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   1945 yılında kurulan Selim Makina farklı sektörlere hizmet veren 
metal endüstrilerine yönelik demir, çelik hammaddeli parçaları 
üretebilmektedir. İşletme bünyesinde Isıl işlemle şekillendirme (sıcak 
dövme), talaşlı ve talaşsız imalat  ve dökümhane tesisleri sayesinde 
sayısız parçanın üretimi yapılabilmektedir. Selim Makina firmasının bir 
diğer özelliğiyse deneyimli kalıphane ekibi ve farklı özellikteki işleme 
tezgahları sebebiyle üretim aşamalarında kullanılan tüm kalıpları hızla 
ve tek çatı altında üretebilmesidir. Son yıllarda LPG tüplerinin ekipman 
ve aksesuarlarının üretimi konusunda uzmanlaşan Selim Makina ev ya 
da sanayi tipi ya da küçük (piknik) tipteki tüpler için gerekli tüm parçaları 
üretebilmektedir. Basınca maruz kalan parçaların hassas işlemleri ve 
tüplerin taşınması, stoklanması vb. operasyonlar için gerekli üst, alt 
aksesuarların tamamının üretimi yapılmaktadır. Ayrıca ilgili parçaların 
üretim aşamalarının tamamına yakına aynı çatı altında yapılmaktadır. 
Makine parkında bulunan farklı hassasiyet, ebat ve özellikteki 35 CNC 
işleme tezgahı esnek bir üretim planlamasına imkan sunmaktadır. 
Üretime konu parçanın teknik spektlerine uygun olarak yapılabilen sıcak 
dövme, kumlama, döküm , talaşlı imalat gibi üretim aşamaları yüksek 
kalite standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Ayrıca işletmeye ait  
boyahane (elektrostatik toz boya) tesislerinde yüksek kalitede boyama 
işlemleri de yapılabilmekte ve parçalar kullanıma hazır bir formda sevk 
edilmektedir.

80 
YILLIK 
TECRÜBE

Selim Makine 2021 yılı itibariyle edindiği derin 
tecrübe sayesinde dünyanın birçok farklı 
yerinde LPG Tüp üretimi yapan firmalar için 
farklı ebat, geometri ve özellikteki aşağıdaki 
ekipman ve aksesuarların üretimini 
yapmaktadır. Basınçlı ekipmanlarıdaki yüksek 
risk faktörünü hem üretim aşamalarında hem 
de üretim sonundaki kalite kontrol süreçleriyle 
garanti altına alan Selim Makina birçok parça 
için sevk öncesi %100 mastar kontrolü ile 
sorunsuz bir sevkiyatı garanti altına almaktadır. 
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LPG Tüp üre�cileri ve yan sanayinde çoğunlukla “Koloret” ismiyle 
anılan bu parça temel olarak basınçlı ekipmanların nozüllerinin 
yüksek hassasiyetle işlenmiş dişlerle konumlandığı basınca ve 
sızın�ya karşı dayanıklılık özellikleri olan parçalardır. Sektörde 
'Valve Boss', 'Valve Neck' ve 'LPG Cylinder Bung' isimleriyle de 
bilinen bu parçalar özel alışımlı çelikler kullanılarak sıcak dövme 
ve çok hassas işlemlerden geçirilerek üre�lmektedir. Özellikle dış 
ve iç çaplarında yer alan dişlerin işleme hassasiye� çok kri�k�r. 
Selim Makina sahip olduğu 35 adetlik CNC makine parkuru 
sayesinde tüm işleme adımlarını çok hızlı ve hassas bir biçimde 
tamamlayabilmektedir. LPG tüpleri çok farklı atmoseferik 
koşullarda stoklandığında basınca maruz kalan bu ekipmanların 
üre�m kalitesi büyük önem arzetmektedir. Bugün Selim Makina 
10 farklı ülkede yer alan üre�cilere ait farklı �p çeşitleri için 
tasarlanmış farklı özellikteki koloretleri üretebilmektedir. Ayrıca 
çevik yapısı sebebiyle numune üre�mleri ile deneme siparişleri 
konusunda çok kısa sürelerde destek verebilen firma yıllar 
içerisinde 
LPG tüplerin birçok farklı aksamını da üretmeye başlamış�r.

L�� Tüp Koloret 
(L�� Cylinder Bung / Valve Boss )



Bu parçanın temel fonksiyonu sızdırmazlığı garan� 
al�na alan valflerin hasarlanmasını engellemek�r. 
Valf etra�nda bir zırh olarak konumlanan bu parça 
basınç al�nda depolanmış olan gazın güvenli 
kullanımını sağlamaktadır. Bu parçalar üre�cilerin 
tasarımlaına göre çok farklı şekil, ölçü ve renkte 
üre�lebilmektedir. Tasarımlara göre farklılaşan bu 
parçalar tüpün �pine göre sac malzeme ile sıvama 
teknikleri ya da döküm teknikleri ile 
üre�lebimektedir. Tüpün hangi regülasyona göre 
üre�ldiğinin ve üre�ci markasının işlendiği plaka 
da üre�lebilmektedir. 

L�� Tüp Koruma Çemberi 

w w w . s e l i m m a k i n a . c o m

Bu parça işletmelerde gaz dağıtı 
işlemlerinde kullanılmaktadır. İhtiyaca 
göre özel geometrilerde üretilmesi 
mümkündür.

L�� Gaz 

Dağıtım Flanşı

( Cylinder Guard Ring (Shroud) / Valve Protection Cap )



LPG Tüp valfleri sektörde pirinç (brass) olarak 
yaygın adıyla bilinen bakır alaşımlarından 
yapılmaktadır. Bu parçalar da yüksek basınç altında 
çalışan sızdırmazlık elemanlarıdır ve hassas bir 
üretim süreciyle ele alınmaktadır. Farklı ürünler için 
farklı ebat ve alaşımlarda üretilmesi mümkündür. 
Üretici talebine uygun olarak yarı mamul veya bitmiş 
ürün olarak üretilmesi mümkündür. 

L�� Tüp Valfleri 

(Pirinç)

Tüp Alt Çember /
 Tüp Alt Platform Sacı

Ev tipi ya da endüstriyel tipteki tüplerin alt 
kısımlarında kullanılan bu parçaların birçok 
farklı ebatta üretimi mümkündür. Selim 
Makine kendi bünyesinde bulunan kalıp 
atölyesinde her türlü kesme, delme, sıvama 
kalıplarının imalatını yapabilmekte ve farklı 
boyut ve geometriye sahip bu dairesel 
ayakların üretimini seri bir biçimde 
yapabilmektedir.



w w w . s e l i m m a k i n a . c o m

Bu ayaklar endüstriyel uygulamalarda kullanılan tankların 
üretiminde kullanılmaktadır. Demir, çelik işleme ve döküm 
tesislerinde uygulanabilecek proseslerle farklı ebatlarda 
üretilebilmektedir. 

L�� Tank Ayakları

Küçük tüplerin (piknik tüpü, 
kamp tüpü) taşınmasında 
kullanılan bu aparatın döküm 
ve talaşlı imalat 
yöntemleriyle üretilmesi 
mümkündür. Ayrıca 
istenmesi durumunda plastic 
taşıma / askı aparatları ile 
üretilebilmektedir.

Piknik (Kamp) 
Tüpü Taşıma Aparatı
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