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GLOBMAC Hakkında
About Globmac
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Firmamız, GLOBMAC A.Ş., ana faaliyet alanı çeşitli şekil ve ebatlarda parke taşı, bordür, briket, karo taşı gibi ürünleri üreten Beton Parke ve Briket Makinaları-
nın imalatıdır. Bu makinalar; harç hazırlama sistemleri, ürün şekillendirme, toplama ve istifleme sistemleriyle birlikte tam teşekküllü birer beton blok ve parke 
üretim tesisleridir. 

Dış ticaret hacmini her yıl % 35 artıran GLOBMAC A.Ş., dünya genelinde 65 ülkede kurduğu tesislerle ihracat başarısını daha ileriye taşımıştır. Sektörünün 
liderlerinden biri haline gelen GLOBMAC A.Ş., hemen her kıtaya ürünlerini ihraç etmektedir. 

GLOBMAC A.Ş., kuruluşundan bu yana, bünyesinde barındırdığı mühendislerin ve nitelikli elemanların da gayretleriyle, üstün kaliteli ve uygun fiyatlı, müşteri 
beklentilerini tam olarak karşılayan üretim felsefesini sürdürür. Yenilikçi tasarımlarını en son teknolojilerle birleştiren bir Ar-Ge ekibi aracılığıyla, yüksek kaliteli, 
uzun vadeli projelere dayalı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir çözümler sunarak üretim tesisleri üretmektedir. Her kapasiteye ve ihtiyaca 
uygun beton blok ve parke üretim tesisleri, yatırımların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Tüm makina ve yardımcı ekipmanlarının imalatında kendi sektörlerinde öncü firmaların yüksek kaliteli ürünlerini kullanan GLOBMAC A.Ş’nin makineleri CE 
.ISO 9001 2008.TSE, OHSAS, GHOST güvencesi altındadır.

GLOBMAC A.Ş, dünyanın 25 ülkesindeki fuarlara katılımı ile son gelişmeleri yakından takip ediyor, sizlerle paylaşıyor, teknik vizyonunu sürdürüyor ve sürekli 
güncelliyor. 

GLOBMAC, sahip olduğu yüksek vasıflı bir dış ticaret kadrosuyla ve koordineli çalışma prensibiyle, beş dilde hizmet sunarak, taleplerinizi somut faydaya 
dönüştürmeye odaklanır.

Kalıcı müşteri memnuniyetini önemseyen GLOBMAC A.Ş., satış sonrası da hizmet verir. Herhangi bir teknik desteğe ihtiyaç duyulduğunda, ABB markasının en 
son sürümünün kullanıldığı hızlı iletişim ve uzaktan yazılım çözümleri sağlayan bir uzaktan iletişim sistemiyle müşterilerinin yanında olur. Ayrıca, profesyonel 
teknisyenlerden oluşan tecrübeli servis ve montaj ekibimiz satış sonrası tesisin kurulumunu müşterinin belirttiği yerde gerçekleştirir. Kurulum sonrasında 
denem ve tesisi kullanacak personelin eğitilmesi yine bu uzman ekibimiz tarafından sağlanmaktadır.

GLOBMAC A.Ş. is the leader Turkish company which specialises in the design, production and installation of concrete block and interlock making machine. 
These machines; are full-fledged concrete block and interlock production plants with mortar preparating, molding, picking and stacking systems.

Globmac, which increases its foreign trade volume by 35% every year, has carried its export success further with facilities established in 65 countries 
around the world. Globmac, which has become one of the leaders of its sector, exports its products to almost every continent.

Since its establishment, Globmac maintains its production philosophy that fully meets customer expectations, with high quality and affordable prices, 
with the efforts of its engineers and qualified personnel. Through an R&D team that combines innovative designs with the latest technologies, it produces 
production facilities by offering high-quality, long-term projects and customizable solutions according to the needs of its customers. Concrete block 
production facilities suitable for every capacity and need ensure the most efficient use of investments.

Globmac closely follows the latest developments, shares with you, maintains and constantly updates its technical vision with its participation in fairs in 
25 countries of the world.

Globmac’s machines, which use high quality products of leading companies in their sectors in the production of all machinery and auxiliary equipment, 
are under the guarantee of CE. ISO 9001 2008.TSE, OHSAS, GHOST.

Globmac focuses on transforming your demands into tangible benefits by providing services in five languages with its highly qualified foreign trade staff 
and coordinated working principle.

Globmac cares about permanent customer satisfaction and provides after-sales service. Whenever technical support is needed, it stands by its cus-
tomers with a remote communication system that provides fast communication and remote software solutions using the latest version of ABB brand. 
GLOBMAC also provides technical support in the client’s place by sending a team of professional technicians.
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Pars Serisi makineleri beton blok, briket ve bims üretimi üzerine özelleşmiştir. 

GLOBMAC bünyesinde günlük (8 saat) 5000 adet bloktan 25000 adet bloğa 

kadar farklı üretim kapasitelerine sahip PARS 5, PARS 10, PARS 12 ve PARS 18 

modelleri mevcuttur.

Makine hareketleri hidrolik, pnömatik ve elektrikli sistemlerle gerçekleşti-

rilmekle birlikte, bakım ve kullanım kolaylığı, tozlu ortamlarda da sorunsuz 

çalışabilmesi nedeniyle büyük ölçüde elektrikli sistem kullanılmaktadır.

PARS 12 modelinde ayrıca palet üzerinde 12 adet üretilen blokları, üst üste 

toplanarak sevkiyata hazırlanması için 18 adede tamamlayan bir sistem 

bulunur.

The Pars Series machines are specialized in the production of concrete blo-

cks, briquettes and pumice. GLOBMAC has different models, PARS 5, PARS 10, 

PARS 12, PARS 18 with different production capacities from 5000 pcs to 25000 

pcs per day (8 hours).

Although the machine movements are carried out with hydraulic, pneuma-

tic and electrical systems, electrical systems are used to a large extent due 

to its ease of maintenance and use, and its ability to work smoothly in dusty 

environments.

The PARS 12 model also has a system that completes the 12 blocks produced 

on a pallet into 18 blocks to be stacked on top of each other and prepared 

for shipment.

Mekanik Yapı

Mechanical Structure

GLOBMAC A.Ş., ana şasede, gövdenin tüm kısımlarını bir CNC ile silmeye olanak tanıyan 
cıvatalı bir sistem kullanmasıyla diğerlerinden ayrılır. Cıvatalı sistem konstrüksiyon muka-
vemetlerinin kaynaklı işçiliğe göre daha uzun ömürlü olduğu bir sistemdir. Ayrıca mekanik 
bakım kolaylığı ve pratik bir çalışma sistemi sağlar. Aynı zamanda, bu özellik, ana şasede 
herhangi bir kısım zarar gördüğünde, söz konusu kısmı değiştirebilme olanağı sağlar.

Ana şase, A (sabit) ve B (hareketli) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
Boş paletlerin makineye girişi ve kalın harç arabasının bulunduğu taraf A şasesi, harcın 
vibrasyon ve presleme yoluyla kalıplandığı bölüm ise B şasesidir. 

The main chassis consists of 2 parts: (A) movable, and (B) fixed part. A Chassis is  the 
entrance side of the empty pallets to the machine and there is transfercar for thick mor-
tar. B Chassis is the section where the mortar is molded by vibration and pressing.

Bolted System
Globmac stands out from the rest by using a bolt-on system in the main chassis 
that allows to wipe all parts of the body with a CNC. Bolted system is a system 
in which construction strengths are longer than welded workmanship. It also 
provides ease of mechanical maintenance and a practical working system. At the 
same time, this feature provides the opportunity to replace the part in case any 
part of the main chassis is damaged.

Elektrik motor ile çalışan iç sallama sistemi ile harcın hızlı dolumu sağlanır. 

İç sallama sisteminin sağladığı bir diğer avantaj harç arabalarının ileri-geri 

hareketini azaltarak bu hareketli kısmın daha az çalışmasını sağlamaktır. Bu da 

arabaların ömrünü uzatır. Ayrıca tasarımı sayesinde harcın homojen dağılımı 

sağlanır.

The internal shaking system which is operated with electric motor ensures 

fast filling of the mortar by the forward-backward movement of this system. 

Another advantage of the internal rocking system is to reduce the forward-ba-

ckward movement of the cars and to make this moving part work less. This 

extends the life of the cars. In addition, thanks to its design, homogeneous 

distribution of the mortar is ensured.

Mortar car is one of the most moving part of the machine. Therefore, the 

hydraulic pistons that provide these movements are exposed to shocks in the 

forward-backward movement. In order to minimize the effect of these impacts, 

there is a shock absorbing suspension system at the bottom of the pistons of 

the thick and thich mortar car. Thus, damage to the pistons is prevented.

Harç arabaları makinenin en hareketli kısmıdır. Dolayısıyla bu hareketleri sağ-

layan hidrolik pistonlar ileri-geri hareketinde darbelere maruz kalmaktadır. Bu 

darbelerin etkisini minimize etmek için, kalın ve ince harç arabasının pistonları-

nın tabanında şok emici süspansiyon sistemi bulunmaktadır. Böylece, pistonla-

rın zarar görmesi engellenmektedir.

Elektrikli İç Sallama Sistemi

Electrical Internal Shaking System Shock Absorbers Suspension System 

Şok Emici Süspansiyon Sistemi



Çalışma Sistemleri Working Systems 
Tam Otomatik

Tam otomatik modellerde, makinenin otomatik çalışma aksamındaki
hareketlerinin tamamı PLC Sistemi ile rahatça kontrol edilmektedir. 

Bu sistem sayesinde; makine üzerinde oluşabilecek muhtemel arızalar, makine 
baskı sayısı, ürün adedi vb. sistematik ve mekanik fonksiyonlar rahatça

gözlemlenebilmektedir.

Yarı Otomatik
GLOBMAC daha küçük ölçekli üretimler için müşterilerine Yarı Otomatik

seçeneğini de sunmaktadır. PARS 5 ve PARS 10 modelleri için sunulan bu
çalışma sisteminde kürleme odasından çıkan ürün otomatik bir toplama

grubuyla değil iş gücü aracılığıyla toplanıp paketlenmektedir.

Full Automatic
All movements of the machine in the automatic working part are easily 
controlled by the PLC System in fully automatic models. Thanks to this 
system; systematic and mechanical functions such as possible malfun-
ctions that may occur on the machine, the number of press, the number 
of products, etc. can be easily observed.

Semi Automatic
GLOBMAC also offers its customers the Semi-Automatic option for smal-
ler scale productions. In this working system offered for the PARS 5 and 
PARS 10 models, the product coming out of the curing room is collected 
and packaged by labor force, not by an automatic picking group.

Üretim Sistemleri 

Production  Systems 

Ayaklı Palet - Sepet Sistem
Ayaklı paletle çalışabilen bu sistem kullanıcıya üretim kolaylığı sağlamaktadır. Makinede üretilen ıslak ürün paletleri Islak Mamul Asansör Robotunda istiflenip kuru-
tulmak üzere forklift aracılığı ile kürleme odasına aktarılırken, kürleme odasında yeterli kuruluğa ulaşan ürünler de forklift vasıtası ile Kuru Mamul Asansör Robotuna 
yerleştirilir. 

Sistem palet yollarının U şeklinde olduğu bir hat üzerinde çalışır. U Sistem denilen bu düzenin en büyük avantajı kuruyan veya ıslak ürünlerin birbirine paralel istiflen-
mesi, bu sayede kür odası ve makine grubu arası manevra hareketinin daha hızlı yapılabilmesidir.

Finger Car
Ayaksız paletlerin kullanılmasını sağlayan bu sistem, sektörde gelinmiş en üst teknolojilerdendir. Finger 
Car sistemleri genel özellikleri itibari ile iş gücünü azaltan bir yapıya sahip olduğu için; üretim süreçlerin-
den mümkün olduğu kadar fazla oranda robotik kabiliyetten yararlanma fırsatı sağlar. 

16 adet palet taşıma kapasitesine sahip Finger Car arabası, paletleri kürleme odası ile makine hattı ara-
sında transfer etmektedir. Islak ürün paletlerinin kürleme odalarına aktarılırken, kürleme odasından çıkmış 
kuru ürün paletlerinin toplama grubuna otomatik olarak aktarılır. Finger Car sistemi, bir dizi ray boyunca 
hareket eden her iki eli de yere 90 derecelik açı ile uzanmış bir insanın robotize tasvirine benzeyen bir 
taşıyıcı ile Finger Car arabasının paletleri alıp ve bıraktığı mekanizmalar olan Elevator ve Lowerator’un 
bulunduğu elektrikli bir taşıma sistemidir.

Pallets Wıth Legs – Rack System
This system which can work with pallets with legs provides easy production to the user. The wet products produced in the machine are transferred 
to the curing room by forklift to be dried, and the dry products which reach sufficient dryness in the curing room are placed in the Dry Products Pallet 
Feeding Robot by forklift. The products on the pallet, which are sent from the robot to the pallet chain, are ready for delivery to the customer on the 
Europalet Chain by means of the Spider – X Fully Electric Picking Robot.

System can work on a straight line or on a line where pallet tracks work in a U shape. 

Finger Car
It is a fully automatic system which provides the use of legless pallets and it is one of the highest 
technology reached in this sector. Since Finger Car systems have a structure that reduces the 
workforce in terms of general features; it provides the opportunity to benefit from as much robo-
tic capability as possible from manufacturing processes.

The Finger Car trolley, which has a carrying capacity of 16 pallets, transfers the pallets betwe-
en the curing room and the machine line. While the wet product pallets are transferred to the 
curing room, the dry product pallets leaving the curing room are automatically transferred to the 
picking group. The Finger Car system is an electrified transport system with a carrier resembling 
a robotized depiction of a human being with both hands extended at a 90-degree angle to the 
ground, moving along a series of rails, and the Elevator and Lowerator, the mechanisms for the 
Finger Car trolley to pick up and drop pallets.
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Vibrasyon

Vibration

Kullanılan son teknoloji vibrasyon sistemi yüksek sıkıştırma gücüne sahiptir ve daha az gürültü 
üretir. Geliştirilen bu vibrasyonlar sadece dikey (yukarı-aşağı) titreşim üretmektedir. Yatayda titre-
şim üretmemesi, sarsıntının makine gövdesine iletilmesini önleyerek makine ömrünü uzatır. Üst 
baskıdaki vibrasyonlarla birlikte yüksek kaliteli ve daha dayanıklı ürünler üretilebilmektedir. 

The state-of-the-art vibration system has high compaction power and produces less 
noise. These developed vibrations produce only vertical (up-down) vibrations. The fact 
that it does not generate horizontal vibrations prevents vibration from being transmitted 
to the machine body and extends the life of the machine. High quality and more durable 
products can be produced with the vibrations in the top press.

Pars

Neden Pars Serisi?

Why Pars Series?

PARS Serisi, briket ve bims gibi sadece kalın harcın kullanıldığı ürünler için özelleşmiştir. Yalnızca bu tür ürünleri üretmek isteyen müşterilerimiz için düşük maliyet, 
yüksek kapasite ve üretim kolaylığı sağlar. GLOBMAC’in ürün portföyünde farklı ihtiyaçları giderebilmek amacıyla tasarlanmış farklı kapasiteye sahip makine 
seçenekleri bulunmaktadır. 

Yenilikçi tasarımlarını en son teknolojilerle birleştiren bir Ar-Ge ekibi aracılığıyla, yüksek kaliteli, uzun vadeli projelere dayalı ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilebilir çözümler sunarak üretim tesisleri üretmektedir. 

Globmac servis ağı ve yedek parça güvencesi ile siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden anında ve hızlı bir şekilde karşılar.

The PARS Series is specialized in the production for which only thick mortar is used such as concrete briquette, block, and pumice. This provides low costs, high 
capacity and easy production to the customers who wants to produce only these types of products. 

Through an R&D team that combines innovative designs with the latest technologies, it produces production facilities by offering high-quality, long-term projects 
and customizable solutions according to the needs of its customers. Concrete block production facilities suitable for every capacity and need ensure the most 
efficient use of investments.

Globmac meets the needs of our customers instantly and quickly without compromising quality by its service network and spare parts assurance.

Pars Özellikleri Pars Properties

Pars-5 Pars-10 Pars-12 Pars-18
Bir saatte palet sayısı
Number of Pallets in one Hour 150 - 180 150 - 180 150 - 180 150 - 180

Çevrim süresi/baskı süresi
Cycle Time max 20 sn max 20 sn max 20 sn max 20 sn

Palet ölçüsü, mm
Wooden Pallet Size, mm 1200x700x45 1200x980x50 900x1450x50 1350x1400x50

Palet üzerindeki ürün sayısı
Number of Products on a Pallet

- parke taşı 200x100x60 mm, adet
- interlock 200x100x60 mm, pcs. - - - -

- briket 200x400x200 mm, adet
- block 200x400x200 mm, pcs. 5 10 12 18

- bordür taşı 100x30x15 cm, adet
- curbstone 100x30x15 cm, pcs. - - - -

Günlük Üretim Kapasitesi (8 Saat)
Machine Production Capacity (8 
hours)

- parke taşı 200x100x60 mm, m2
- interlock 200x100x60 mm, m2 - - - -

- briket 200x400x200 mm, adet
- block 200x400x200 mm, pcs. 6.000 - 7.000 10.000 - 12.000 17.000 - 18.000 23.000 - 25.000

- bordür taşı 100x30x15 cm, mt.
- curbstone 100x30x15 cm, mt. - - - -

Min.-Max. Ürün Yüksekliği, mm 
Min.-Max. Product Height, mm 185-260 185-260 185-260 185-260

Vibrasyon Sistemi
Vibration System

- Alt baskı vibrasyon motoru, adet x kW
- Lower vibration motor, pcs x kW 2x4 kW 4x4 kW 6x4 kW 4x7,5 kW

- üstbaskı vib. motor, adet x kW
- Upper vibration motor, pcs x kW 1,725 kW 2x1,725 kW 2x1,725 kW 2x2,2 kW

Tüketilen GÜÇ, kW
Total Power Usage 59,3 kW 59,3 kW 80 kW 100 kW

Makine ebatları, m
Dimensions of Machine, m 2,0x3,4x2,5 2,4x4,1x3,2 2,6x4,5x3,4 2,7x5,2x3,7

Makine Ağırlığı, kg
Weight of Machine, kg 7000 12000 16000 18000

Hidrolik Sistemi
Hydraulic System

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Otomasyon Sistemi
Automation ABB ABB ABB ABB
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Tam Otomatik Beton Parke 
ve Briket Makineleri

Full Automatic Concrete Parquet 
and Briquette Machines

KB QUICK
MASTER
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KB Serisi makineleri kilit parke taşı, bordür, yağmur oluğu, çim taşı, briket gibi 

taşların üretimini sağlamaktadır. GLOBMAC bünyesinde günlük (8 saat) kapa-

sitesi 500 m2’den 1500 m2 kilit taşına kadar farklı üretim kapasitelerine sahip KB 

12, KB 25, KB 36, KB 42 olan farklı modelleri mevcuttur.

Makine hareketleri hidrolik, pnömatik ve elektrikli sistemlerle gerçekleştirilmekle 

birlikte, bakım ve kullanım kolaylığı, tozlu ortamlarda da sorunsuz çalışabilmesi 

nedeniyle büyük ölçüde elektrikli sistem kullanılmaktadır.

KB Series machines provide the production of stones such as interlocks, paving 

stones, curbstones, rain gutters, grasscretes, briquettes, ets. GLOBMAC has different 

models, KB 12, KB 25, KB 36, KB 42, with different production capacities from 500 m2 

to 1500 m2 interlock per day (8 hours).

Although the machine movements are carried out with hydraulic, pneumatic and 

electrical systems, electrical systems are used to a large extent due to its ease of 

maintenance and use, and its ability to work smoothly in dusty environments.

KB Serisi KB Series

Mekanik Yapı Mechanical Structure
GLOBMAC A.Ş., ana şasede, gövdenin tüm kısımlarını bir CNC ile silmeye olanak tanı-
yan cıvatalı bir sistem kullanmasıyla diğerlerinden ayrılır. Cıvatalı sistem konstrüksi-
yon mukavemetlerinin kaynaklı işçiliğe göre daha uzun ömürlü olduğu bir sistemdir. 
Ayrıca mekanik bakım kolaylığı ve pratik bir çalışma sistemi sağlar. Aynı zamanda, 
bu özellik, ana şasede herhangi bir kısım zarar gördüğünde, söz konusu kısmı değiş-
tirebilme olanağı sağlar.

Ana şase 2’si(A – C Bölümleri) hareketli 1’i (B Bölümü) sabit olmak üzere 3 bölümden 
oluşmaktadır.

Boş paletlerin makineye giriş tarafı A şasesi, harcın vibrasyon ve presleme yoluyla 
kalıplandığı bölüm B şasesi ve ürünlerin makineden çıkış yaptığı taraf da C şasesidir. 

The main chassis consists of 3 parts: (A) movable, (B) fixed part and (C) mo-
vable part. A Chassis is  the entrance side of the empty pallets to the machine, 
B Chassis is the section where the mortar is molded by vibration and pressing, 
and C Chassis is the side where the products exit the machine.

Bolted System
Globmac stands out from the rest by using a bolt-on system in the main 
chassis that allows to wipe all parts of the body with a CNC. Bolted system is 
a system in which construction strengths are longer than welded work-
manship. It also provides ease of mechanical maintenance and a practical 
working system. At the same time, this feature provides the opportunity to 
replace the part in case any part of the main chassis is damaged.

Elektrik motor ile çalışan iç sallama sistemi ile harcın hızlı dolumu sağlanır. İç 

sallama sisteminin sağladığı bir diğer avantaj harç arabalarının ileri-geri hareketini 

azaltarak bu hareketli kısmın daha az çalışmasını sağlamaktır. Bu da arabaların 

ömrünü uzatır. Ayrıca tasarımı sayesinde harcın homojen dağılımı sağlanır.

The internal shaking system which is operated with electric motor ensures fast 

filling of the mortar by the forward-backward movement of this system. Another 

advantage of the internal rocking system is to reduce the forward-backward 

movement of the cars and to make this moving part work less. This extends the 

life of the cars. In addition, thanks to its design, homogeneous distribution of the 

mortar is ensured.

Mortar car is one of the most moving part of the machine. Therefore, the 

hydraulic pistons that provide these movements are exposed to shocks in the 

forward-backward movement. In order to minimize the effect of these impacts, 

there is a shock absorbing suspension system at the bottom of the pistons of 

the thick and thich mortar car. Thus, damage to the pistons is prevented.

Harç arabaları makinenin en hareketli kısmıdır. Dolayısıyla bu hareketleri sağlayan 

hidrolik pistonlar ileri-geri hareketinde darbelere maruz kalmaktadır. Bu darbelerin 

etkisini minimize etmek için, kalın ve ince harç arabasının pistonlarının tabanında 

şok emici süspansiyon sistemi bulunmaktadır. Böylece, pistonların zarar görmesi 

engellenmektedir.

Elektrikli İç Sallama Sistemi

Electrical Internal Shaking System Shock Absorbers Suspension System 

Şok Emici Süspansiyon Sistemi
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Çalışma Sistemleri Working Systems 
Tam Otomatik

Tam otomatik modellerde, makinenin otomatik çalışma aksamındaki hareket-
lerinin tamamı PLC Sistemi ile rahatça kontrol edilmektedir. Bu sistem sayesin-
de; makine üzerinde oluşabilecek muhtemel arızalar, makine baskı sayısı, ürün 
adedi vb. sistematik ve mekanik fonksiyonlar rahatça gözlemlenebilmektedir.

Yarı Otomatik
GLOBMAC daha küçük ölçekli üretimler için müşterilerine Yarı Otomatik seçene-
ğini de sunmaktadır. KB 12 ve KB 25 modelleri için sunulan bu çalışma sistemin-
de kürleme odasından çıkan ürün otomatik bir toplama grubuyla değil iş gücü 

aracılığıyla toplanıp paketlenmektedir.

Full Automatic
All movements of the machine in the automatic working part are easily 
controlled by the PLC System in fully automatic models. Thanks to this 
system; systematic and mechanical functions such as possible malfun-
ctions that may occur on the machine, the number of press, the number 
of products, etc. can be easily observed.

Semi Automatic
GLOBMAC also offers its customers the Semi-Automatic option for smal-
ler scale productions. In this working system offered for the KB 12 and KB 
25 models, the product coming out of the curing room is collected and 
packaged by labor force, not by an automatic picking group.

Üretim Sistemleri Production  Systems 
Ayaklı Palet - Sepet Sistem
Ayaklı paletle çalışabilen bu sistem kullanıcıya üretim kolaylığı sağlamaktadır. 
Makinede üretilen ıslak ürün paletleri Islak Mamul Asansör Robotunda istiflenip 
kurutulmak üzere forklift aracılığı ile kürleme odasına aktarılırken, kürleme oda-
sında yeterli kuruluğa ulaşan ürünler de forklift vasıtası ile Kuru Mamul Asansör 
Robotuna yerleştirilir. 

Sistem düz ya da palet yollarının U şeklinde olduğu bir hat üzerinde çalışabilir. 

Pallets Wıth Legs – Rack System
This system which can work with pallets with legs provides easy pro-
duction to the user. The wet products produced in the machine are 
transferred to the curing room by forklift to be dried, and the dry produ-
cts which reach sufficient dryness in the curing room are placed in the 
Dry Products Pallet Feeding Robot by forklift. The products on the pallet, 
which are sent from the robot to the pallet chain, are ready for delivery 
to the customer on the Europalet Chain by means of the Spider – X Fully 
Electric Picking Robot.

System can work on a straight line or on a line where pallet tracks work 
in a U shape. 

Basket Sistem
Ayaksız paletle çalışma imkânı sunan bu sistem, raflama asansörleriyle tahta 
paletleri raflara istifler.

Sistemi oluşturan raflama asansörlerinde kullandığımız lineer kızaklar sayesin-
de uzun ömürlü amaca yönelik bir çalışma performansı sunmaktadır.

Sistemin sunduğu avantajlar; 
 - Tahta palet forklift temasını ortadan kaldırır, böylece paletlerin zedelenmesi-
ni engeller ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Baskıda paletin her iki yüzünün de kullanmasını sağlar.
- Forkliftin çalışma süresini azaltır.
- Ayaksız paletin maliyeti daha düşüktür.

Sistem palet yollarının U şeklinde olduğu bir hat üzerinde çalışır. U Sistem deni-
len bu düzenin en büyük avantajı kuruyan veya ıslak ürünlerin birbirine paralel 
istiflenmesi, bu sayede kür odası ve makine grubu arası manevra hareketinin 
daha hızlı yapılabilmesidir.

Basket System
This system, which offers the possibility of working with pallets without 
feet, stacks wooden pallets on the shelves.

Thanks to the linear slides we use in the racking elevators that make up 
the system, it offers a long-lasting, purposeful working performance. 

Advantages of the system; 
- Wooden pallet eliminates forklift contact, thus preventing the pallets 
from being damaged and providing a longer life.
- Allows both sides of the pallet to be used in pressing.
- It reduces the working time of the forklift.
- Footless pallet costs less.

The system works on the line  where pallet tracks work in a U shape. The 
biggest advantage of the system is that the dry or wet products are 
stacked parallel to each other, thus making the forklift maneuvering mo-
vement between the curing room and the machine group faster.
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Finger Car

Ayaksız paletlerin kullanılmasını sağlayan bu sistem, sektörde gelinmiş en üst teknolojilerdendir. Finger Car 
sistemleri genel özellikleri itibari ile iş gücünü azaltan bir yapıya sahip olduğu için; üretim süreçlerinden mümkün 
olduğu kadar fazla oranda robotik kabiliyetten yararlanma fırsatı sağlar. 

16 adet palet taşıma kapasitesine sahip Finger Car arabası, paletleri kürleme odası ile makine hattı arasında 
transfer etmektedir. Islak ürün paletlerinin kürleme odalarına aktarılırken, kürleme odasından çıkmış kuru ürün 
paletlerinin toplama grubuna otomatik olarak aktarılır. 

Finger Car sistemi, bir dizi ray boyunca hareket eden her iki eli de yere 90 derecelik açı ile uzanmış bir insanın ro-
botize tasvirine benzeyen bir taşıyıcı ile Finger Car arabasının paletleri alıp ve bıraktığı mekanizmalar olan Elevator 
ve Lowerator’un bulunduğu elektrikli bir taşıma sistemidir.

Finger Car

It is a fully automatic system which provides the use of legless pallets and it is one of the highest techno-
logy reached in this sector. Since Finger Car systems have a structure that reduces the workforce in terms 
of general features; it provides the opportunity to benefit from as much robotic capability as possible from 
manufacturing processes.

The Finger Car trolley, which has a carrying capacity of 16 pallets, transfers the pallets between the curing 
room and the machine line. While the wet product pallets are transferred to the curing room, the dry produ-
ct pallets leaving the curing room are automatically transferred to the picking group. 

The Finger Car system is an electrified transport system with a carrier resembling a robotized depiction of a 
human being with both hands extended at a 90-degree angle to the ground, moving along a series of rails, 
and the Elevator and Lowerator, the mechanisms for the Finger Car trolley to pick up and drop pallets.

Vibrasyon

Vibration

Kullanılan son teknoloji vibrasyon sistemi yüksek sıkıştırma gücüne sahiptir ve daha az 
gürültü üretir. Geliştirilen bu vibrasyonlar sadece dikey (yukarı-aşağı) titreşim üretmektedir. 
Yatayda titreşim üretmemesi, sarsıntının makine gövdesine iletilmesini önleyerek makine 
ömrünü uzatır. Üst baskıdaki vibrasyonlarla birlikte yüksek kaliteli ve daha dayanıklı ürünler 
üretilebilmektedir. 

The state-of-the-art vibration system has high compaction power and produces 
less noise. These developed vibrations produce only vertical (up-down) vibrations. 
The fact that it does not generate horizontal vibrations prevents vibration from being 
transmitted to the machine body and extends the life of the machine. High quality 
and more durable products can be produced with the vibrations in the top press.

KB
Neden KB Serisi Why KB Series
Çift bunkerli universal bir makine grubu olan KB Serisi özellikle ince harç 
kullanımı da gerektiren çift katmanlı ürünler için idealdir. Globmac’in ürün 
portföyünde farklı ihtiyaçları giderebilmek amacıyla tasarlanmış farklı kapa-
siteye sahip makine seçenekleri bulunmaktadır. 

Yenilikçi tasarımlarını en son teknolojilerle birleştiren bir Ar-Ge ekibi aracılı-
ğıyla, yüksek kaliteli, uzun vadeli projelere dayalı ve müşterilerinin ihtiyaçları-
na göre özelleştirilebilir çözümler sunarak üretim tesisleri üretmektedir. 

Globmac servis ağı ve yedek parça güvencesi ile siz değerli müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden anında ve hızlı bir şekilde karşılar.

The KB Series, which is a universal machine group with double hoppers, is 
especially ideal for double-layered products that also require the use of thin 
mortar. Globmac’s product portfolio includes machine options with different 
capacities designed to meet different needs.

Through an R&D team that combines innovative designs with the latest tech-
nologies, it produces production facilities by offering high-quality, long-term 
projects and customizable solutions according to the needs of its customers. 
Concrete block production facilities suitable for every capacity and need en-
sure the most efficient use of investments.

Globmac meets the needs of our customers instantly and quickly without 
compromising quality by its service network and spare parts assurance.

KB12-QM KB25-QM KB36-QM KB42-QM
Bir saatte palet sayısı
Number of Pallets in one Hour 150 - 180 150 - 180 150 - 180 150 - 180

Çevrim süresi/baskı süresi
Cycle Time max 20 sn max 20 sn max 20 sn max 20 sn

Palet ölçüsü, mm
Wooden Pallet Size, mm 1150x600x45 1200x980x50 1400x1200x50x 1350x1400x50

Palet üzerindeki ürün sayısı
Number of Products on a Pallet

- parke taşı 200x100x60 mm, adet
- interlock 200x100x60 mm, pcs. 12 25 36 42

- briket 200x400x200 mm, adet
- block 200x400x200 mm, pcs. 5 10 12 18

- bordür taşı 100x30x15 cm, adet
- curbstone 100x30x15 cm, pcs. 3 5 7 7

Günlük Üretim Kapasitesi (8 Saat)
Machine Production Capacity (8 
hours)

- parke taşı 200x100x60 mm, m2
- interlock 200x100x60 mm, m2 400 m2 800 m2 1.000 - 1200 m2 1.400 - 1.500 m2

- briket 200x400x200 mm, adet
- block 200x400x200 mm, pcs. 4.000 - 6.000 11.000 - 12.000 16.000 - 18.000 20.000 - 22.000

- bordür taşı 100x30x15 cm, mt.
- curbstone 100x30x15 cm, mt. 2.400 3.840 5.760 7.840

Min.-Max. Ürün Yüksekliği, mm 
Min.-Max. Product Height, mm 50 - 300 50 - 300 50 - 300 50 - 350

Vibrasyon Sistemi
Vibration System

- Alt baskı vibrasyon motoru, adet x kW
- Lower vibration motor, pcs x kW 2x4 kW 4x4 kW 6x5,5 kW 4x7,5 kW

- üstbaskı vib. motor, adet x kW
- Upper vibration motor, pcs x kW 1,725 kW 2x1,725 kW 4x1,725 kW 2x1,725 kW

Tüketilen GÜÇ, kW
Total Power Usage 59,3 kW 59,3 kW 100 kW 180 kW

Makine ebatları, m
Dimensions of Machine, m 2,0x5,0x2,5 2,4x7,1x3,2 2,6x7,3x3,4 2,7x8,0x3,7

Makine Ağırlığı, kg
Weight of Machine, kg 11000 17000 22000 23000

Hidrolik Sistemi
Hydraulic System

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Eaton-Vickers (ABD) 
Duplomatic

Otomasyon Sistemi
Automation ABB ABB ABB ABB

KB Özellikleri
KB Properties
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Beton blok ve parke taşı üretimin en profesyonel çalışma sistemi Finger Car 

çalışma sistemidir.

Bu sistemdeki temel amaç insan gücünü minimum seviyeye indirip, tesisin tüm 

üretim sürecinin robotlar vasıtasıyla sağlanmasıdır.

Finger Car sistemi, bir dizi ray boyunca hareket eden her iki eli de yere 90 

derecelik açı ile uzanmış bir insanın robotize tasvirine benzeyen bir taşıyıcı ile 

Finger Car arabasının paletleri alıp ve bıraktığı mekanizmalar olan Elevator ve 

Lowerator’un bulunduğu elektrikli bir taşıma sistemidir.

16 adet palet taşıma kapasitesine sahip Finger Car arabası, paletleri kürleme 

odası ile makine hattı arasında transfer etmektedir. Islak ürün paletlerinin 

kürleme odalarına aktarılırken, kürleme odasından çıkmış kuru ürün paletlerinin 

toplama grubuna otomatik olarak aktarılır.

It is a fully automatic system which provides the use of legless pallets and it is one 

of the highest technology reached in this sector. Since Finger Car systems have a 

structure that reduces the workforce in terms of general features; it provides the 

opportunity to benefit from as much robotic capability as possible from manufa-

cturing processes.

The Finger Car trolley, which has a carrying capacity of 16 pallets, transfers the pal-

lets between the curing room and the machine line. While the wet product pallets 

are transferred to the curing room, the dry product pallets leaving the curing room 

are automatically transferred to the picking group. 

Finger Car Finger Car

Elevator

The Finger Car system is an electrified transport system with a carrier resembling 

a robotized depiction of a human being with both hands extended at a 90-degree 

angle to the ground, moving along a series of rails, and the Elevator and Lowerator, 

the mechanisms for the Finger Car trolley to pick up and drop pallets.

Finger Car Grubu, parmakların takıldığı Alt Araba ve kaldırma direğine sahip 

Üst Araba’dan oluşur. Hem Alt hem de Üst Kabin, frekans kontrollü motorlar va-

sıtasıyla çalıştırılır.  Parmaklarla Kaldırma Çubuğu, yerleşik bir pompa istasyonu 

tarafından sağlanan bir hidrolik silindir vasıtasıyla hareket ettirilir. Alt Kabin, 

üstten Makaralı Tambur Sistemi aracılığıyla elektrik gücü ile beslenir ve Alt Ara-

badan Üst Arabaya güç aktarımı, kablo tamburu ile gerçekleştirilir. 

The truck group includes the lower trolley, the upper trolley and the lifting part to 

which the carrying arms are attached.

Both parts, lower trolley and upper trolley are controlled by frequency controlled 

electro servo motors. The lifting group is moved by the hydraulic cylinder, which is 

the hydraulic pump unit placed on the upper car.

Alt ve Üst Araba, seyahat mesafelerinin tam olarak ölçülmesi ve çeşitli dur-

malarda arabaların doğru konumlandırılması için Lazer Sensör Sistemleri ile 

donatılmıştır.

Sistemin sunduğu avantajlar; 

• Tahta palet forklift temasını ortadan kaldırıyor böylece paletlerin zede-

lenmesini ve daha uzun ömürlü kullanmasını sağlıyor.

• Palet her iki yüzünü baskıda kullanmasını sağlar.

• Ayaksız paletin maliyeti daha düşüktür.

Advantages of the system; 

• Wooden pallet eliminates forklift contact, thus preventing the pallets from 

being damaged and providing a longer life.

• Allows both sides of the pallet to be used in pressing.

• It reduces the working time of the forklift.

• Footless pallet costs less.
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Globmac AR-GE Departmanı tarafından tasarlanan, hidrolik yağından uzaklaştırılmış tam elektrikli, SPIDER – X Toplama Robotu kuruyan ürünleri palet üzerinden topla-

masını sağlamaktadır. Robotun çenesi vasıtasıyla toplanan hazır kuru ürünler şekillerine göre kendi ekseninde 360 derece çevrim yaparak, ürünün müşteriye sevki için 

Europalet üzerine istiflenmesini sağlamaktadır. 

Pnömatik özelliği sayesinde Europalet üzeri dizilimi en hassas şekilde gerçekleştiren SPIDER – X, Sağlam yapısı ve estetik görünüşü sayesinde göz doldurmaktadır.

Toplama robotu, normalde 3-4 kişi gerektiren bir işi tek başına gerçekleştirdiği için, beton blok ve parke üretim sürecinde en önemli desteğinizdir. 

GLOBMAC toplama robotu elektrikli bir sistemle çalıştığı için daha hızlı ve daha kolay çalışır. Ayrıca robot yapısında bulunan lineer kızaklar yağmurlu, tozlu ve nemli ortam-

larda çalışmayı sağlarken, rijit hareket sağlayarak robotun ömrünü uzatır.

Designed by the Globmac R&D Department, the fully electric SPIDER – X Picking Robot, which has not used hydraulic oil anymore, enables it to collect the dry products 
on the pallet. The ready-made dry products collected by the robot’s jaws rotate 360 degrees on its own axis according to their shapes and ensure that the product is 
stacked on the Europalet for shipment to the customer.

SPIDER – X, which performs the arrangement on the Europalet in the most sensitive way thanks to its pneumatic feature, impresses with its robust structure and aesthetic 
appearance.

The picking robot is your most important support in the concrete block production process. He does the job alone, which normally requires 3-4 people. Therefore, it is 
important to consider the features of the picking robot when purchasing a concrete block production plant.

The Globmac picking robot differs from the others in that its movements are usually made by an electrical system. The part of the robot’s jaw that compresses and 
carries the products works with a pneumatic system. This electrical and pneumatic system makes the machine work faster and easier, while maintaining a clean working 
environment.

In addition, the linear slides in the robot structure allow working in rainy, dusty and humid environments, while providing rigid movement, extending the life of the robot.

Spider X
Tam Elektrikli Toplama Robotu 

Spider X
Fully Electrical Picking Robot

GLOBMAC A.Ş. Beton Blok ve Parke Taşı Makineleri Kalıplarını kendi bünyesinde 

üretmektedir.

Kalıp konusunda oldukça başarılı bir ekiple çalışan firmamız yılda en az 35 

ülkeye kalıp ihracatı yapmaktadır. CK 45 Çelik Kalıplarını üretim parkurunda 

bulunan hassas CNC tezgahlarda işleyerek, müşterilerin üretmek istekleri tüm 

ürünler için en ince detaya kadar üretebilmektedir.

Tam otomatik çalışma sisteminde makine kontrolü PLC Makine Otomasyon Sis-

temi ile yapılır. Tüm tesis PLC ile yönetilir. Operatör reçeteleri burada düzenler 

ve üretim komutunu girer.

GLOBMAC Uzaktan erişim sistemi ile, üretim tesisine uzaktan bağlanılabilir. Ge-

lişmiş yazılım ile tesis istenilen yazılımsal değişiklikler kurulan ülkeye gitmeden 

çok kısa sürede tamamlanabilmektedir.

GLOBMAC A.S. produces Concrete Block and Paving Stone Machinery Molds in its 

own factory..

Our company, which works with a very successful team in mold, exports molds to 

at least 35 countries per year. By processing the CK 45 Steel Molds on the precision 

CNC benches in the production line, it is able to produce all the products that the 

customers want to produce, down to the smallest detail.

In the fully automatic operating system, the machine is controlled by this unit. The 

whole facility is managed by PLC. The operator prepares the recipes here and 

enters the production command.

With the GLOBMAC Remote access system, it is possible to connect to the produ-

ction facility remotely. With the advanced software, the desired software changes 

in the facility can be completed in a very short time without going to the country 

where it was established.

Kalıplar

Plc Makine Otomasyon Sistemi

Molds

Plc – Machine Automation 
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Makinedeki temel hareketler hidrolik sistemle 

sağlanır. Bu özelliği nedeniyle makinenin en önemli 

bölümü olduğundan, GLOBMAC A.Ş., hidrolik ürünle-

rin kalitesine önem vererek dünya çapında bilinen 

markalar kullanır. 

Hidrolik ünitede Amerikan Eaton-Vickers /Duplo-

matic marka valfler, çevre koşullarına göre İtalyan, 

Alman veya Japon pompalar, yüksek hızlara ve yük-

sek basınçlara uygun hortumlar ve hidrolik pistonlar 

kullanılır. 

Kullanılan oransal valflerle makinenin ani hızlanma ve birden yavaşla-

ma hareketleri arasında denge kurulur. Bu da pistonların daha uzun ömürlü 

olmasını ve makinenin daha uzun süre yüksek performansta çalışmasını sağlar.

The basic movements in the machine are provided by the hydraulic system. As 

it is the most important part of the machine due to this feature, Globmac 

attaches importance to the quality of hydraulic products and uses wor-

ld-renowned brands.

American Eaton-Vickers /Duplomatic brand valves, Italian, 

German or Japanese pumps according to environmental 

conditions, hoses suitable for high speeds and high 

pressures and hydraulic pistons are used in the 

hydraulic unit.

With the proportional valves used, a balance is established 

between the sudden acceleration and sudden deceleration 

movements of the machine. This allows the pistons to last longer 

and the machine to operate at high performance for longer.

Hidrolik Ünite Hydraulic Unit

Üretim Paletleri Production Pallets

GLOBMAC, müşterilerine “anahtar teslimi” tesisler sunmak amacıyla, her 

projeye özel olarak makineyi besleyecek beton üretimi için hammaddelerin 

depolanması, uygun reçetelere göre hazırlanması, taşınması ve karıştırılması 

işlemlerinin tamamını gerçekleştiren beton santrallerini üretmektedir. 

GLOBMAC manufactures concrete batching plants that carry out the entire 

process of storing, preparing, transporting and mixing raw materials for the produ-

ction of concrete that will feed the machine specifically for each project, in order to 

offer “turnkey” facilities to its customers.

Harç Grubu Batching Plant Group

Ham Madde Bunkerleri
Sand/Aggregate Bunker Group

Konveyör Bantlar
Conveyor Belts

Çimento Siloları
Cement Silos

Kum / Agrega Tartım Bandı
Sand / Aggregate Weighing Belt

Mikserler Mixers
Mikserler, hammaddeler tartıldıktan sonra bant aracılığıyla gelerek su ve 
çimento ile karıştığı yerdir. Üründe bir renklendirme olacaksa, renkle 
karıştırma işlemi de burada yapılır. 

GLOBMAC kendi imalatı mikserler ile müşterisine üretiminin 
ihtiyacına göre farklı mikser seçenekleri sunar:

a. Single-Shaft Mixers:  Daha küçük kapasiteli 
üretimler için yeterli olan bu mikserler 125 
dm3 ya da 250 dm3 kapasitesinde 
olabilir.

b. Twin-Shaft Mixers:  500 dm3, 750 
dm3, 1 m3, 1,5 m3 2 m3 ve 2,5 m3 seçe-
nekleri vardır. 

Çift milli mikserler yüksek kaliteli karışım sağlar 
ve su ile çimentonun karışımını üst düzeyde 
tutar.

Mikserlerin Teknik Özellikleri :
• Zor çalışma şartlarına uygun planet redüktör 

sayesinde uzun ömürlü olmasını sağlar.
• Hedefe yönelik boru hattı ile homojen karışım elde 

etmemize olanak sağlar.
• Kullanılan hardox gömlekler sayesinde aşınmaya daya-

nıklı uzun ömürlü yapıya sahiptir.
• Mikser küreklerinin üretiminde özel karışımlı döküm malze-

meler kullanılmaktadır. 
• Mikserin üst Kısımında geniş alan olması su ve çimento tartım 

için uygun yerler sunar ve programsal çalışma olanağını artırır.

Mixer is an equipment in which the raw materials are mixed with water and 
cement. If there will be a coloring in the product, the color mixing process is also 

done here.

GLOBMAC manufactures its own mixers and offer different mixer options 
according to the needs of the clients:

a. Single-Shaft Mixers: These mixers is ap-
propriate for small scale productions. It has 

capacity of 125 dm3 or 250 dm3.

b. Twin-Shaft Mixers: It has capacity options 
of 500 dm3, 750 dm3, 1 m3, 1,5 m3 2 m3 and 

2,5 m3.

Twin-shaft mixers provide high quality 
mixing and keep the mixture of water and 

cement at a high level.

Technical Properties of Mixers:
• It provides a long life thanks to the planetary 

reducer suitable for difficult working conditions.
• It allows us to obtain a homogeneous mixture with a targe-

ted pipeline.
• Thanks to the hardox liners used, it has a long-lasting structure that is 

resistant to wear.
• Specially mixed casting materials are used in the production of mixer paddles.
• Having a large area in the upper part of the mixer provides suitable places for 

water and cement weighing and increases the possibility of programmatic 
working.
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Opsiyonel Ekipmanlar Optional Equipments
Colormix Sistemi

Yıkama Robotu

Colormix System

Paving Stone Washing Machine

GLOBMAC A.Ş. tarafından tasarlanan sistemimiz ile Ar-Ge departmanı, ürünle-

rinizin yüzey kısmında talep ettiğiniz 3 farklı rengin uyumu ile üretim yapabile-

ceksiniz. Bu sayede özellikle dekoratif taş üretimi yapan müşterilerimiz işlerinde 

yeni bir dönem açacaktır.

İnce harçta kullanılan çakıl taşlarının nozullardan çıkan basınçlı su sayesinde 

taş yüzeyinde daha dekoratif bir görünüm kazanmasını sağlar.

With our system designed by GLOBMAC A.Ş. R&D department, you will be able to 

produce with the harmony of 3 different colors you request on the surface section 

of your products. In this way, our customers, especially those engaged in decorati-

ve stone production, will open a new era in their business.

Thanks to the pressurized water coming out of the nozzles, the gravel-stones used 

in the thin mortar gain a more decorative appearance on the stone surface.

Streçleme Robotu
Packing Machine

Şeritleme Robotu
Stripping Packing Machine

Briket Çevirme Robotu

Briquette Turning Machine

Sevkiyata hazır küp hale getirilen ürünlerin balyalarının en üst sırasını çevirir. Bu sa-

yede stok alanında bulunan ürün yağmurdan kaynaklanacak zararlardan korunur. 

Briket çevirme robotunun diğer avantajı ise çember plastiğinin yırtılıp kopmasını 

önlemesidir.

This robot turns the top row of bales of cubed products ready for shipment. In this 

way, the product in the stock area is protected from damage caused by rain. Anot-

her advantage of the briquette turning robot is that it prevents the plastic of the circle 

from tearing and breaking.

Forklift Ataçmanı
Forklift Attachment

Briket Forklift Tırnak Açma Sistemi

Block Dividing System For Forklift

Ürün aralarında boşluklar bırakarak forklift bıçakları için yer oluşturur ve bu şeklide 

sevkiyat paleti (europalet) kullanımına gerek kalmaz.

This system creates place for the forklift by dividng blocks. By this way there will be no 

need to use europallets.

Briket 12 – 18 Tamamlama Sistemi

The System Of Completing 12’ To 18’ 

Palet üzerinde 12 adet üretilen blokların, üst üste toplanarak sevkiyata hazırlanması 

için 18 adete tamamlayan sistemdir.

This system completes 12 pcs blocks produced on the pallet to 18 pcs block to make 

blocks ready for shipment.
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Palet Transfer Robotu 

Pallet Transfer Robot

Palet transfer robotu U sistem çalışmanın temel ekip-

manlarından biridir. Profil ayaklı paletlerin kuru palet 

zincirinden makineye aktarılmasını sağlar.  

Pallet transfer robot is one of the basic equipment of U 

system operation. It enables the pallets with profile feet 

to be transferred from the dry pallet transporting chain 

to the machine.

Palet Çevirme Robotu

Pallet Turnıng Robot

Kuru ürün palet magazin hattında bulunan bir robottur. Ayaksız palet 

veya Boru ayaklı paletlerde kullanılır. Sistem dolaşımındaki paletlerin 

her iki yüzeyini de de kullanmaya olanak sağlar.

It is a robot in the dry product pallet magazine line. It is used on pallets 

without feet or pallets with pipe feet. The system allows to use both surfa-

ces of the pallets in circulation.

Globmac Üretim Hattı
ve Yedek Parça

Globmac Production Line,
Service And Spare Parts

GLOBMAC bünyesinde bulundurduğu dış ticaret uzmanları, deneyimli 

mühendis ve satın alma kadrosu, üretim elemanları, kurulum ve servis 

elemanları, deneyimli operatör ekibi ve tedarikçileri ile 55 ülkede saat ve 

coğrafya fark etmeksizin hizmet vermektedir. 

Dünyada ilk Cıvatalı Beton Blok Makinesinin öncüsü olan GLOBMAC üretim 

hattında insan gücü hatasına yer vermek için portföyündeki makinelerin 

hassas yüzeylerinin tamamını CNC Tezgahlarda işlemektedir. Bu sayede 

makinenin insan kabiliyetinden çok AR-GE ve Teknolojik yapısı ön plana 

çıkmaktadır. 

Makinenin hidrolik, pnömatik, elektrik ve rulman aksamı haricinde bütün 

parçaları fabrikada üretilmekte olup %100 GLOBMAC ürünüdür. Fabrikada 

üretilmeyen aksamlar Avrupa ve Amerika menşeili firmalardan tedarik 

edilmektedir. 

GLOBMAC üretim hattını tercih eden üreticiler yılın her günü ve her saati 

uzman satış sonrası ekibimiz ile iletişime geçip, kablosuz bağlantı desteği 

talebi ve yedek parça siparişlerini verebilmektedirler.

Yedek parçalar müşterilere özel kodlama sistemi ile üretilmiş olup makinin 

her bir parçası için ayrı bir kod bulunmaktadır. Bu liste proje teslim sonra-

sında müşterimize sunulmaktadır. Müşterilerimiz bu kodlar sayesinde talep 

ettikleri yedek parçaları kolay bir şekilde iletebilirler.

GLOBMAC provides services in 55 countries regardless of time and geography 

with its foreign trade experts, experienced engineers, purchasing, producti-

on, installation and service team, as well as experienced operator team and 

suppliers.

GLOBMAC, which is the pioneer of the first Bolted Concrete Block Machine in 

the world, processes all of the sensitive surfaces of the machines in its portfolio 

on CNC benches in order to avoid human error in its production line. In this 

way, the R&D and Technological structure of the machine comes to the fore 

rather than human capability.

All parts of the machine, except hydraulic, pneumatic, electrical and bearing 

parts, are produced in the factory and are 100% GLOBMAC products. Compo-

nents that are not produced in the factory are supplied from European and 

American origin companies.

Manufacturers who prefer the GLOBMAC production line can contact our 

expert after-sales team every day of the year and every hour of the day, and 

they can order wireless connection support and spare parts.

Spare parts are produced with a special coding system for customers and 

there is a separate code for each part of the machine. This list is presented to 

our customer after the project is completed. Thanks to these codes, our custo-

mers can easily specify the spare parts they demand.
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Sertifikalar Certificates
Globmac tüm ürünlerini koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya odak-

lamıştır. Ürünlerinin ve sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanları-

nın sürekli gelişiminin ve eğitiminin esas olduğuna inanır. 

Şirketimiz bünyesinde daima mükemmel kalitede ürün çıkarmayı ve kaliteyi 

artırma amacında olan Globmac servis ağı ve yedek parça güvencesi ile 

siz değerli müşterilerimizin kaliteden ödün vermeden ihtiyaçlarını anında ve 

hızlı bir şekilde karşılayarak ve zamanında üretim yaparak sizlerin önerileri 

ve talepleri doğrultusunda ürün yelpazesini geliştirme amacındadır.

Globmac; offers unconditional customer satisfaction with all its products. The 

entire team believes that up-to-date training must be complete for the conti-

nuous improvement of its products and systems. 

Globmac brand, which always aims to produce excellent quality products and 

increase quality within our company, offers service network and spare parts 

assurance. It meets the needs of our valued customers quickly and realizes 

the aim of developing its product range in line with your suggestions and 

demands by producing on time.
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Katıldığımız Fuarlar Fairs We Attend

Komatek

World Of Concrete

Ctt Bauma

International Concrete Cement Exhibition Moscow

Egypt Projects 

Antalya CM EXPO 

Las Vegas Concrete of World 

World of Concrete

Project Iran Building Materials

Saudi Arabia Big 5 Series

Saudi Arabia Big 5 Jeddah

Ankomak Istanbul

Russia CCT

Russia Moscow

Saudi Build & Stonetech & PMV

Komatek

Benghazi - Libya

Muscat - Oman

31 32



Yerleşim Örnekleri

Yükleme

Sample Layouts

Shipment

Globmac Fabrika Globmac Factory
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Bordür
Carbestone

Briket
Briquette

Renkli Taş
Colored Paving Stone

Colormix
Colormix

Yıkama Robotu Product Washing Robot

Çimtaşı
Grasscrete
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Keresteciler San. Sit. Gimat Dep. Böl. 5. Cad. 
No: 28 Saray Mah. – Kazan/Ankara/Turkiye

adres | address

t : +90 312 419 06 68  | +90 312 394 61 01
f : +90 312 385 45 68

telefon & faks | phone & fax

info@globmac.com
www.globmac.com

e-mail & web

Türkiye | Turkey

Vladimir Vysodskiy 443080 РФ, 
г. Самара, Московское шоссе, 55, офис 14-45

adres | address

+7 927 265-86-30
telefon | phone

Rusya | Rusia

facebook.com/Globmac instagram.com/globmac_official youtu.be/Globmac A.Ş. linkedin.com/Globmac AŞ


