çapak alma, kaynak
dikişinin temizlenmesi ve ince zımparalama dâhil
olmak üzere metal ve ahşap uygulamaları için
idealdir. Ürün çeşitlerini www.atlas-zimpara.com
adresini ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

20

Dünyası

Dünyası

Röportaj

Yeni Doğuş
İnşaat ile Röportaj
Yeni Doğuş İnşaat
Abdullah Kılıç
Ali İhsan Köseoğlu
Firma Sahipleri

- Sizi ve firmanızı tanıyalım.
- Şirketimiz iki ortaklı olup, ben Abdullah Kılıç 1977
yılı doğumluyum. Sektöre 1996 yılında Ostim’de
başladım ve şirket ortağımız finans sektöründen
Ali İhsan Köseoğlu (1961) ile tanıştım.  2009 yılında
kendi şirketimizi Yeni Doğuş adı ile kurduk. İki ortak
olarak uyum içerisinde süren çalışmalarımızda
görev paylaşımı, finans konusundaki yılların
getirdiği tecrübe ile Ali İhsan Köseoğlu finans
koordinatörlüğümüzü, ben Abdullah Kılıç  ise
şirketimizin satış-pazarlama koordinatörlüğünü
yürütmekteyim. 2019 yılında 10. yılını kutladığımız
şirketimiz ile müşterilerimize kaliteli hizmet vermek,
çözüm ortağı olmak ana hedeflerimizden olup,
geçen süre içerisinde adım adım bu hedeflerimizi
gerçekleştirdiğimizi görmenin mutluluğunu
yaşamaktayız. Aynı prensip ve disiplin ile çalışmaya
devam ederken, 25.000 kalemden oluşan ürün
gamı, 32 kişiden oluşan personel ve 18 adet araç ile
hırdavat sektöründe Türkiye’nin önemli firmalarının
ve bu firmalar içerisinde inşaat sektöründe
yer alan yurt içi ve yurt dışı şantiyelerinin ana
tedarikçilerinden biri olmak bize gurur veriyor.
Hizmet kalitemizden ödün vermeden bu şekilde de
devam edeceğini ümit ediyoruz.

- Neden Saint-Gobain’i tercih ettiniz?
- Bundan önceki son iki sorunuzun cevabını
verirken aslında bu sorununda cevabını vermek
doğru olacaktı. Çünkü sektörde rekabetin her
geçen gün artması ve kalitenin bu sebeple
daha da önemli hale gelmesi bazı problemleri
de beraberinde getiriyor. Yeri geldiğinde bu
problemleri, Saint-Gobain Aşındırıcılar gibi
dünyanın en büyük aşındırıcı üreticisi ile çalışmanız
çözebiliyor ve sektörün yine daraldığı bugünlerde
müşteriye güvenle satacağınız Norton gibi bir
markanızın olması sizi rahatlatıyor. Tabii bunun
yanısıra şirketinizin en üst kademesinden itibaren

- Sektörümüz ile ilgili karşılaştığınız sorunlar
nelerdir?
Ülkemizin son 1,5 yıl içerisinde girmiş olduğu
ekonomik darboğaz ister istemez sektörümüzü de
yakından etkiledi.
Bu süre içerisinde gerek aldığımız sektörel
önlemler, gerekse yeni çözüm odaklı satış ve
pazarlama teknikleri uygulayarak rekabetin her
geçen gün arttığı bu ortamda, Yeni Doğuş yoluna
büyüyerek devam etti. Nakit para döndüsünün
zorlaşması 2019 yılını olumsuz etkiledi. 2020 yılının
daha da zor olacağını hesap edersek, sürdürülebilir
ve çözüme dair uyguladığımız politikalar bizi Yeni
Doğuş olarak sektörde güven ile yolumuza devam
etmemizi sağlayacaktır.
- Saint-Gobain Aşındırıcılar ile tanışmanız nasıl
oldu?
Daha önce isim olarak Saint-Gobain’i tabii ki
biliyoruz. Gerek Weber Yapı, gerek Ankara’da
fabrikaları bulunan Rigips Alçı bildiğimiz
şirketlerindendi. Norton’u da marka olarak
biliyorduk, ve daha önce Türkiye’de distribütör
aracılığı ile ürün satışı olmuştu. Ancak SaintGobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcılar A.Ş.’yi
tanımamız 4 yıl önce, Ankara Bayi Yönetimi ve
hırdavat satış kanalında yer alan Ali Naci Eskioğlu
aracılığı ile oldu. O gün itibari ile başlayan ve de
artan karşılıklı güven bizi kol kola bugüne kadar
getirdi.

bayi ilişkileriniz satış
öncesi (fabrika ziyaretleri-eğitim gibi) ya da satış
sonrası güçlü bir şekilde devam ediyor olması
da diğer tercih sebepleri. Bir aile ilişkisi gibi...
Bence yolun daha çok başındayız. Bu marka,
ürün çeşitliliğini Türkiye pazarına her geçen gün
yansıtmakta. Bu da bizim için bir başka tercih
sebebi ve bu artan çeşitlilikle çok daha büyük işler
yapacağımıza inancımız sonsuz.
- Saint Gobain’in size sunduğu hizmeti ve ürünleri
nasıl değerlendirirsiniz?
- Şu ana kadar aldığımız hizmet kalitesi iyi, ürün
bazında ufak tefek son kullanıcıda her markada
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olduğu gibi sorunlar yaşanıyor, yaşanmıyor değil.
Ancak ana beklenti sorunlara çözüm bulmaksa, bu
anlamda Saint-Gobain Aşındırıcılar hiç fena değil.
Evet, markayı kendi müşterilerimize anlatmak,
kabul ettirmek bizi bir hayli ilk başlarda zorladı.
İnanın biz de Yeni Doğuş olarak çok çaba sarf ettik
ve sadakat ile bu çabalarımız devam ediyor.
Ancak somut örnekler de zaman zaman ihtiyaç
olarak önümüze geliyor. Ürün gamına, fiyat ve
termin olarak rekabetçi olabilecek saplı taş, pandül,
karbür freze gibi yeni ürünler eklenebilir.
- Çevre politikası ve sürdürülebilirlikle ilgili
çalışmalarınız var mı?
- Geçtiğimiz nisan ayında
Yeni Doğuş olarak
Kızılcahamam’da
300 adet çam
ağacı fidesi diktik.
Bunu bir piknik
düzenleyerek hafta
sonu tüm ekibimizle
birlikte yaptık. Hem
sosyal açıdan hem
de doğaya yaptığımız
katkı açısından bizi
çok mutlu etti. Bu
tip etkinliklerimiz
devam edecek.
Yaz aylarında yine
personelimizle sağlıklı
yaşam ilkemize uygun
olarak doğa yürüyüşleri
düzenleyerek daha zinde bir yaz sezonu geçirmiş
oluyoruz.
- Son olarak eklemek istedikleriniz?
- Son olarak Saint-Gobain Aşındırıcıların
çalışmalarında başarılar diler, yenilikçi iş geliştiren
politikaları ile sektörde bizlere de bu alanda yeni
iş geliştirme sahaları açmamıza fayda sağlayacağı
inancındayım. İş ortağım Sn. Ali İhsan Köseoğlu ve
tüm çalışma arkadaşlarım adına Sizlere teşekkür
ederim.
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2020

İstanbul Hırdavat Fuarı
için hazırlıklar başladı!
Saint-Gobain Aşındırıcılar, Norton, Norton Clipper
ve Atlas Zımpara markaları ile 2020’de dördüncüsü
gerçekleşecek olan İstanbul Hırdavat Fuarı’ndaki
yerini aldı. 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında
İstanbul Expo Center’daki fuarda, Saint-Gobain’in
profesyonel ekibi sizleri karşılıyor olacak.
Ücretsiz davetiyenizi İstanbul Hırdavat Fuarı
websitesine girerek şimdiden alabilirsiniz.

Fuar Hakkında
Aynı çatı altında tüm sektörü bir araya getirme
imkanı sunan İstanbul Hırdavat Fuarı, endüstri
yelpazesinde daha geniş müşteri portföyüne erişim
olanağı tanıyor. Üretim verimliliğini ve rekabeti
artırmayı hedefleyen kobilerin, Türkiye’den ve çevre
ülkelerden gelerek fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor.
Fuarı ziyaret edecek kişilerin büyük çoğunluğunun,
sektördeki yeni teknolojileri yakından görmek, ürün
ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen;
üretici ve toptancı firmaların genel müdürleri,
finansman yöneticileri, teknik departman yöneticileri,
satın alma müdürleri, akademisyenler, mühendisler
ve öğrenciler olması amaçlanıyor.

12 – 15 MART
İSTANBUL EXPO
CENTER
9. HALL D03-C03

Norton Aşındırıcılar
artık Instagram’da da
yanınızda.
Bizden haberler
ve sürprizleri
kaçırmamak için
hemen takip
etmeye başlayın!

/NortonAşındırıcılarTR
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Barış Mert
Fabrika Müdürü

Dünyası

Bizden Haber
Saint-Gobain Aşındırıcıların Gebze’deki
zımpara konfeksiyon fabrikasına konuk olduk.
Bir çok farklı sektör için üretim yapan
tesiste zımparanın her formu üretilmekte ve
müşterilere en hızlı şekilde sevk edilmekte.
Fabrika müdürü Barış Mert ile yaptığımız
söyleşide, tesis hakkında daha detaylı bilgilere
ulaştık.

- Fabrikadaki üretim sürecinden genel hatlarıyla
bahsedebilir misiniz?
Otomotiv, metal, mobilya, inşaat ve çelik sanayisi
başta olmak üzere birçok sektörde kullanılan,
elle veya makine ile kullanıma uygun aşındırıcı
ürünler üretmekteyiz. Genel sürecimiz, yurt dışı
ve yurt içinden temin ettiğimiz aşındırıcı bez ham
maddelerinin müşteri istekleri doğrultusunda belirli
ölçülerde kesilmesi ve proses edilmesi esasına
dayanmakta. Bu işlemleri yüksek teknoloji içeren
özel makinalarımız ile üretmekte ve müşterilerimize
sunmaktayız. ISO standartları çerçevesinde,
çevreye olan duyarlılığımızı koruyarak , ISG
standartlarımızdan taviz vermeyerek bunun yanı
sıra müşteri kalite beklentileri ile % 100 uyumlu olan
7 ana ürün grubunda üretim gerçekleştirmekteyiz.
- Burada üretilen zımparalar arasında öne çıkan
ürün olarak hangi/lerini gösterebilirsiniz?
Öne çıkan ürün gruplarımızı su zımparaları, bez
ve kağıt mesnetli rulo zımparalar, rotolo zımpara,
flap diskler, kalibre zımpara, saplı veya sapsız mop
zımpara, sonsuz bant, dairesel disk zımpara ve fiber
disk ürünleri olarak sıralayabiliriz.
- Burada ürettiğiniz ürünler sadece Türkiye pazarına
mı sunuluyor? Farklı ülkelere ihracatı yapılıyor mu?
Ürettiğimiz ürünler yurt içi pazarının yanında farklı
ülkelere de ihraç edilmekte. Başta Avrupa olmak
üzere (DC Hollanda), Avustralya Somerthon DC,
Ortadoğu ve Balkan ülkelerine ihracat yapılmakta.

Ayrıca Asya pazarındaki varlığımızı her geçen gün
artan ivme ile devam ettirmekteyiz.

Daha önce uygulanmayan, sadece beyaz yaka
kanadında var olan günlük operasyon toplarını
mavi yaka takım liderleri tabanına yayarak düzenli
operasyon toplantıları ile herkesin aktif olarak
işin içinde olmasını sağladık. Bu bize proaktif
yaklaşımın yanı sıra gün sonunda fark edilen
hataların ve kayıpların azaltılmasında etkin bir rol
aldı.
Özellikle mavi yaka kanadında multi-skill
çalışmalarını başlattık ve bir çalışanın birden fazla
konuya hakim olma, o işi sürdürebilecek seviyede
eğitmeye başladık. Böylece çalışanların gün içinde
görev aldıkları yapıyı genişlettik ve daha etkin
olmasını sağladık.

- Gebze üretim tesisi özelinde gerçekleştirdiğiniz
ya da gerçekleştireceğiniz özel projeleriniz var
mı?
Geçtiğimiz yıllarda ERP’den SAP sistemine geçiş
yaparak günlük işleyişlerin daha etkin şekilde
yürütülmesini sağladık. Sonraki süreci datayı
geliştirme, büyütme ve iyileştirme yaparak
değerlendirdik.
İstediğimiz dataya ulaşma ve bu datayı farklı
aksiyonların alınması adına kullanmada fayda
sağladık. Arzu edilen bilginin kalitesi, doğruluğu
ve bu bilgiye ulaşma sırasında kaybedilen zaman
anlamında çok iyi gelişmeler kaydettik.
Etkin ve verimli çalışmanın olmazsa olmazlarından
biri olan Endüstri 4.0 çatısı altında, verimlilik
kayıplarının önüne geçen aksiyonların alındığı bir yıl
geçirdik. Özellikle makine donanım parkurumuzda
iyileştirmeler yaparak ciddi miktarda kayıpların
önüne geçtik.
Özellikle bazı ürün gruplarımızda, yurt dışından
temin ettiğimiz yarı mamul konseptinde bir
değişikliğe gidip yurt içi üretim fazı kurgusu ile
süreçlerimizde değişiklik başlattık. Bu bize maliyetkalite-zaman üçgeninde oldukça fayda sağladı.

Aktif olarak yürütmekte olduğumuz projelerden
biri de AION projemiz. 2020 yılında kullanımına
başlamış olacağız.
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- Peki, tesis genelinde çevre ve sürdürülebilirlik
için izlenilen adımlar nelerdir?
2872 sayılı çevre kanunu kapsamında tesis
adına yapılması gereken tüm işlemler ve kurallar
tam manasıyla fabrikamızda yürütülmekte
ve uygulanmaktadır. ÇED (Çevresel Etki
Değerlendirilmesi Yönetmeliği) çevre izin ve lisans
yönetmeliği, atık yönetimi, tehlikesiz atıkların
geri kazanımı tebliği, endüstriyel kazaların
ve risklerin azaltılması konuları başta olmak
üzere tüm çevre ve sürdürülebilirlik konularına
hassasiyetle yaklaşmakta ve uygulamaktayız. Tüm
çalışan bireylere çevre ve sorunlarına karşı çözüm
getirme noktasında aktif roller vermekte ve katılım
göstermelerini sağlamaktayız.
- Son olarak eklemek
istedikleriniz?
Firma ve fabrika ekibi
olarak ilk önceliğimiz
işçi sağlığı ve iş
güvenliği... Hiç bir
konu, çalışanlarımızın
iş güvenliğinden daha
önce gelmemekte.
Bunun yanı sıra
ise çevreye olan
duyarlılığımızı
arttırarak
sürdürmekteyiz.
Yenilikçi, uygun
fiyat avantajı ile
müşterilerimize fayda
sağlayan ürünlerimizi
üretmekte ve
zamanında
teslimat kıstası ile
sunmaktayız. Bu
bağlamda olmazsa
olmazımız çalışan
memnuniyetini arttırmak için çeşitli projeler
bulmaktayız ve bunun için gerekli aksiyonları hiçbir
detayı kaçırmadan tamamlamaktayız.
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Norton ile
Barbekü Yapımı
Mevsim ne olursa olsun, gününüzü şenlendirecek bir proje arayışı içindeyseniz
neden kendi barbekünüzü yapmayı denemiyorsunuz? Norton websitesinde daha
önce yayınlanan BÜYÜK BARBEKÜ YAPIMI videosundan faydalanarak tüm yapım
aşamalarını sizler için derledik.
Varil Barbekü
Başlamadan önce, varil barbekümüzü yapmak için
daha yaygın olarak kullanılan yağ bidonu yerine bir
hava tankı kullandığımızı fark etmiş olabilirsiniz.
Yağ bidonlarının genellikle tanktan daha erişilebilir
ve daha kolay bulunabilir olduğunu bilmemize

rağmen sağlam ve dayanıklı bir barbekü yapmak
istedik. Bu yüzden atölyemizde zaten kullanılmayan
bir tank vardı, biz de onu kullanmamızın uygun
olacağını düşündük. Ancak sizler yağ bidonu
kullanarak da aynı adımları izleyip barbekünüzü
yapabilirsiniz.

Güvenlik Ekipmanı
• Kaynak maskesi ve kaynak eldiveni
• KKE göz koruma, eldiven, toz
maskesi, kulak tıkacı, tulum,
güvenlik ayakkabıları.

Malzemeler
• Hava tankı/su tankı/yağ bidonu
• Çelik kutu profil (biz 40 x 40mm’lik
kullandık)
• Çelik köşebent (biz 15 x 15mm’lik
kullandık)
• Çelik levha (biz 2mm’lik kullandık)
• Boru (biz yaklaşık 10cm çapında ve
70cm’lik kullandık)
• Cıvata, somun, vida ya da dişli
çubuk
• Kulp yapmaya uygun herhangi bir
ahşap türü
• Menteşe çelik kafes / ızgara
• 2 tekerlek (opsiyonel)
• Sıcaklık göstergesi (opsiyonel)
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Araçlar ve Ekipman
• İyi standartlara sahip, kendi
kullanabileceğiniz ya da profesyonel
mig kaynak makinesi (0.8mm’lik
kaynak teli, uçları olan ve Arg/CO2
ile çalışan)
• 115mm’lik korumalı avuç içi taşlama
makinesi
• 1.3mm’lik ve 1.6mm’lik Norton
Quantum3 kesme taşı
• Norton Blaze Rapid Strip disk
• Norton Quantum3 Combo disk
• Norton Quantum flap disk
• Norton Quantum3, 7mm’lik taşlama
taşı
• Norton Vortex Rapid Prep flap disk
(kaba)
• Norton Vortex Rapid Blend 5AM
disk
• Mengene
• Tezgah
• G-mengene
• Ağaç testeresi
• Matkap ve matkap uçları
• Mezura
• Gönye
• Keçeli kalem
• Maskeleme bandı
• Kaliteli ısıya dayanıklı boya
(opsiyonel)

Daha fazla bilgi için QR kodu
okutarak videomuzu izleyin ya
da www.nortonabrasives.com
adresinden bizi ziyaret edin!
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Çerçeve Yapımı
Öncelikle barbeküyü içine oturtacağımız metal
çerçeveyi yapacağız. İlk önce bu işlemi yapmanızı
öneririz, böylece çapak alma ve finisaj işlemine
(son dokunuşlar) geçtiğinizde işiniz çok daha
kolaylaşmış olacak. Ayrıca bu işlem en çok zaman
alan adımlardan birisidir, bu yüzden bir an önce
aradan çıkması sizin için daha iyi olacaktır!
Bizim örnek modelimizde çerçeve çapraz bir
şekilde birlikte kaynaklanmış iki açık dikdörtgen
şeklindedir. Açık uçlar bacakları oluşturur ve
barbekü üst kısımdaki kapalı uçların arasına
oturtulur. Çerçevenin her bölümü için ihtiyacınız
olan kutu profilinin uzunluğunun ölçüsünü alın. Bu
uzunluk barbekünüzün ne kadar yüksek olmasını
istediğinize ve kullanacağınız tankın veya yağ
bidonunun genişliğine bağlı olarak değişecektir, bu
nedenle kesmeye başlamadan önce bu uzunluğu
mutlaka belirlemiş olun.
Uzunluğu istediğiniz şekilde ayarladıktan sonra
gönyenizi ve keçeli kaleminizi kullanarak 45
derecelik bir çizgi çizin, bu çizgi sizin kesme
rehberiniz olacak.
Kutu profilini bir mengeneye güvenli bir şekilde
yerleştirdikten sonra, uzunlukları
keserek ayarlamak için avuç içi taşlama makinenizi
ve kesme diskinizi kullanın.
4 uzun kenara ve 2 kısa kenara ihtiyacınız olacak,
bu yüzden tüm parçaları bir masaya ya da tezgaha
koymanızı öneririz.

Böylece uzunluklar birbirine dik bir açıda rahat bir
şekilde uyum sağlar ve işiniz kolaylaşır. Bu aşamada
bir Norton Blaze Rapid Strip diski kullanarak kutu
profilinizi düzeltmek isteyebilirsiniz, bunu yapmanız
çerçeveyi tamamen bitirdiğinizde size zaman
kazandıracaktır.
Son olarak 2 kavis şekli oluşturmak için (2x) 3 iş
parçanızı birbirine kaynaklayın.
Şimdi de bu kaynakları taşlayacağız. Videoda
Norton ekibi çerçevenin üzerindeki kaynakları
taşlamak için Quantum 3 combo disk ve Quantum
flap disk kullanmıştı. Çerçeveyi tamamlamak için
iki parçanın da tam ortasını işaretleyin, bu işaretler
kesişim noktası olacak. G kelepçe (ve/veya bir
arkadaşınız) yardımıyla iki çerçeve parçasını
ayakları birbirine eşit mesafede ve X şeklinde
olacak biçimde güvenli bir şekilde yerleştirin.
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Hava Deliği Yapımı

Barbekü Kapısını Kesme

Barbekünüze oksijen tedarik edilmesi ateşin
yanmasını, kömürün sıcak kalmasını sağlar ve
pişirdiğiniz yemekte is oluşmasını engeller.
Barbekünün alt kısmından bir hava deliği açmak
bunu yapmanın en kolay yoludur.

Öncelikle barbekü kapısının yerini işaretlemeniz
gerekmektedir. Norton videosunda, ekip tam ve
düz bir kesme rehberi oluşturmak için bir keçeli
kalem ve maskeleme bandı kullanmıştı. Kapının
öne açılan tarafı, tankın / bidonun ve menteşe
kısmının, eğrinin tepe noktasının hemen yukarısında
olmalıdır ve kapı da yukarı doğru açılmalıdır. Ancak
bu sadece bir öneridir ve her projede değişiklik
gösterebilir.
Panel, barbekünüzün ana gövdesine takılıyken
önce menteşeyi monte edeceğiniz yeri kesin ve
sonra menteşeleri kaynaklayın. Böylece kapıyı
kesmeniz ve daha sonraki bir aşamada tekrar
takmanız gerekmeyecektir, ayrıca bunu yapmak
kendi başınıza çalışıyorsanız çok daha zor olabilir.
Bu işlem kapının çarpmasını da önler ve mükemmel
bir uyum sağlar.
Menteşeler takıldıktan hemen sonra kapının fazla
gelen kısmını kesin. Yeni kesilen kenarlar aşırı
keskin olduğu için kapıyı açarken mutlaka eldiven
takın! Bu keskin kenarların çapaklarının alınması ve
pürüzsüzleştirilmesi gerekir.
Barbekü kapısının kendi üzerine düştüğünü fark
edeceksiniz, bu yüzden bu durumu düzeltmek
için, kapının kenarını birkaç 2 mm’lik çelik plaka
şeritlerle kaplayıp şeritleri uygun bir şekilde
kaplayacağız. Kaynakları şimdi ya da ana barbekü
gövdesi tamamlandığında temizleyin. Temizledikten
sonra tankımız/yağ bidonumuz gerçekten bir
barbeküye benzemeye başlayacak.

Çelik borunuzu alın ve borunun yaklaşık 7,6 cm’lik
noktasını işaretleyin. Videomuzda arkadaşlarımız
kesme rehberi olarak net ve düz bir çizgi
çekebilmek için maskeleme bandı kullanmışlardı.
Daha sonra bu çizgi bit kesme diskiyle kesilecektir.
Tankımız kavisli olduğu için borunun arka ucu,
yüzeye sıkıca oturacak biçimde şekillenmesi için
taşlanmalıdır. Kaynak işlemiyle kalan tüm boşluklar
kapatılacağı için, taşlama tamamıyla mükemmel
olmak zorunda değildir. Rapid Strip disk kullanarak
metali istediğiniz şekilde küçültün.
Metal halka elde edince, tankın yüzeyindeki iç
daireyi işaretleyin. Kesme taşı ve avuç içi taşlama
makinesi kullanarak tankın yüzeyini düz çizgiler
halinde, kare şeklinde işaretlenmiş dairenin
kenarına kadar kesin. Şimdi, yeni kesilen halka
az önce oluşturduğunuz kare deliğin üzerine
kaynaklanmıştır.

Güvenlik

1 Numaralı Önceliğimizdir
Yapım işlemi boyunca, lütfen her uygulama için
uygun güvenlik ekipmanını kullandığınızdan
ve/veya taktığınızdan emin olun. Kullanılacak
malzemeyle ilgili tüm talimatlarına her zaman
uyun ve kişisel güvenlik risklerini en aza
indirmek için gerekli önlemlerin hepsini alın.

Daha fazla bilgi için QR kodu
okutarak videomuzu izleyin ya
da www.nortonabrasives.com
adresinden bizi ziyaret edin!
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Barbekü Bacası Yapımı
Aslında barbekü bacasını yapmak zorunda
olmadığınızı söyleyebiliriz, ancak yapmanız için
3 sebep var, bu yüzden biz de bir baca eklemek
istedik. Bu sebeplerden birincisi, bacanın barbekü
kapalıyken ekstra havalandırma sağlaması, ikincisi,
barbekünüzün verimini ikiye katlaması ve üçüncüsü
ise havalı bir görünüm katmasıdır.
Baca yapmak için yine, hava deliği için
kullandığımız 10 cm çapındaki çelik boruyu
kullanacağız. Bu işlem için de istediğiniz uzunlukları
belirleyin. Biz, diklemesine olan kısım için 50
cm, barbekünün kendisine bağlı kısa yer için 10
cm’lik bir uzunluk belirledik. İki parça birlikte
kaynaklanacağı için, borularda 45 derecelik
açıları denk gelen noktaları işaretleyip kesmeniz
gerekecektir. Böylece bacada olmasını istediğiniz
90’lik mükemmel açıyı elde edebileceksiniz.
Norton ekibi boruyu kesmek için 1.6 mm’lik Norton
Quantum3 kesme taşı, yüzeyi düzeltmek için
Norton Blaze Rapid Strip disk, bacanın köşesindeki
kaynak dikişini taşlamak için ise 7 mm’lik Norton
Quantum3 taşlama taşı ve Norton Quantum flap
disk kullanmıştı.
Daha önce hava deliği için yaptığınız gibi, tankın
/ yağ bidonunun kenarındaki borunun iç tarafını
işaretleyin ve bacanın tam olarak oturacağı bir delik
açın.

Daha fazla bilgi için QR kodu
okutarak videomuzu izleyin ya
da www.nortonabrasives.com
adresinden bizi ziyaret edin!

Dünyası
Tamamladığınız bacayı herhangi bir boşluk
bırakmamaya çalışarak barbeküye güvenli bir
şekilde kaynaklayın. Tamamlamak için, baca ve tank
arasındaki kaynak dikişini taşlayın.

Son Dokunuşlar
Kulp
Videoyu izlerseniz görebileceğiniz gibi
barbekümüzün kulbu için, aşırı ısınmamasından
dolayı, ahşap malzeme kullanmayı tercih ettik. Bu
kulp, ahşap testeresi ile kesilmiş ve zımpara kağıdı
ile düzeltilmiş ayrı bir ahşap bloğundan yapılmıştır.
Norton ekibi bir dişli çubuk kesip, çubukları
ahşaptaki deliklerden geçirmiştir, göbek somunu
kullanarak kulbu kapının önüne kaynaklamıştır.
Kulbunuz, kapıyı istediğiniz şekilde açmanızı
sağladığı sürece videodakiyle tamamen aynı olmak
zorunda değildir.

Tekerlekler
Norton barbekü neredeyse tamamıyla çelik
malzemelerden ve büyük bir hava tankından
üretilmiştir, bu nedenle çok ağırdır. Barbekümüzü
kolayca hareket ettirebilmek için tekerlek takmamız
gerekiyordu. Ama kendi barbekünüzde buna gerek
duymayabilirsiniz, sizin tercihiniz.
Son adımlar
Barbakünüzü boyamaya geçmeden önce kalıntıları/
kaynak yanıklarını temizleyin, Norton Vortex
Rapid Blend disk kullanarak tankın yüzeyini ve
bacaklardaki çizikleri düzeltin. Bunların boyanın
altından görünmesini istemezsiniz, bu yüzden
kalıntı kaynakları ve derin çizikleri düzeltmeye çok
dikkat edin.
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Son olarak, gerçekten yüksek kalitede ve sıcaklık
derecesi arttıkça daha iyi olan ve ısıya dayanıklı
bir boya bulun ve boyamak istemediğiniz alanlara
maskeleme bandı yapıştırın! Izgaranızı da yerleştirin
ve işte her şey tamam.

Şimdi tadını çıkarma vakti
Güzel bir hafta sonunda, yiyecek ve içeceklerinizi
hazırlayın, sevdiğiniz arkadaşlarınızı ve ailenizi
davet edin ve yeni varil barbekünüzde pişenlerin
tadını çıkarın!

Sıcaklık göstergesi
Estetik bir görünüm katmak için kullandığımız bir
diğer isteğe bağlı özelliğimiz sıcaklık göstergesidir.
Sıcaklık göstergesini çoğu donanım mağazasından
ya da e-ticaret sitelerinden kolayca bulabilirsiniz.
Sıcaklık göstergesini monte etmek için uygun
bir delik açın ve bir cıvata kullanarak güvenli bir
şekilde takın. İşte bu kadar basit.

Daha fazla bilgi için QR kodu
okutarak videomuzu izleyin ya
da www.nortonabrasives.com
adresinden bizi ziyaret edin!
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Saint-Gobain Aşındırıcılar
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21
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34843 Maltepe - İstanbul
Turkey
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