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ALAÇAM RULMAN, Sanayi Çözümleri
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 Alaçam Rulman Kuruluşu

1979

ROLI Zincir
Yetkili Distribütörü

2020

43 yılı aşkın süredir sanayi sektörünün dilinden anlamak… Alaçam Rulman verimlilik ilkesi, rekabetçi fiyatları 

ve hızlı teslimatı ile en iyi toplam kaliteyi sunar.”

Uzun yıllara dayanan tecrübe, yenilikçi teknik uzmanlık, en yüksek ürün kalitesi, maksimum müşteri 

memnuniyeti ile konusunda uzman ekibi ALAÇAM RULMAN'ı oluşturan en önemli özelliklerdir.

ALAÇAM RULMAN şu anda öncekinden çok daha fazla ürünü simgelemektedir. Bu da siz değerli 

müşterilerimize daha fazla ürün çeşidi ile hizmet edebileceğimiz anlamına gelmektedir.

Bu gelişimin bir parçası olarak firmamız 2015 yılı itibari ile Dünya'nın en büyük 3. Rulman üreticisi 

konumundaki NTN-SNR Rulmanlarının Türkiye Distribütörlüğünü üstlenmiştir. Rulmanda Japon uzmanlığı 

ile bütünleşmiş Avrupalı hizmet geleneği ve geniş ürün çeşitliliği sunan NTN-SNR ürünlerinin firmamız 

ürün yelpazesine katılımı ile siz değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin 

artarak devam edeceğini inanıyoruz.

Bunun yanı sıra 2015 yılında kendi markamız olan ROLIMA markalı ürünlerin ithalatını ve dağıtımını 

gerçekleştirmeye başladık. Dünya'nın önde gelen markalarına üretim yapan ileri teknolojiyle donatılmış bir 

üretim üssünde üretilen ürünlerimizin, yüksek kalitesi ve uygun fiyatıyla çok kısa sürede sektörün aranılan 

markası olacağına inancımız tamdır.

2018 yılı itibariyle Alman OPTIBELT firmasının Türkiye Distribütörlüğünü portföyüne ekleyen firmamız, 

markanın bütün güç aktarım ürünlerinin tedariğini üstlenmiştir. 

Firmamız 2018 yılında NTN-SNR Lineer Ürün grubunun Türkiye Tek Distribütörü olmuştur. Böylece 

firmamız “NTN-SNR Turkey Linear Center” ünvanını almıştır.

Hem marka hem de ürün portföyünü sürekli geliştirmeye ve genişletmeye devam eden firmamız 2019 

yılının Mayıs ayı itibariyle %100 Yerli OMEGA Elektrik Motorlarının Yetkili Distribütörü olmuştur.

2020 Yılında ROLI marka %100 Yerli Zincirlerimiz pazarda yerini almıştır. ISO 9001 ve TSE belgeli ürünlerimiz 

yüksek kalitesi ve uygun fiyatları ile çok kısa 

zamanda piyasada aranan bir ürün haline 

gelmiştir.

Firmamız, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yanı 

sıra kendi konularında uzmanlaşmış üreticilerin 

bayilik ve distribütörlüğünü yürütmekte olup, 

aynı zamanda bir kısım ürününde üreticisi 

konumundadır.

EMES Tekerlek Kuruluşu. 
Kurucu Ortağı

1998
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1800m  
Yenişehir Merkeze Taşınma

2010 

NTN-SNR 
Türkiye Distribütörü

2015

NTN-SNR Linear Center

2018 

Optibelt 
Türkiye Distribütörü
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Alışılmış Kalitenin Çok Ötesinde

40.000'in üzerinde kombinasyon imkanı ile NTN-SNR yataklı rulman üniteleri çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. 

Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri bütün uygulama alanlarına özel çözümler sağlar. 

40 yılı aşkın süredir rulmanlı yatak üniteleri üretimi yapan NTN-SNR bu konudaki öncülüğünü her geçen gün arttırarak 

sürdürmektedir. Bu uzun süreli birim NTN-SNR'ye birçok farklı sektörde edinilmiş uygulama tecrübesi sağlamıştır.

·

•  Kolay Montaj

·• Güvenilir Fransız Kalitesi

· Problemsiz Çalışma·• 

· Güvenilirliği Yüksek Kalite Geleneği ·• 

NTN-SNR  Yataklı Rulman Üniteleri
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NTN İĞNELİ RULMANLAR
NTN-SNR, iğneli rulmanlarla ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karșılamak amacıyla en geniș kapsamlı 
çözümleri sunar. Premium kalitede çelik, sağlam dizayn ve Japon imalat teknolojisi, en yüksek 
güvenilirlik standartları ve uzun ürün ömrünü garanti eder. Avrupa’da yerleșik lojistik ve teknik destek 
ekiplerimiz, yakınınızda bulunmaları sayesinde taleplerinize en kısa süre içinde cevap verebilir.

Rekabet gücü ve bulunabilirliği yüksek, kapsamlı bir ürün 
yelpazesine sahip olan NTN-SNR tüm enerjisini kendisi için 
en önemli unsur üzerinde yoğunlaștırdı: Siz!

MADE IN JAPAN REFERANS ÇEȘİTLERİ
YANI BAȘINIZDAKİ ÜSTÜN KALİTE
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• Yağ Keçeleri

 Viton (FKM) Yağ Keçeleri•

 Hidrolik Keçeler•

• Pnömatik Keçeler

 Redüktör Tapaları•

 Teflon (PTFE) Keçeler•

SUPTEX, döner mil keçeleri alanında Türkiye'de hem 

tarihi süreci hem de yüksek kalite standartlarıyla çok 

önemli bir yerdedir. Bizde ARİF ALAÇAM RULMAN 

o l a r a k  y a k l a ş ı k  4 3  y ı l d ı r  S U P T E X ' i n  B ö l g e 

D i s t r i b ü t ö r l ü ğ ü n ü s ü rd ü r m e k t e v e S U P T E X 

markasının Türkiye ve Dünya pazarında çok daha iyi 

yerlere gelmesi için büyük çaba sarf etmekteyiz.

SUPTEX bugün, üretim süreçlerini hammadde 

tedariki ve dışarda gerçekleşen birkaç ufak işlem dışında 

tamamen kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Balya 

olarak satın alınan ham sentetik kauçuk fabrikadan rafa 

konulmaya hazır ürün olarak çıkmakta ve bütün bu 

süreçler bağımsız denetçi firma tarafından onaylı ISO 9001 

K a l i t e  Yö n e t i m  S i s t e m i m i z i n  k o n t r o l ü n d e 

gerçekleşmektedir.törlüğünü yürütmekte olup, aynı 

zamanda bir kısım ürününde üreticisi konumundadır.

Sızdırmazlık teknolojisinde uzman partneriniz

• Yağ Keçeleri

 Viton (FKM) Yağ Keçeleri•

 Hidrolik Keçeler•

• Pnömatik Keçeler

 Redüktör Tapaları•

 Teflon (PTFE) Keçeler•



SABİT 
BİLYALI RULMANLAR

6000 / 6200 / 6300 SERİLERİ

PREMIUM KALITE + EN UYGUN FİYAT
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BU SERİNİN SİZE SAĞLAYACAĞI 
AVANTAJLAR
TEKNİK PERFORMANSTAN ÖDÜN VERMEKSİZİN REKABET GÜCÜNÜZÜ ARTIRIR 

Sadece premium özelliklere göre dizayn edilmiş, yüksek adetlerde üretilen popüler rulmanlar 

sayesinde kar edersiniz.

SATINALMA VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIR

Fransız kalitesi SNR ye çok uygun fiyatlar ile ulaşabilirsiniz. Firmanızın imajını global çapta 

güçlendirir.

LOJİSTİK VE KALİTE SÜREÇLERİNİ SORUNSUZ HALE GETİRİR

Yüksek adetli stoklarımız ile bekleme sürelerinizi minimuma indiriyoruz.

 VERİMLİLİK TEMEL BİR  GEREKSİNİMDİR.
BU NEDENLE SNR, PREMIUM MARKA KALİTESİNİN AVANTAJINDAN YARARLANARAK, 

SADECE TEMEL BOYUTLAR VE ÖZELLİKLERDE KOMPAKT BİR SABİT BİLYALI 
RULMAN ÜRÜN GRUBU SUNAR. 

Brand of NTN corporat�on
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GEÇİRİYORUZ!
SİZİ HAREKETE

With You

T Ü R K İ Y E D İ S T R İ B Ü T Ö R Ü

www.alacam.com.tr
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NTN-SNR lineer hareket sistemleri: kalite, güvenlik ve düşük 

maliyet 

Alaçam Rulman 2018 yılı itibariyle NTN-SNR Lineer Hareket 

ürünlerinin Türkiye Tek Distribütörü olmuş ve NTN-SNR 'nin 

dünyada uygulamakta olduğu “Linear Center” ünvanını 

almıştır.

NTN-SNR Lineer Hareketten sorumlu uzman mühendislik 

ekibi uzun yıllardır müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını en iyi 

şekilde karşılamak amacıyla ürünlerimizin tasarımını 

geliştiriyorlar.

Güvenilirlik: NTN-SNR üretiminin gerektirdiği yüksek kalite 

kriterlerine sıkı sıkıya bağlılık

İnovasyon: Uzun vadeli denemeler ile onaylanmış olan 

yenilikçi çözümler kullanma

Uyumluluk: DIN 645 standartlarına uygun olarak üretilmiş 

boyutlar

Ölçüler: Tecrübeli uygulama mühendislerimiz tarafından kontrol 

edilmektedir

Kolay montaj: NTN-SNR tekonolojisi sayesinde sınırsızca 

uzatılabilen raylar

Düşük maliyet: Lineer kılavuzlarımızın modüler yapısı sayesinde, 

tek tip ray ile bütün lineer araba versiyonları kullanılabilir. Böylece 

stok maliyeti ciddi şekilde düşer

Bakım: Kafes teknolojisi işletme giderlerini düşürür ve çok sessiz 

çalışma sağlar

Vidalı miller NTN-SNR Lineer ürün gamında yaklaşık 30 yıldır yer 

almaktadır. Yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerimiz pazara damga 

vurmaktadır.

Lineer Modül alanında NTN-SNR öncülerden biridir. 30 yıldan uzun 

süredir çok farklı sektörlerden çok geniş bir müşteri kitlesi için bu 

ürünleri geliştirip üretmektedir.

NTN-SNR Türkiye Lineer Merkezi: ALAÇAM RULMAN

• Lineer ray ve arabalar

 Vidalı miller•

• Lineer modüller

 Lineer rulmanlar•

NTN-SNR Bielefeld, ALMANYA – Lineer Hareket Sistemleri Fabrikası

43.y
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Tekerleği hergün yeniden icat etmek
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• Türkiye'de üretilmiş yüksek kaliteli ürünler

 • Uygulamaya yönelik ekonomik çözümler

 • Güçlü stok yapısı

 • İzmir'den bütün Türkiye'ye sevkiyat

Türkiye'nin lider tekerlek üretici olan EMES A.Ş. 5.000'in üzerinde çeşidi ile dünya genelinde 50'in üzerinde ülkeye de 

ihracat yapmaktadır. Sektördeki tecrübemizi ve teknolojik imkânlarımızı kullanarak her bir uygulama için en uygun 

tekerleği geliştirmeye çalışıyoruz. ALAÇAM RULMAN kurucu ortağı ve bölge distribütörü olarak EMES ürünlerini en 

uygun fiyatla ve en hızlı şekilde müşterilerine tedarik etmektedir.

• Sanayi Tekerlekleri

 Mobilya Tekerlekleri•

 Transpalet Tekerlekleri•

 Paslanmaz Tekerlekler•

 Havalı Tekerlekler•

 Kulplar – Tutamaklar•

 Titreşim Takozları•

 Denge Ayakları•

 Menteşeler / Kilitler•

43.y
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ALAÇAM RULMAN olarak zincir konusunda hem kalitesiyle hem de 

uygun fiyatlarıyla sektörde hemen kendine yer edinen ROLI marka 

zincirlerin tedariğini sağlamaktayız.

TSE ve ISO 9001 belgeli yüksek kaliteli zincirlerimiz YERLİ İMALAT olup 

piyasada özellikler aranır hale gelmiştir.

Her türlü standart ve özel zincir talebiniz için bizimle irtibata 

geçebilirsiniz.

ISO 9001 QUALITY CHAINS



Geleceğin hareket teknolojisi
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ALAÇAM RULMAN; güç aktarım endüstrisinin devi OPTIBELT 'in Distribütörlüğünü yapmaktadır.
Optibelt'in sektörlere özel çözümleri dünyanın her yerinde uygulama alanı buluyor. Farklı sektörlere yönelik özel 

çözümlerimiz, kesin sonuç ve ekonomik uygunluğu beraberinde getiriyor.

İstikrarlı bir yapı

Optibelt dünya çapında faaliyette. Uzun vadeli stratejiler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu bizlere değerli çözümler 

üretebilmek için gerekli koşulları sağlıyor.

Tek kalite

Optibelt dünyanın her yerinde en yüksek kalite standartlarını garanti eder. Asya'da, ABD 'de veya genel merkezimi 

Hözter'de – Optibelt'in her üretim tesisi aynı yüksek Alman kalite standartlarında üretim yapar. İlk düşünce aşamasından, 

müşterideki çözüme kadar

140 parlak yıl

140 yıllık şirket geçmişinde Optibelt'in hizmet yelpazesi genişlemiştir. Ürünlerimiz sektöre özel güç aktarma 

çözümlerimizle hemen hemen tüm uygulama alanlarında kullanım imkanı bulmaktadır. Güç aktarımı, malzeme taşıma, 

otomotiv teknolojisi ve elastomer çözümler bölümlerimiz, uygulama sahasına özel inovatif ürünler sunmaktadır.

En hassas uygulama alanları için

Tüm sektörler, uygulama alanları – Optibelt güç aktarma çözümlerinin önemli kullanıcılarıdır. İlaç sektörü, petrol sanayi, 

pırlanta madenleri, çim biçme makinaları, yarış otomobilleri ve bulaşık makinaları ürünlerimizin yer aldığı binlerce 

uygulama alanından sadece bazılarıdır. Sizin sektörünüz için de mutlaka bir çözüm önerimiz vardır.

Kanallı Kayışlar Poliüretan Zaman Kayışları V - Kasnaklar

V - Kayışlar Zaman Kayış Kasnağı Zaman Kayışları

43.y
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Optibelt  M=SSUPER XE-POWER PRO

AZAMİ GÜÇTE SICAKLIK DAYANIMI

Piyasadaki en yüksek performanslı güç aktarma kayışlarından biridir. En küçük kasnak çaplarında, zorlu sıcaklık aralıklarında (-

40°C ile +120°C) ve en yüksek devirlerde bile size çalışma olanağı sağlar.

 MAKSİMUM GÜÇ

Optibelt SUPER X POWER 'a göre %20 daha güçlü. Rakip markalara göre 3 kata kadar daha uzun ömürlü.

 EKONOMİK VE BAKIM GEREKTİRMEZ

Optibelt   eşleştirmeye gerek olmaksızın set içinde kullanılabilir ve servis aralıklarını veya duruş SUPER XE-POWER PRO M=S

sürelerini önemli ölçüde azaltır.

GÜÇLÜ: AKILCI BİR TASARIM

Yüksek güç değerleri dinamik yükler için optimize edilmiş diş formuyla birleştirilmiş özel performanslı ve az esneyen kordu 

sayesinde elde edilir. Yenilikçi yataklama malzemesi kordun daimi olarak mükemmel tutunmasını sağlar ve azami dayanıklılık ve 

kayış performansı temin eder.

MAKİNE ve ÖZEL MAKİNE  İMALATINDA İDEAL KULLANIM ALANLARI PROFİLLER/ÖLÇÜLER

• Kompresörler

 Fan ve vantilatörler•

 Kompaktörler•

 Pompalar•

 Ahşap işleme makineleri•

• Yüksek kapasiteli testereler

 Özel makineler•

 Takım tezgahları•

 Torna ve matkap tezgahları•

 Taşlama makineleri•

XPZ

XPA

XPB

XPC

3VX/9NX

5VX/15VX

587 - 3556 mm

707 - 3556 mm

1250 - 3556 mm

2000 - 3556 mm

25 - 140 inç

50 - 140 inç

Diğer ölçüleri sorunuz.
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ARİF ALAÇAM RULMAN TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Beşikçioğlu İş Merkezi 1202/2 Sk. No:99/G Yenişehir - İZMİR 

Tel: 0.232.449 55 45 (PBX) Faks: 0.232.449 55 46
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