
ÇEMAŞ CASTING INDUSTRY INC.

ÇEMAŞ Foundry is a privately owned company which was founded by the Turkish State in 1976 in Kırşehir, Turkey to 
meet cast grinding ball needs of the domestic cement and mining industries. The Foundry is situated on 150.000 m2 
land of which 22.000 m2 is closed. ÇEMAŞ was acquired by Işıklar Holding in 1995 and currently serves its local and 
international clients and continuously improves its quality in accordance with ISO 9001 and ISO/TS 16949 Quality 
Management Systems. ÇEMAŞ is a publicly traded corporation whose stocks are quoted in BIST (Istanbul Stock 
Exchange) since 2010. 

CEMAŞ increased its capacity to 30.000 tons with new investments (DISA and HWS molding lines) and is serving its 
local and international markets with gray iron and ductile iron casting parts for automotive, durable goods and 
machinery industries and cast grinding media for cement and mining industries. The Foundry has 4 moulding (2 
DISA, HWS and HWS-3) lines, 8 induction furnaces (ABB), 2 sand mixers, sand cooler and cold box machines.

In 2008, a new machining facility was brought into operation, which serves now with 31 state-of-the-art CNC 
machines to enable the company to supply machined parts to its industrial clients. ÇEMAŞ has a very flexible 
production background that can deliver parts ranging from 80 grams to 180 kgs and all kinds of high quality ductile 
and gray iron as well as alloyed steel with the capacity to machine these parts for end-users.

Address: Ankara Asfalti 12. Km 40100 Kirsehir / TURKEY
Tel         : +90-386-234 80 80
Fax        : +90-386-234 83 49
E-mail   : cs@cemas.com.tr 
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 الشركات المحلیة 

 كــافة المصانع في تركیا
المصانع في تركیا        كــافة

 كــافة المصانع في تركیا
 كــافة المصانع في تركیا
 كــافة المصانع في تركیا
 كــافة المصانع في تركیا
 كــافة المصانع في تركیا
 كــافة المصانع في تركیا
اكــافة المصانع في تركی  

 مجموعة سي ار ج & مجموعة ارن
 مجموعة  باتي
 مجموعة اوياك
 مجموعة اوياك
 مجموعة اوياك
 مجموعة لیماك
 مجموعة لیماك
 مجموعة لیماك

 مجموعة كیباس
 مجموعة ادو

 سونمز ھولدنیك

يبیطاش  -مجموعـة جیمبور  
 مجموعـة الفارجا 

سیت  –مجموعة السمنت االيطالي   
 مجموعة جیمسا

موعة اس قلعةمج  
 مجموعة ادو (تیتان لالسمنت )

 مجموعة جیمنطاش (سیمنتر ھولـدينك )
 مجموعة جیمكـو ( سیمانتاري الـدو بارباتي اس بي اي )

 شركة باستاس& كونیا ( مجموعة فیجات ) 
 شـركة دنیزلي لالسمنت 

 مجموعة اكتشانصا لالسمنت 
باتي سوكـه  –باتیجیـم   

 شركة اونیا لالسمنت 
كة اصالن لالسمنت شـر  

 شركة اضنة لالسمنت 
 شـركة شانلي اورفــة لالسمنت 

 شركة ارغاني لالسمنت 
 شركة غازي عنتاب لالسمنت 

 شركة كي سي اس لالسمنت 
 شـركة يورد لالسمنت 

 شركة سونمـز لالسمنت 
 شـركة بورصة لالسمنت 

 شـركة اس لالسمنت 
 شـركة فرناس لالسمنت 

 واالخرون 
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 الشركات االجنبیة المتعاقـدة معنا 

الصادرات  
 فرنسا 
 فرنسا 
 فرنسا 
 بلجیكا 
 بلغاريا 
 بلغاريا 
 بلغاريا 

 فیلیبین 
 لیبیا 

 سوريا 
دولة االمارات العربیة 

 المتحدة
 الجزائر 
 الجزائر 

 لیبیا 
 انجلترا 
 المانیا 

 شیلي 
 سوريا 
 العراق 
دولة االمارات  -ابوظبي
 العربیة 

ستان قزق  
 الجزائر 

 تركمنستان 
 تركمنستان 

المملكـة العربیة 
 السعودية 

المملكـة العربیة 
 السعودية 

المملكـة العربیة 
 السعودية 
 قـزقستان 

 موريتنا 
 غینیا 

 اثیوبیا 
 ناغیشوان ازربیجان 

 موزمبیق 
 المغرب 
 دانماركا 

 العراق
  العراق 

 مجموعة فیجات 
للسمنت  –شركة اف سي بي   

قسم االسمنت –ة تنجنیب شرك  
 شركة كـارموس اليم * 

 شركة بلويزفورسكي لالسمنت اد (ھولیسم ) 
 شـركة ديیفنا لالسمنت ا د ( مجموعة االسمنت االيطالي )

 شركـة زيالتنا بانیغا لالسمنت اد (مجموعة تیتان ) 
 الشركة ھاي التعاونیة لالسمنت 

 الشركة العربیة لالسمنت لیـم 
السمنت & والمواد البنائیة المحـدودة  شركة الشھابة  

 شركة الخلیـج لالسمنت 
 المجموعة الصناعیة & التجارية ( ئي ار سي سي ) 

 المجموعة الصناعیة لالسمنت والمواد المضافة  (اركـو) 
 شركة نیستا للحـديد والصلب جي ام بي اج 

 شركـة لونج وير للمنتجات المحدودة 
يداج العــالمیة  اي جي شـركة كي اج دي ھومبولـد و  

 شـركة جیرجین النتاج المعـدات الثقیلـة والھنـدسة 
 شـركة الرقة لالسمنت 

  العامة للسمنت الشمالیة  شركة
 مصنع طیبا لالسمنت 

شـركة  جي اس سي شیم كنت لالسمنت ( مجموعة 
 االسمنت االيطالي ) 

شــركة اس بي اي اس بي سي سي  لالسمنت والمواد 
ة البنائی  

 شـركة بلقان لالسمنت زاودي 
 شـركة لباب لالسمنت زوادي 

 نیوبادوش 
 شركة الینبوع لالسمنت 

 شـركة ان سي ار المنطقة الشمالیة لالسمنت 
 شـركـة جامبیل لالسمنت ( مجموعة فیجات )

 شـركة مفجي لالسمنت ( مجموعة السمنت االيطالي ) 
  المساھمة –شـركة غینیا للصناعات السمنـتیة 

 شركـة  ريماس المساھمة 
 شـركة ناغتشیوان لالسمنت ( شركة جمیكويا القابضة ) 

 شركة  سوفاال لالسمنت الجنوبي المساھمة 
د میتال  2  

 شـركة البورغ لالسمنت ( سیمنتر ھولدينك) 
  شـركة العامة للسمنت الجنوبیة

 شركة المتحدة للسمنت (الفارج)
 معمل سمنت تاسلوجة و بازيان 
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 الحــداثة اوال 

يواصل شـركة جماش كشركة رائدة على توديع استثماراتھا الجل تطــوير وبحث العناصر  
 الطــاحنة . 

عـاملنا على فحص عملـیات الصب الجـديدة  والفنیات الجـديدة في مشركتنا  ساھـم ي
وحیث يواصل شـركـة بادر على تطـوير منتجات جــديدة , ومسابكنا وفي نفس الوقت ي

على تطوير الحلول القائمة الجل تلبیـة المتطلبات الصعبـة لكافة عمالئھا .اعمالھا جماش   
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 السیطرة على الیات االحتكــاك 

ويبادرعلى تقــديم يساھـم شركة جماش على اجراء تحـالیل كـاملة مھمــا كــانت التنفیـذ , 
حلول بديلــة وموصیة , ويعتبر ھـذه العملیة من نتــائج الخبرات المساندة على االعمال 

طــويلة  . وحیث ساھمت  ھـذه  النمـوذجیة الخـاصة واالعمال المنتشرة على مدار اعــوام
العملیة المتحققة  في داخل عمـل محاص مـع العمـیل على تطــوير وتجـذير المعلومات 

يات العالمیة .مستوالخبیرة بالالفنیة ومعلومات كــوادرنا   

 ال المساومـة على  الجــودة  :

 ھــذه تضمن ترضیة عمالئنا !

ة یالصناعالمجاالت لتلبیة احتیاجات الخاصة للعمالء و  لوالمتواص  ان اھتمامنا المستمر 
عملیاتنا االنتاجیة ومعیارينا المتواصلة . وان القوة على واالسواق االقلیمیة تعنى سیطرتنا  

الـدافعة وراء ھذا التطور ھي نشاط كوادرنا الفنیة والمبیعـة المتحققة في داخل عمل 
توعیتنا عن التطوارات المؤثرة الـدولیة يتیح لنـا فرصة  وان ادارة النوعیةمحاصة بین عمالئنا . 

 في كافة االوقات . 

 كسب ترضیة عمالئنــا مھمـة  لتنمیتنـا المستمرة .
.  عمالئنا  تنمیتنـا المستمرة مھمـة جــدا لتلبیـة احتیاجاتك  

 عملــیة الطحـن: 

 من الشغف الى الخبرة 

كمیـة  يات النوعیة ویة التكــافح مـع عمالئنا الجل رفـع مستويلــزم على كوادرنا الھنـدس 
المواد الى اعلى حـد وساعیا على خفض الطـاقة المستھلكـة المطلوبة للطحـن الى ادنى 

 حــد . 

 ولتنفیـذ ھـذه العملیة , يتــم االعتماد على نتائج الفحوصات المتحققة : 
….) وصات الكیمیاوية او المعــدنیة * تجري في المعامل ( فحوصات الصالبة , فح  

 * في منشأتنا الطحــن التجريبیة . 
. في موقع العمل و مع العمالء *  
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 المنتوج الصحیح الجـل التنفیـذ الصحیح !!!

 * استجزاء تنفیـذات الطحن .
 * اعمال نموذجیة بسیطة . 

 * متابعة كفاءة االحتكاك . 
 *ادارة المعلومات 

ة بالتزامن الحقیقي( الكرات) المتابعة الطاحن*   

!!!التحسن المستمر في   

 * مواصفاتنا 
 * عملیتنا االنتاجیة 

 * مراقباتنا 

 السريـع & المعتمــد 

* الطــاقة االنتــاجیة =  25.000 طن / سنويا  
 * النطــاق : محلي > اقلیمي > عالمي 

 * المخـزون >< ارسالیة 
لبــیة .سھولة الوصول الى حــالة الط – * معالجة الطلبیة البسیطـة  

 تحسین االداء 

 * كمیة المنتجات المطحـــونة 
 * جــودة المنتجات المطحونة 

 * خفض التكالیف المساند على الخصائص التالیة . 
 * تحــالیل كیمیاوية ومعــدنیة . 

 * المعـامل , والمحطــة التجريبیة والفحص الصناعي . 
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عــام ھا الكائنـة في تركیا كورة في مسبكتساھمت شـركة جماش قیرشھیر على تطویر اول سبائكھا الكرومیة الم
1976  .  

.

وفي يومنا ھــذا تعمل شركة جماش نشاطاتھا على انتاج العناصر الطاحنـة اكثر من 
25.000 طنا سنويا في مصنعھا االنتـاجي  الخاص  لتغطیـة االحتیاجات الكبیرة لالسواق  

العــالمیة  

بديلـة الجل مكافحـة الیـات االحتكاك  ايجاد حلول على  ھا حیث تواصل شـركة جماش اعمال
وتقـدم عناصر والكسر . سحق تنفیـذات المعالجـة النارية والطحـن وال اثنـاء التي يواجھھا 

ن المكونات الكیمیاوية الخاصة . متشكلـة من العملیات الحرارية وم  
ان يصمد دائما كمورد وتحسین االداء التقني واالقتصادي   على  شـركة جماشتسعى 

تغطیـة احتیاجات العمالء والتي لمصادر الالزمـة لقــدم منتجـات عالیة الجـودة وموفرا  ات
.ة مثل عــالقات ((العمیل / المورد)) المتناسبة مـع الخــدمات المطلوبت  

تسلیم السريع وسالمـة توريـد معــدات الطحـن الشركة جماش على ضمان تبادر 
 المتنافسة والمعتمـدة في كــافة انحاء العـالم . 

عالیة الكفاءة ! المصبوبات و بكم في عـالم معـدات الطحنمرحبا   

 نضمـن التسلیم السريع وسالمـة التــوريــد مع  الممیزات التالیة:-

*.  
 . * 

 الطــاقة االنتاجیة للعناصر  اكثر من 25.000 طن سنويا   المخــزونات 
المتوفرة للعمـالء ووحــدات االنتاج التكنولوجي المتقــدم  عملــیة 

.*اانتاج الطلبیــة البسیطة  مـع سھولة الوصول  الطلبـیة   

 تنفعــل خــدماتنا  في االماكن التي تقتضي ضرورة تحسین اداء عمالئنا 

 خـــدمات تقیم اضافیة عالیة بنــاءأ على طلب 

لجعل  عمالئھا يواصل كـوادرنا المؤلفة من المھندسین والخبراء الفنیین بسماع متطلبات
مفیدة ونافعـة . خــدماتھا وتنفیــذاتھا اكثر   

ة اطوار الطحن و / تستحوذ ھـذه الخـدمات ذات القیم االضافیة على وصايا لوجستیة وكفاء
من التحسین السريع بعد االحتكاك .  ا ما يتضمنھ  او المنتوج وعلى كافة المراحل  
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