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Hipesis, Tasco Makine Ltd. Şti. hareket kontrol 
teknolojileri markası olup, müşterilerine hidrolik, 
pnömatik ve elektronik hareket kontrolü ve güç 
sistemleri alanında mühendislik, proje, danışmanlık, 
ürün satışı, satış sonrası hizmetler ve servis hizmetleri 
veren bir kuruluştur. Firmamız 65 yıllık ticari tecrübesi 
olan, yıllardır müşterilerini dinleyen ve ihtiyaçlara en 
uygun teknik ve ticari çözümleri sunmaya gayret 
eden bir anlayışla çalışmalarını yürüten tecrübeli 
ekibi ile birlikte hareket kontrol alanında hizmet 
vermektedir. Üretim ve satış programında en basit 
bağlantı elemanlarından en karmaşık sistemlere 
kadar gerekli olan her türlü hidrolik, pnömatik ve 
elektronik komponentlerin yanı sıra güç grubu 
ürünlerini de bulundurmaktadır.
Mobil ve endüstriyel hareket kontrol sistemleri 
alanında anahtar teslim paket çözümler sunan 
firmamız; hidrolik, pnömatik ve elektronik sistem 
mühendisliği, güç paketleri, kontrol valf blokları, 
hidrolik ve pnömatik silindirler, hidrolik hortum ve 
elektronik kontrol panoları imal etmektedir. Hipesis,  
yürüttüğü bütün faaliyetlerde modern yönetim 
anlayışı, güçlü ve deneyimli kadrosu ile teknolojiyi 
yakından takip ederek ürettiği anahtar teslim sistem, 
proje ve hizmetlerin kalitesinde en üst noktaya 
ulaşmayı hedeflemektedir. 
Müşteri memnuniyeti anlayışımız ve hedefimiz; 
müşterilerimizin teknik çözüm ortağı olarak onların 
istek ve taleplerini iyi dinleyerek, ihtiyaçlarını doğru 
tespit eden, uygun fiyat, doğru ve kaliteli ürünlerle 
bu ihtiyaçların paket halinde karşılanması ve 
beklentilerin üzerinde bir hizmet verebilmektir.
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Proje ve 
Sistem Tasarımı
Firmamız bünyesinde deneyimli mühendislerimiz; her türlü mobil 
ve endüstriyel projeyi, müşterimizden gelen verileri tecrübeleri 
ile harmanlayarak sistem için en uygun şekilde tasarlar. Tasarım 
doğrulaması yapılan projeler ve sistemler müşteri onayına 
sunulur. Bu sayede gözden kaçan bir durum olasılığı ortadan 
kaldırılır. Doğrulanan tasarım sonrasında sistem tasarımı ve 
projelendirilmesi tamamlanarak teklif edilen projenin müşteriden 
nihai onay alınır. Siparişi alınan sistemlerin uygulama projelerinin 2 
ve 3 boyutlu ortamda hazırlanması ve imalat birimine aktarılması, 
projenin sonuçlandırılmasına kadar imalat ve montaj ekibiyle 
birlikte projenin yürütülür. 
Projesi ve imalatı tamamlanan sistemin teknik mühendislerimiz ve 
diğer teknik personellerimiz tarafından devreye alınması, sistemin 
ayarlarının yapılması sonrasında müşteriye teslimi gerçekleştirilir.

Bakım & Onarım 
Hizmetleri

proje
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Müşteri taleplerine en kısa sürede, en uygun ürün ile cevap 
veren firmamız, yaptığı müşteri ziyaretleri ile Türk Sanayisinin 
hizmetine sunduğu ürünlerin performansını değerlendirip, 
gelen talepler doğrultusunda teknolojik yenilikler sunmaktadır. 
Ürün satışında öncelikli amacımız en uygun ve en kaliteli 
ürünü en uygun fiyata sunmanın yanı sıra en hızlı sürede 
müşterilerimize teslim edebilmektir. Müşterilerimize zaman 
kazandırmak önceliğimizdir. 

Makinelerinizde kullanılan hidrolik komponentlerde 
meydana gelen arızalar, profesyonel personellerimiz 
tarafından giderilmektedir. Orijinal yedek parçalar ile 
yapılan bakım ve onarım işlerimiz müşterilerimizin 
makinelerinin en kısa sürede sahaya dönmesini 
sağlar ve en uzun ömürle sahada kalması için en 
uygun çözüm sunulur. Sunduğumuz ürünlerin yedek 
parçalarını stokta bulundurarak, olası problemlere 
en hızlı şekilde tepki vermek, bakım onarım 
hizmetlerimizde ana felsefemizdir. Bakım ve onarım 
işlemleri yapılan ürünler test cihazımızda %100 test 
edilerek müşterilerimize çalışır halde teslim edilir. 

Ürün Satıı

Bakım & Onarım 
Hizmetleri

ba
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isFirmamız prensip olarak değerli müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmaya kendisini adamıştır. Bu adanmışlık ile hizmeti 
müşterilerimizin ayağına götürmektedir. 
Yerinde servis hizmetinde ana amacımız: makinelerin hidrolik, 
pnömatik ve elektronik sistemlerinde meydana gelen arızaları 
çözülebiliyor ise sahada çözmektir. Makinelerde oluşan 
arızalara 24 saatten daha kısa bir süre içerisinde müdahale edip, 
sistemdeki arıza tespit edilir. Arıza sahada tamir ve bakım ile 
giderilebilecek durumda ise bir an önce arıza giderilerek sistem 
çalıştırılır. Eğer arıza sahada çözülemeyecek ise makine ya da 
arızalı parçalar atölyelerimizde tamir edilir. Tamiri mümkün 
olmayan arızalarda ise problemli ürünler ikame edilerek sistem 
çalıştırılır. 
Yerinde montaj hizmetinde hedefimiz özellikle imalatçı 
müşterilerimizin prototip ya da seri imalatta ihtiyaçları 
olan hidrolik, pnömatik ve elektronik tesisat montajı, proje 
uygulanmasını kapsar. Bu durumda tesisat konusunda uzman 
personelimiz proje ile birlikte müşterimize gider, sistemi analiz 
ederek gerekli ekipmanları (hortum, boru, fittings) belirler. 
Belirlenen ürünleri hazırlar ve sistemin montajını yapar. Montaj 
sonrasında her nokta tek tek kontrol edilir, sistem ilgili teknik 
personellerimiz, mühendisimiz ve müşterimiz ile birlikte 
çalıştırılır. Çalışma sonrasında sistemin ayarları müşteri istekleri 
doğrultusunda yapılarak işi teslim ederler.

Yerinde 
Servis ve 
Montaj 
Hizmetleri
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is Proje ve sistemlerinizde kullanılan hidrolik güç üniteleri, hidrolik ve 
pnömatik silindirler ve kontrol blokları tarafımızdan imal edilmektedir. 
Hidrolik ünite imalatında müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda 
ilgili hidrolik güç ünitesi verilen devre şeması yardımı ile 3 boyutlu 
olarak modellenir. Komponentlerin depo üzerine yerleşimleri ve güç 
paketinin fabrika ya da araç üzerindeki yerleşimi tasarlanır. Müşterinin 
onayı sonrasında imalatı yapılarak teslimat tamamlanır. İstenirse yerine 
montaj hizmeti ile ünite montajı da sağlanmaktadır. Hidrolik ünite 
standartlarımızda ünite hacmine bağlı olarak ünite bakım kapağı, seviye 
ve sıcaklık göstergesi, seviye şalteri, depo içi dalgakıran bulunmaktadır. 
Güç ünitesinin çalışacağı ortamın minimum ve maksimum sıcaklıkları 
ile ortamın nem ve toz oranı da göz önünde bulundurularak gerekli 
ekipmanlar (silika jel, toz filtresi, yağ ısıtıcısı vb.) sistem üzerine eklenir. 
Silindir imalatında müşteriden alınan veriler doğrultusunda silindir tipi, 
boru ve mil özellikleri, bağlantı tipleri ve elektronik aksamlar belirlenir. 
Teklif aşamasından sonra ürünün 3 boyutlu modeli hazırlanarak müşteri 
onayı alınır. Onaylanan tasarım imal edildikten sonra çalışma şartlarına 
göre testleri yapılarak nihai kullanım için sevk edilir. İhtiyacınız olan 
standart, CETOP, teleskopik v.b. bütün silindir tipleri imal edilebilir. 
Hidrolik kontrol blokları verilen proje ve montaj şekli bilgileri sonrasında 3 
boyutlu olarak tasarlanır. Yapılan tasarım sonrası imalat CNC dik işleme 
ve torna tezgâhlarında tamamlanır. Çapak alma ve flushing işlemleri 
sonrasında kartriçler bloğa montaj yapılır ve test işlemi gerçekleştikten 
sonra müşteriye sevk edilir.

Ünite, Silindir
ve Blok ‹malatı

imalat
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Hipesis, Türkiye’de sayılı firmada bulunan hortum, boru imalat 
ve test merkezini devreye alarak, müşterilerimizin ihtiyacı olan 
hortumları normlara uygun bir şekilde imal etmektedir. 
Hortum imalat tesisinde, Finn-Power ve O+P markaları 
tarafından imalatı yapılan hortum kesme, soyma makinesi, 
hortum rakor takma presi, hortum presi, statik ve dinamik test 
cihazı, hortum yıkama ve kurutma cihazı ve hortum etiketleme 
ve paketleme makineleri bulunmaktadır. Ayrıca, boru imalatı 
için CNC boru bükme ve boru form makinesi bulunmaktadır. 
Müşteriden gelen teknik isterler doğrultusunda imalat 
programı hazırlanır. Teknik resimler incelenerek müşterimizin 
isteği doğrultusunda tasarımları yapılır. Tasarımı biten 
ürünlerin test normları ve test çevrimleri ile birlikte müşteriye 
onaylatılır. Onayı alındıktan sonra imalata başlanır. 
Öncelikle hortum belirlenen ölçülerde kesilir. Daha sonra 
ihtiyaç duyulursa soyularak rakor takmaya hazır hale getirilir.  
Rakorlar, rakor takma presinde eşit boyda ve istenen açıda 
takılarak bir sonraki aşama olan presleme makinesine getirilir. 
Hortum preslenmeden önce geçer/geçmez mastarlar ile 
ölçü ve diş kontrolü yapıldıktan sonra üreticinin belirlediği 
standartlarda ve ölçülerde hortum preslenir. Presleme işlemi 
sonrasında pres sonrası ölçü kontrolleri yapılır. Ölçülerde 
herhangi bir problem yok ise hortum yıkama ünitesinde 
hortumlar ithal ettiğimiz özel hortum solventleriyle yıkanır 
ve hava ile kurutulur. Kurutma sonrasında içerde kalabilecek 
buhar ya da solventin tamamen hortumdan uzaklaştırılması 
için askılı hortum kurutma fırınına alınır. Burada 40°C 

sıcaklıkta filtrelenmiş hava hortumların içerisinden geçirilerek 
hortumların tamamen kurutulması sağlanır. 
Kurutulma işleminden sonra müşteri teknik isterlerinde 
bulunan test kriterlerine göre preslenmiş hortum statik ve 
dinamik olarak test edilerek rakor kapakları takılır ve etiketlenip 
paketlendikten sonra sevkiyata hazır hale getirilir. 
Hortum test raporları her hortumla birlikte sunulacağı gibi, 
partiler halinde de müşterilerimize sunulabilir. 
Statik test cihazında 1600 Bar, dinamik test cihazında ise 1200 
Bar basınçta test yapılabilir.

Hortum - Boru 
‹malat ve Test 
Merkezi
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ISO / EN STANDARTLARI

•	 EN 853 / RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES -WIRE BRAID REINFORCED 
HYDRAULIC TYPE –SPECIFICATION(HYDRAULİC APPLICATIONS)

•	 EN 854 / RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES -TEXTILE REINFORCED 
HYDRAULIC TYPE –SPECIFICATION(HYDRAULİC APPLICATIONS)

•	 EN 856 / RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES -RUBBER-COVERED SPIRAL 
WIRE REINFORCED HYDRAULIC TYPE –SPECIFICATION(HYDRAULİC APPLICATIONS)

•	 EN 857 / RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES -WIRE BRAID REINFORCED 
COMPACT TYPE –SPECIFICATION(HYDRAULİC APPLICATIONS)

SAE J517 STANDARTLARI

•	 SAE100R1 One wire braid

•	 SAE100R2 Two wire braids

•	 SAE100R3 Two textile braids

•	 SAE100R4 Textile plies or braids with spiral body wire (suction hose)

•	 SAE100R5 Two textile braids separated by one wire braid

•	 SAE100R9/R10 Four spiral wire plies

•	 SAE100R13 Multiple spiral plies of heavy wire

•	 SAE100R15 Six spiral wire plies

•	 SAE100R17 Constant pressure rubber höse 21,0 MPa

•	 SAE100R18 Constant pressure thermoplastic höse 21.0 Mpa

Hortum ve 
Boru ‹malat

Hortum ve Boru İmalat Merkezinde Uygulanan Standartlar

imalat
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Hidrolik Ürünler

• Hidrolik Pompa
• Sabit Debili Pompa
• Dıştan Dişli Pompa
• İçten Dişli Pompa
• Eğik Eksenli Pistonlu Pompa
• Eksenel Pistonlu Pompa
• Paletli Pompa
• El Pompası
• Hidropnömatik Pompa
• Değişken Debili Pompa
• Açık Devre Pompa
• Kapalı Devre Pompa
• Paletli Pompa
• Hidrolik Motor
• Sabit Debili Motor
• Dişli Motor
• Orbit Motor
• Pistonlu Motor
• Yürüyüş Motorları
• Radyal Pistonlu Motor
• Değişken Debili Motor
• Pistonlu Motor
• Paletli Motor
• Yürüyüş Motorları
• Hidrolik Akış Bölücü
• Hidrolik Kumanda
• Monoblok Kumanda
• Dilimli Kumanda
• Oransal Kumanda

• Redüktör & Dişli Kutusu
• Kule Dönüş Redüktörleri
• Yürüyüş Redüktörleri
• Devir Yükseltici / Düşürücüler
• Hidrolik Valf
• Yön Kontrol Valfleri
• Akış Kontrol Valfleri
• Hidromotor Valfleri
• Hat Tipi Valfler
• Özel Valfler
• Hidrolik Halat Tamburu
• Kule Vinç Ekipmanları
• Halatlı Çekme Tamburları
• Halatlı Kaldırma Tamburları
• Çember Dişliler
• Dönüş Tablası
• Hidrolik Hortum ve Kablo Tamburu
• Yağ Soğutucu
• Direksiyon Beyni
• Mini Güç Üniteleri
• Rotatör
• Hidrolik Filtreler
• Akümülatörler
• Hortum ve Bağlantı Elemanları
• Boru ve Mil
• Aksesuarlar

Pnömatik Ürünler

• Yön Kontrol Valfleri
• Akış Kontrol Valfleri

• Basınç Kontrol Valfleri
• Şartlandırıcılar
• Vanalar
• Silindirler
• Kompresörler
• Vakum Pompaları
• Lineer Ürünler
• Rotasyonel Ürünler
• Hortum ve Bağlantı Elemanları
• Aksesuarlar

Elektronik Ürünler

• Radyo Kontrol Sistemleri
• Moment Kontrol Sistemleri
• Geometrik Kontrol Sistemleri
• Fabrika Haberleşme Sistemleri
• Elektrikli Araç Sistemleri
• Kumanda Panoları
• Elektronik Kartlar
• Joystickler

Güç Sistemleri Ürünler

• Dizel Motorlar
• Benzinli Motorlar
• Dizel Jeneratörler
• Benzinli Jeneratörler
• Motor-Pompa Setleri

Hipesis, müşterilerinin kullandığı bütün ürünleri en kısa sürede tedarik ederek hızlı, kaliteli ve uygun 
fiyatlı çözümler sunar. 

Balıca ürün 
grupları 
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mühendislik ve danımanlık

Müşterilerimizle ilişkilerimiz ürün ya da hizmet alış verişinden 
ziyade onların partnerleri olarak bilgi birikimimizi onlarla 
paylaşırız. Bize ihtiyaç duydukları alanlarda onlarla fikir alış 
verişinde de bulunur, danışmanlık yaparız. 

Mühendislik ve 
Danımanlık 
Hizmetleri

•	 Yuken	Hydraulics
•	 Vivoil	Oleodinamica	Vivolo	Srl
•	 Alfagomma	Spa
•	 Gates
•	 EMB	Fittings
•	 Kawasaki
•	 Parker
•	 White	Hydraulics
•	 AKG
•	 AsaHydraulik

•	 Benteler
•	 HelixGuard
•	 M+S	Hydraulics
•	 Hydro-Pack
•	 Oleodinamica	Marchesini
•	 Oesse
•	 Fox
•	 Ciocca
•	 Festo
•	 SMC

•	 Parker
•	 Waircom
•	 Aventics
•	 SMC
•	 CKD	Pneumatics
•	 PDS
•	 Armor
•	 HBC	Radiomatic
•	 Scanreco	Radio	Control	Systems
•	 Spring	Machine	Control

Mümessilliklerimiz
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Taşkın Teknik Mak. San. Tic. Ltd. Şti. 
1180 Sok. No:3 Ostim  Ankara • Türkiye
+90 (312) 354 03 43
+90 (312) 385 8390
www.taskinteknik.com.tr
www.tascorail.com


