Biz Kimiz?
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 Form Kalıp ürün geliştirme, kalıp tasarımı, enjeksiyon proses geliştirmesi, boyama, kaplama ve çeşitli
montaj uygulamalarda uzmanlar tarafından yeniden organize edilmiş bir firmadır.
 Form Kalıp yalın dönüşüm yaklaşımı ile güçlendirilmiş ve üstün yetenek / yapabirliği ve mühendislik
deneyimi üzerinden kurulmuş bilgi ve birikimi sayesinde ilk tasarım konseptinden seri üretim sevkiyatına
kadar OEM & TIER(X) müşterilere hizmet sunmaktadır.
 Form Kalıp is ambitious to develop by the level of modern industrial knowledge and eager to grow by
turnover. Form Kalıp modern endüstriyel bilim seviyesini arttırarak gelişiminde hevesli ve ciro ile
büyümekte isteklidir.
 Vizyon: Plastik enjeksiyon uygulamalarda taslak konseptten seri üretime kadar OEM müşteriler için
küresel çözüm ortağı olmak.
 Misyon: Ölçüm, kayıt, analiz ve iyileştirme planı (PDCA) döngüsü uygulaması sayesinde mühendislik bilgi
birikimi ve yalın kültürü üzerine odaklanmak ve sonuç olarak sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak.
 Quality Policy: Kalite politikamız aşağıdaki belirlenmiş temel prensiplerle tavizsiz biçimde
yönetilmektedir:
• Müşterilerimizle karşılıklı kazanç sağlayan ilişki inşa etmek, müşterilerimizin ve onların müşterileri’nin ihtiyçlarını
idrak ederek uzun vadeli başarıyı tespit etmek.
• Ürün kalitesinin yanısıra maliyet ve süreçlerimizin doğru yapılmasını taahüdümüz olarak gerçekleştirmek.
• Tüm seviye ve aşamalarda risk yönetimini etkinleştirmek, önleyici aksiyonları doğru ve yerinde kullanmak ve sistematik
yöntem iyileştirme çalışmalarımızı güçlendirmek.
• Titiz değerlendirme/ölçme aksiyonlardan elde edilen ve müşterilerin geri dönüşlerden alınan verileri karşılaştırarak etkin
iş süreçlerimizi sürekli iyileştirme ve yenilikçi kültür bazlı anlayışla şekillendirmek.
• Çalışanların yeterlilik, yaratıcılık, etkinlik ve hesap verebirliğini uygun bir program çerçevesinde geliştirmekle
yönetimin katılımı ve taahüdünü göstermek.

Ne Yapıyoruz?

Tasarım
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Endüstriyel Tasarım: Tüm plastik parçala / ürünlerin gelişmiş yüzey ve
katı model tasarımı.

Parça Tasarım: Görsel ve dayanım gereksinimlere göre gelişmiş ürün
tasarımı.

Mekanik Tasarım: Plastik ağırlıklı mekanizmaların çalışma
performansı ve dayanım beklentilerin doğrultusunda gelişmiş ürün
tasarımı.
#Metal dan plastik’e doğru değişim yolculuğunuzda güvenilir yol
göstericiniz.

Ne Yapıyoruz?

Kalıp İmalatı
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Gelişmiş kalıp teknolojileri:
• Standart Enjeksiyon
• Prototip Kalıplar (Numune ve/veya seri den öncesi üretim için)
• 2 & 3 komponentli (renkli) Uygulamalar
• Overmoulding
• Gaz Enjeksiyon
• Alçak Basınç Enjeksiyon(Folyo, kumaş, deri v.b üzerine baskı)

Ne Yapıyoruz?

Deneme & Onay Süreci
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Deneme & Onay Süreci
Form Kalıp da kalıp deneme süreç yönetimi, en az imalat kadar titizlikle takip ediliyor. APQP sürecin çok önemli
parçası olan deneme ve iyileştirmeler Form Kalıp da aşağıdaki aşamalar şeklinde gerçekleştirmektedir:
• T "0" : Bu deneme bitmiş kalıbın Form Kalıbın iç denemesi olarak tanımlanıyor. Normal şartlarda müşteri bu
denemeyi katılmak zorunda değildir. Bu deneme den amaç kalıbın tüm fonksiyonları çalıştırmak ve görsel
olarak olabilecek en ideal parçayı elde etmektir.
• T "1" : Müşterinin resmi olarak katıldığı ilk denemesidir. Bu denemede standart enjeksiyon prosesi uygulanacak
ve her bir göz den en az 5 parça için ölçüm raporu hazırlanarak müşteriye teslim edilecek. Kalıbın olası
düzeltme ve/veya iyileştirmeler kalite güvence ve proje departmanlardan gelen inceleme ve test sonuçları göre
planlanacak.
• T "2" : T1 sonucuna göre yapılmış tüm düzeltme ve iyileştirmeler den sonra yapılan denemedir. Bu denemede
yine her göz den en az 5 parça için ölçüm raporu yapılır. Genelde bir önceki denemede sorunlu olan ölçümlerde
tekrar kontrol edilir. Bu denemede ayna parlatma ve desen gibi nihai görünüm aksiyonlar için onay alınması
beklenmektedir.
• T "3" : Bu deneme de kalıp standart üretim prosesi ile düşük adetli seri üretim yükü altında sokulmaktadır.
Kalıbın seri iüretim şartlar altında stabil çalışması ve parçanın yeterlilik gereksinimler bu denemede
değerlendirilebilir. nihai parça onayı bu deneme de alınması beklenmektedir. Bu aşama da kalıbın tüm aksesuar
ve ekipmanlar devrede olması gerekmektedir. Sadece boya, tanıtım etiketler ve SMED ekipmanlar gibi konular
çaık olmak izin verilmektedir. Kalıbın sevk onayı bu denemede alınması planlanmaktadır.
• T "4" : Müşterinin işletmesinde gerçekleşen ilk denemedir. Bu denemede Form Kalıp yetkili kişi katılmaktadır.
Kalıp %100 uyumlu şartlarla bu denemede çalışması beklenmektedir.
• T "5" : Müşterinin işletmesinde ilk seri üretim çalışmasıdır. Bu denemede tüm yeterlilik gereksinimler onay
alımakta ve kalıbın onayı verilmektedir.

Ekipman
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1. HURON Marka KX10 Model CNC High Speed İşleme Merkezi
(24000 U/min).
2. HURON Marka KX10 Model CNC High Speed İşleme Merkezi
(24000 U/min) Palet Değiştirme Sistemli.
3. LAGUN Marka FBFL Model Bed Tipi CNC Freze.
4. FIRST Marka Kalıpçı Freze.
5. FIRST Marka Üniversal Freze.
6. KING SPARK Marka E59PM ZNC Dalma Erozyon Makinesi.
7. FOREMAN 50 lik Radyal Matkap Makinesi.

Örnek Ürünler
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Örnek Kalıplar
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Referanslarımız
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