


Gelenekler  Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır,

İnsan etkileşimi her zaman tüm oluşumların 

merkezinde olmuştur.

Aile şirketi Gontermann-Peipers’ın uzun 

geçmişi de şirket başarısının devamlılığının 

yalnızca müşteriler, çalışanlar ve ortaklar 

arasındaki güvenilir işbirliği ile mümkün 

olabildiğini kanıtlamaktadır.

Altı nesildir başarıyla uygulanan bu fel-

sefe, Gontermann-Peipers’ın bugün-

kü önemini kazanmasını sağlamış 

olup aynı zamanda şirketin geleceğe 

yönelik hedefl eri için yol gösterici  

niteliğini sürdürmektedir.

Geniş tecrübeler temelinde, yenilikçi 

düşünce ve uygulamalar şirket fel-

sefemizi oluşturmaya devam edecek 

ve gelenek anlayışımız olmayı sürdü-

recektir.

Gelenek bizi ilerlemekle yükümlü 

kılmaktadır.
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Gontermann Peipers, çelik ve alüminyum haddehaneleri için iş, destek ve 

profi l merdanelerinden oluşan geniş ürün yelpazesine sahiptir.

GP’nin üretimindeki özellik, özel dökme yöntem-

leri, zor ve kapsamlı ısıl işlemlerdir. Bu sayede, 

kullanılabilen son çapa kadar mükemmel mer-

dane özellikleri temin edebiliyoruz:

■  Yüksek aşınma dayanımı 
■  Yüksek randıman 
■  Sabit sertlik 

■  Mükemmel kırılma ve kabuk atma 

 güvenliği.

Marienborn fabrikasının ürünleri



Sıcak bant-iş merdaneleri

Kaba sac- iş merdaneleri

Sıcak bant- destek merdaneleri

Kaba sac- destek merdaneleri

Soğuk bant destek merdaneleri 

Dilimli kütük merdaneleri

Yığma merdaneleri

Profi l merdaneleri



Marienborn fabrikasında Hadde merdaneleri üretimi 

GP Farklı Çelik birleştirilmesinin 

şematik gösterilmesi

GP sürekli ve önemli yatırımlar yapması sayesinde teknolojik bakımdan 

en üst seviyede kalmayı başarmaktadır.

Üretim süreci, eritme ve dökme, ısıl işlem ve talaşlı imalat 

işlemelerini kapsamaktadır.

GP Savurma döküm yönteminin 

şematik gösterilmesi



GP’nin santrifüj döküm yöntemi, silindirlerin dış çevre-

sinde ve iç bölgesinde farklı malzemeleri birleştirmeyi 

mümkün kılmakta ve üstün malzeme özellikleri için ge-

rekli önkoşulları sağlamaktadır.

Santrifüj döküm (Savurma döküm)

GP tarafından geliştirilen bu yöntem, ağırlığı 300 Tona 

kadar olan merdanelerin dış çeperi ile iç bölgesinde 

farklı malzemeler kullanılarak dökümünü mümkün 

kılmaktadır.

Farklı Çelik birleştirilmesi



GP merdaneleri kullanımda

ThyssenKrupp Steel AG: 

Montaj parçaları dahil, kullanıma hazır destek merdane takımı

■  Uzman danışmanlık

■  Yüksek işletme güvenliği

■  Arttırılmış aşınma direnci

■  Daha iyi yüzey kalitesi

■  Yüksek tasarruf

Bu konularda GP gelecekte de iddialı olmayı  

sürdürecektir.

Müşterilerle etkin, yakın ve verimli işbirliği GP ‘nin gücünü oluşturmaktadır.

Bu yüzden Gontermann- Peipers, müşterilerinin haddehanelerin-

deki üretim proseslerinin geliştirilmesine büyük önem ver-

mektedir.

Foto: SMS Demag AG



Dillinger Hütte GTS: Haddehanede GP iş ve destek merdanelerinin denetim ve incelenmesi. 

Aluminium Norf GmbH: GP destek merdanelerinin 2 No‘lu sıcak bant hattında denetimi.



Hain fabrikasının ürünleri  

GP Hain fabrikasında aşağıdaki ürünleri üretmektedir:

Sürekli döküm

Sıkı dokulu ve ince taneli yapıda yuvarlak, kare ve dört köşe 

çubuklar

Savurma döküm

Çok ince tane yapılı savurma döküm silindirler.

El kalıplama- Döküm

Geleceği olan, hassas geleneksel Döküm 

parçalar

Kokil döküm

Birçok kullanım amacı ve alanı için ho-

mojen dokulu döküm parçalar

Lepleme Takımları

Tüm Makine tipleri için

Farklı Malzemeli halkaları 

Haddehaneler için özel kalitede  

halkalar 

Talaşlı İmalat

Müşterilerimizin taleplerine göre 

hassas ölçülerde ve teslim süreleri-

ne uygun

■  Sipariş doğrultusunda malzeme  

 kontrolü

■  Sabit kalite

■  Optimum yüzey kalitesi

■  Yüksek sızdırmazlık

■  Hassas ölçüler

■  Uzman danışmanlık

■  Çevreye zarar vermeyen üretim   

 yöntemleri

■  Yüksek tasarruf.

Bu konularda GP gelecekte de iddialı   

olmayı sürdürecektir.

Direk kullanıma uygun işlenmiş lepleme takımları, 

Sürekli veya Kokil döküm hidrolik bloklar. 

İşlemeye uygun



WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH fi rmasına ait , GP el kalıplama bölümünde dökülen tezgah gövdesinin işlenmesi. 

Aksa geçirilmiş birleştirme halkası, 

haddehane için

İşlenmiş silindir kovanları, savurma 

döküm yöntemiyle üretilmiş Kompresör ve vakum pompaları için ürünler



Müşteri ilişkileri  

 Şirket felsefemiz, artan 

müşteri taleplerini maximum ölçü-

de karşılamaktır. Bu nedenle GP şirket geli-

şiminde aşağıdaki konulara önem vermektedir:

■  Müşteri - tedarikçi arasında sıkı ilişkiler

■   Terminlere uyum

■   Kalite

■   Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda   

 düşünmek

■   Maliyetlerin düşürülmesi

■   İş süreçlerinin daha iyi organize edilmesi

■   Çalışanların ve yöneticilerin performans gelişimi

Firmamızın geçmiş tarihi uzun yıllara dayanan iş ortakları olmadan bu-

günkü gibi başarılı olamazdı. Gelecekte de çözümler üretmeyi 

ve müşterinin memnuniyetini arttırmayı hedefl iyoruz.

WALDRICH SIEGEN Werkzeugmaschinen GmbH: Müşteri ile GP 

tarafından dökülen bir mil yatağı önünde görüşme yapılırken



Dünyada Müşterilerimizin bulunduğu bölgeler

Aluminium Norf GmbH: Haddehanede destek merdane denetimi



GP ilkeleri

Ürünlerlerimiz, üretim yöntemlerimiz ve organizasyonda 

yapacağımız iyileştirmelerle geleceği kazanmak istiyoruz.

Bunun için yönetim ilkelerimiz: 

■  Müşteriler için birinci sınıf performans:   

 Ürünler ve hizmet

■   Ana işlerde ürün yenilikçiliği

■   Tedarikçilerle ilişkilerde yakın   

 işbirliği

■   Motive olmuş çalışanlar 

■   Kabul edilebilir karlılık

■   Üretim Merkezinin güvence  

 altına alınması

■   İstihdamın güvence altına  

 alınması
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Gontermann-Peipers GmbH

Hauptstrasse 20

57074 Siegen, Almanya

Tel:  +49 271  600

gproll@gontermann-peipers.de

gpcast@gontermann-peipers.de


