


Firmamız 1990 yılında Osman Taşdemir önderliğinde OSTAŞ 
torna atölyesi olarak kurulmuştur. OSTAŞ LTD. ŞTİ. 1997 yılın-
dan beridir aile şirketi olarak faaliyetine devam etmektedir.
4 toplu ve 3 toplu hidrolik silindir makineleri, kordon maki-
neleri, boru bükme makineleri, profil ve demir kesme maki-
neleri, Ahşap parke silim makineleri, mozaik silim makineleri 
ve diğer sac işleme makineleri imalatı yapıp yurt içi dağıtımını 
ve yurt  dışı ihracatını yapmaktadır. 1999 yılında imalatına ek 
olarak Hırdavat sektörüne atılıp toptan ve perakende olarak 
müşterilerine her iki alanda hizmet vermektedir.

Geçmişten bugüne yeni teknolojileri yakından takip eder-
ek müşterilerine daha kaliteli ürün ve hizmet sunma gayreti 
içerisinde olan Ostaş Makina, kendi ürettiği ürünlerin satış 
ve pazarlama ve dağıtımını yaptığı gibi bir çok ürünün de 
bayiliğini üstlentmektedir. Araçlarıyla Türkiye’nin bir çok nok-
tasında bulunan müşterisiyle direk çalışma sağlamaktadır.

Ostaş Makina yeni ürün tasarımı geliştirilmesi amacıyla ciddi 
çalışmalar yapmaktadır. Bu süreçte tüm imalat ve tasarım-
la ilgili unsurlar dikkate alınarak kullanışlı, modern, kaliteli 
ürünler üretmektedir. Yapılacak ürünler çok titiz çalışmalar ile 
tasarım aşamasında tüm kriterler dikkate alınarak hazırlanır. 
Ostaş Makina. sadece kaliteyi ürettiği ürünlerde değil bay-
ilikle sattığı ürünlerde de kaliteyi ilk planda tutmaktadır.

Kuruluşumuzdan bu güne kadar ana hedefimiz müşterile-
rimize en iyi fiyatı en iyi kaliteyle sağlamak ve satış sonrası 
müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır. Bu yüzden Os-
taş Makine en iyi şekilde güçlenmek için ISO ve CE belgeleri 
desteklemiştir

HİZMET ve KALİTE POLİTİKASI
Geçmişten gelen prensipleri doğrultusunda en önem verilen 
konu müşteri memnuniyetidir. Müşteri ilişkilerini uzun vadeli 
düşünen Ostaş Makina, satış öncesi ve sonrası hizmetlerinde 
de en yüksek standartları amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, hizmet kalitesini korumak için yal-
nızca konusunda uzman güvenilir firmaların temsilciliğini 
yapmaktadır. Müşteri hizmetlerinde ve üretimde kalitenin en 
çok yetişmiş insan gücü ile sağlanabileceğine inanan Ostaş 
Makine sektörün en tecrübeli kadrosuna sahiptir.

Our firm was established as Ostaş lathe workshop in the 
leadership of Osman Taşdemir in 1990. Ostas Machinery has 
been continuing its operations as a family corporation since 
1997.It manufactures, makes domestic deliveries and exports 
4 and 3 rolls hydraulic roll bending machines, swagers, sec-
tion and pipe bending machines, profile and iron shearing 
machines, floor sanders, mosaic polishing machines and 
other metal shearing machines. The company started hard-
ware service as well as its manufacture in 1999, gives service 
in both areas as wholesale and retail to its customers.

From past to present, Ostas Machinery follows new technol-
ogies closely and is in the struggle of presentation of good 
product and service. Ostas makes the distribution, marketing 
and sale of its own products and is the distributor of many 
brands. The company makes direct cooperation with its cus-
tomers in many areas of Turkey by means of its vehicles.

Ostas Machinery exerts serious efforts for the aim of devel-
oping new product designs. At that point, it manufactures 
useful, modern, quality products considering the whole man-
ufacture chain and design process. All criteria are taken into 
consideration in design process with meticulous care. Ostas 
Machinery keeps the quality not only in manufacture but also 
in sales department in the first place. 

Our main aim since our establishment is to give the best pric-
es with the best quality and after-sale customer satisfaction. 
For that very reason, Ostas Machinery is supported with ISO 
and CE certificates to gain strength.

SERVICE AND QUALITY POLITICS
Within the principles with the direction of past, the most im-
portant issue for us, is customer satisfaction. Considering the 
customer relationship in long-term, Ostas Machinery aims to 
get the highest standards before and after sale services.

Following this aim, Ostas Machinery only accepts the distrib-
utorship of the firms that are specialist in their fields in order 
to protect its service quality. Ostas Machinery has the most 
experienced staff of the sector since it believes in the fact that 
the customer services can only be provided by experience 
and proficiency.
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• Döküm ve çelik konstrüksiyon tabla
• Kullanıcının saca hakimiyetini kolaylaştıran geniş tabla
• Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi
• Dayanıklı düşük karbonlu çelikten imal edilmiş kesme kolu
• Dar ve ince sacların kesimine uygun arka dayama sistemi
• Hassas ve düzgün kesim sağlayan açılı çelik alt ve üst bıçak
• Açılı sac kesimine uygun ön gönye ve dik kesim
   sağlayan milimetrik cetvel 

• Cast and steel construction table
• Large table that enables users control for plate
• Mechanic pressure system that prevents plate slipping during cutting
• Cutting arm produced from durable low-carbon steel
• Rear gauge range system appropriate for narrow and thin plate cutting
• Angled bottom and up blades providing critical and proper cutting
• Front miter suitable for angled plate cutting and millimeter
   ruler enabling vertical cutting 

OGM Kesme Kapasitesi Dkp Sac
Shearing Capacity

Kesme Uzunluğu
Shearing Length

Tabla Yüksekliği
Table Height

Tabla Genişliği
Table Width

Arka Dayama Mesafesi
Rear Gauge Range

Uzunluk
Length

Genişlik
Width

Yükseklik
Height

Yaklaşık Ağırlık 
Approximate Weight

MODEL mm mm mm mm mm mm mm mm kg

OGM 1300 x 1.5 1.5 1300 730 570 600 2200 1100 1100 550
OGM 1050 x 1.5 1.5 1050 730 570 600 1900 1100 1100 450

OGM 1050 X 1.5

MANUEL GİYOTİN VE CAKA MAKİNELERİ
HAND - LEVER GUILLOTINE SHEARS
SHEET METAL FOLDING MACHINESOGM / OCM

OCM Çalışma Genişliği
Working Length

Bükme Kapasitesi
Bending Capacity

Üst Çene Kursu
Top Beam Stroke

Maksimum Bükme Açısı
Max. Bending Angle

Uzunluk
Length

Genişlik 
Width

Yükseklik
Height

Ağırlık
Weight

MODEL mm mm mm mm mm mm mm mm

OCM 2060 -2 2040 1,5 120 135 2900 560 1290 1250
OCM 1260 -2 1260 1,5 40 135 1600 880 1180 450

OCM 1260-2

OCM 2060-2

Kollu caka makinalarımız tamamen çelik 
konstrüksiyondan imal edilmiş olup, parça-
lı bıçaklıdır. Kullanımı son derece kolay ve 
seri üretime el verişlidir. Parçalı bıçaklar sa-
yesinde değişik ebatlarda kutu şeklindeki 
imalat yapılabilir.
Oynak çenenin hareketi, güçlü yaylar ve 
manuel kolla gerçekleştirilmektedir. Bu 
tiplerde sacın sıkıştırılması için üst çeneye 
herhangi bir ayar gerekmez. OCM 1260 
tiplerinde üst çene ayakla hareket ettirilerek 
kilitlendiğinde serbest kalan ellerle kontrollü 
çalışma sağlanmıştır. OCM serilerinde üst 
bıçak opsiyonel olarak tek parça halinde 
de üretilebilmektedir.

Our armed folding machines are fully 
produced by steel construction and with 
segmented (pan box) blades. Its use is 
extremely easy and convenient for produc-
tion in series. Its convenient for whole of 
the production in the shape of box in the 
different sizes thanks to (pan box) blades. 
Motion of the movable javs is provided by 
strong springs and
manual handle. No adjustment is required 
for the compression of the sheet on the up-
per jaws in these types. On the OCM 1260 
models the top beam can be locked by foot 
so that the operator can use both hands for 
a controlled fold. Optionally on OCM series 
the upper blades can be manufactured in 
the whole length.

Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir.
Data based upon bending capacity is given for 240N/mm²  plate yielding strength.

Kıvırma kapasitesi verilen ölçü değerleri 240N/mm² akma sınırı sac mukavemetine göre verilmiştir.
Data based upon bending capacity is given for 240N/mm²  plate yielding strength.
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Sınıfının en üstün, hızlı ve  seri kesim kapasitesine sahip 
olan profil demir kesme makineleri, düz ve dereceli kesim-
lerde de kullanıcısına maksimum verimlilik sağlamaktadır.  
Profil, demir, lama vb. malzemeleri istediğiniz şekilde ke-
sim yapabilirsiniz.

The best of its class, Iron and profile cutting machines 
have the serial cutting capacity and provide maximum effi-
ciency in flat and portable mitre cuttings. You can cut iron, 
profile and lama as in the form you desire.  

DEMİR VE PROFİL KESME MAKİNELERİ
IRON AND PROFILE SHEARING MACHINESDPK

380 V

Tip
Type

Dolu Malzeme
Filled Material

Profil
Profile

Boru
Pipe

Köşebant
Angle Bar

Lama
Flat Bar

Uzunluk
Lenght

Genişlik
Widght

Yükseklik
Height

Motor
Motor

Dönüş Hızı
Rotation Speed

Testere
Saw

Aşındırıcı Taş
Grinding

Ağırlık
Weight

DPK mm mm mm mm mm mm mm mm kw Rpm mm mm kg

10 HP 35 140 4" 100x100 150x15 1000 900 1230 7,5/380 V 2880 520x4x40 200x25x25 230
5,5 HP 25 50 3" 50x50 50x10 780 650 1240 4/380 V 2880 450x3x40 175x20x20 150

380 V
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DEMİR VE PROFİL KESME MAKİNELERİ
IRON AND PROFILE SHEARING MACHINESDPK

380 V

Tip
Type

Dolu Malzeme
Filled Material

Profil
Profile

Boru
Pipe

Köşebant
Angle Bar

Lama
Flat Bar

Uzunluk
Lenght

Genişlik
Widght

Yükseklik
Height

Motor
Motor

Dönüş Hızı
Rotation Speed

Testere
Saw

Aşındırıcı Taş
Grinding

Ağırlık
Weight

DPK mm mm mm mm mm mm mm mm kw rpm mm mm kg

4 HP 20 30 2" 40x40 40x10 680 550 1160 3/380 V 2880 400x3x40 175x20x20 100
4 HP (MNFZ) 20 30 2" 40x40 40x10 680 550 1160 3/220 V 2880 400x3x40 - 98

Sınıfının en üstün, hızlı ve  seri kesim ka-
pasitesine sahip olan profil demir kesme 
makineleri, düz ve dereceli kesimlerde 
de kullanıcısına maksimum verimlilik 
sağlamaktadır.  Profil, demir, lama vb. 
malzemeleri istediğiniz şekilde kesim ya-
pabilirsiniz.

The best of its class, Iron and profile 
cutting machines have the serial cutting 
capacity and provide maximum efficien-
cy in flat and portable mitre cuttings. You 
can cut iron, profile and lama as in the 
form you desire.  

Tip
Type

Dolu Malzeme
Filled Material

Profil
Profile

Boru
Pipe

Köşebant
Angle Bar

Lama
Flat Bar

Uzunluk
Lenght

Genişlik
Widght

Yükseklik
Height

Motor
Motor

Dönüş Hızı
Rotation Speed

Testere
Saw

Ağırlık
Weight

DPK mm mm mm mm mm mm mm mm kw rpm mm kg

3 HP (MNFZ) 15 25x25 1,5" 25x25 25x5 540 460 640 2,2/220 V 2880 350x2,5x32 52
3 HP 15 25x25 1,5" 25x25 25x5 540 460 640 2,2/380 V 2880 350x2,5x32 51

220 V

220 V
380 V
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Parke makinelerimiz ev, büro, gibi her türlü yapıların parke ve ahşap  yüzeyle-
rinin zımparalanmasında kullanılmaktadır. Fanın  yüksek emiş  gücü sayesinde 
zeminde toz bırakması minumum seviyeye indirilmiştir. Sınıfındaki bir çok ürün-
den farklı olarak , bezli zımpara takılabilen bir diske sahip olması ve hassas ayar 
kolları sayesinde makinenin zımpara diskinin seri bir şekilde ayarlanmasında ve 
zemimin üzerindeki  çizilmelerin önlenmesini sağlayarak maksimum verim sağ-
lar. Parke makinelerimiz  kolay ve etkin kullanımı, taşınabilirliği sayesinde geniş 
bir kullanıcı çevresi tarafından kullanılmaktadır.

Parquet machines are used for sanding and polishing the floors of houses, 
offices. They allow cleaning dusts after processing with a high vacuum pow-
er. As different from similar products, user can put a textile-covered grinder 
into the disc; can adjust the disc very easily via sensitive adjustments handles. 
The machines reach better results preventing scratches on the floor. Parquet 
machines are used commonly due to its easy and efficient use with its easy 
carriage specifications. 

Tip
Type

Motor
Motor

Nominal Akım
Nominal Curret

Koruma Modu
Protection Mode

Disk Çapı
Discdiameter

Disk Devri
Rpm

Uzunluk
Lenght

Genişlik
Width

Yükseklik
Height

Ağırlık
Weight

OMS kw amp ıp mm d/dk mm mm mm kg

OMS - 2 1.5 10 55 176 2000 930 340 960 60
OMS - 3 2.2 13.7 55 176 2000 930 340 960 63

OMSA - 2 1.5 10 55 176 2000 930 340 960 62
OMSA - 3 2.2 13.7 55 176 2000 930 340 960 65

AHŞAP PARKE VE MOZAİK SİLİM MAKİNELERİ
FLOOR SANDER & MOSAIC POLISHING MACHINESOMS / MSM

MSM  Mozaik makinesi genellikle bina ve yol inşaatların-
da kullanılan  beton, mermer, mozaik malzemelerin yatay 
taşlamasında, endüstriyel zeminlerin parlatılması ve tahriş 
olmuş yüzeylerin düzeltlmesi gibi birçok  taşlama ve par-
latma süreçlerinde  üstün performansı sayesinde hızlı ve 
yüksek kapasiteli silim uygulamalarında etkin verim sağlar. 
Kaliteli bir silim taşı seçimi ile gerek ekonomik gerekse gü-
venilir cilalama yapar.

MSM mosaic machine is usually used for grinding 
mosaic stones, marbles that are used in buildings 
or road constructions. The machine is also used for 
polishing industrial areas, cleaning deformed sur-
faces, which need a fast and quality grinding pro-
cess. Our machines give an economic and quality 
surface grinding with a quality grinding stone.

Standart / Standard

Standart / Standard

Opsiyonel / Optional

Opsiyonel / Optional

Tip
Type

Motor
Motor

Nominal Akım
Nominal Current

Koruma Modu
Protection Mode

Disk Devri
Rpm

Uzunluk
Lenght

Genişlik
Width

Yükseklik
Height

Ağırlık
Weight

MSM kw amp ıp d/dk mm mm mm kg

5,5 HP 4 / 380 V 9 55 700 1100 550 1000 114
7,5 HP 5,5 / 380 V 12 55 700 1100 550 1000 128
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