
We look to the future

 Cam İşleme 
Makineleri



CMS HAKKIMIZDA

CMS Makine A.Ş., 1995 yılında Türkiye’de yalıtımlı cam ve 

nitelikli cam işleme teknolojileri üreten ilk firma olarak 

İstanbul'da kuruldu. Günümüzde, Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilen 

teknoloji ve inovasyon çalışmaları ile birlikte, ürün gamında yer 

alan 30’un üzerinde ana ürün ve 200’ün üzerinde versiyon 

sayesinde dünya genelinde tek başına tesis kurabilen nadir 

firmalardan biri haline geldi. 

Konusunda Türkiye’ de lider olan CMS Makine San. ve Tic. A.Ş 

bugün üretiminin %80’ ini ihraç eden bir dünya markasıdır. 127 ülkede 

15.000’den fazla ürün ile 10.000’den fazla müşteriye çözüm üretmekte 

ve uluslararası platformda sektöre yön vermektedir.

Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan anketlerde, sektörde kilit rol oynayan

 ilk 5 firmadan biri olma başarısını elde etmiş olan CMS Makine; Satış, Ar-Ge, 

üretim ve satış sonrası hizmetler gibi teknik operasyonların yanında kurumsal 

altyapısı ve 26 yıllık proses bilgisi ile dünyanın saygın üretici firmaları arasında yer almaktadır.
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İkinci hat ilavesi ile camın 4 kenarını otomatik olarak rodajlama 
yeteneği kazanabilirsiniz. Ayrıca mevcut makine ve hatlarınız ile 
senkronizasyon sayesinde tesisinizi kesintisiz ürün akışı için 
yapılandırabilirsiniz.
   1. Hattan bağımsız boyut seçimi
   1. Hattın sahip olduğu tüm özellikler
    Besleme Konveyörü, Rodajlama Makinesi ve Transfer 
Konveyörü

               CMS cam işleme makine çözümleri ile cam işleme fabrikanızı ihtiyacınıza 
           ve tercihlerinize göre yapılandırın. Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimiz ile 
      size minimum yatırımla maksimum kalite ve kapasitede üretim yapabilen sağlam, 
güvenilir, perfomanslı ve hassas cam işlemeyi garanti ediyoruz.

Yüksek Hızda
Cam İşleme

Servo Motor
Tahrikli Eksenler

Kaba, Hassas Rodaj 
ve Parlatma

Otomatik Cam 
Kalınlığı Ölçme (Ops.)

Dokunmatik Ekran
Kontrol Paneli

Otomatik Cam 
Ebadı Ölçme (Ops.)

Çift Kenar Cam Rodaj Hattı
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10+10 Motor

Uzaktan Erişim

PLC Kontrol Sistemi90 Reçete Sistemi
Alt- Üst 
Hava Bıçağı

Manuel veya Otomatik 
(Ops.) Cam Alt Destek 
Mekanizması 

Otomatik Yağlama
Sistemi

Gantri Servo 
Cam Yürütme

Barkodlu Cam 
Tanıma Sistemi (Ops.)

Otomatik
Gönyeleme 

A- Besleme Konveyörü 

Besleme konveyörü kullanımı prosesinizi hızlandırmakla
birlikte, hatasız ve kazasız proses imkanı sunmaktadır.
 
   Operatörden bağımsız ve 
   hatasız cam besleme
   Minimum operatör kontrolü
 
 

B- Çift Kenar Cam Rodaj Makinesi (DE)
Çift kenar cam rodaj makinesi 10+10 toplamda 20 motorlu 
olarak tasarlanmıştır. Birbirine paralel iki cam kenarını aynı 
anda yüksek hassasiyette 
rodajlamak için kullanılır. 
Düz camın kaba taşlaması, 
ince taşlaması, 
alt-üst pah kırma ve 
parlatması yapılarak
istenilen ebat haline 
gelmesi sağlanmaktadır. 

Transfer konveyörü, rodaj makinasından çıkan camların 
operatör tarafından kolayca toplanması ve / veya bir 
sonraki prosese otomatik olarak iletimi için kullanılmak-
tadır.
    Güçlü Konstürüksiyon
    Otomatik Cam Durdurma

C- Çıkış Konveyörü D- İkinci Hat (Full Otomasyon) 
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Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

A

1.GirişCam 1.Çıkış1.DE

L W L2

L2

W2

W2

L1

L1

L3

L3

W4

W4

W1

W1

H1

2000 2100

2600

3200

2100

2600

4200

4700

5200

4800 2200

4800 2200 2600

3200

2100 2100

26002500

3000 3200 3200

2.GirişCam 2.Çıkış2.DE

L W L5

L5

W4 L4

L4

L6

L6

W5

W5

W3

W3

H2

2000 2000
2000

3200

2100 4200

4700

5200

2100
2600

2600

3200

2100 2100
2100
2600

2500
2500

3000
2000
2500
3000

2100
2600
3200

2100
2600
3200

C

B D

3-25 mm

 *Ölçü birimleri mm’dir.

2-12 m/dk

±0.5 mm/m

±0.1 mm/m

250x300 mm

20 + 20 

3-25 mm

2-12 m/dk

±0.5 mm/m

±0.1 mm/m

250x300 mm

10 + 10 

DE-L DE

Paralel Cam İşleme Toleransı (mm)

Minimum Cam İşleme Ebadı

Motor Sayısı

Cam Kalınlığı

Cam işleme Hızı

Diyagonal Cam İşleme Toleransı (mm)



Ana Özellikler

Serisi
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                 Ürümüzde standart olarak yer alan ana fonksiyon ve özellikler kullanıcı 
            ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap verebilmek için yapılandırılmıştır.

Otomatik cam dayama mekanizması ile 
paralellik ve dikdörtgenlik garanti altına alınmıştır.

Otomatik Cam Dayama

Her iki kenarda cam yürütme bağımsız Servo Tahrik mekanizmaları ile 
gerçekleştirilmektedir. Elektronik olarak senkronize çalışan bu sistem 
bakım kolaylığı sağlamakla birlikte yorulma, kasıntı ve arızaları 
ortadan kaldırmaktadır.

Gantry (Bağımsız) Tahrik 

     Kompakt Çözüm

Cam Boyutuna Göre Konumlandırılabilen Orta Destek Mekanizması

Parlatma Keçesi Otomatik Basma-Çekme Özelliği ile Uzun Ömürlü Kullanım

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde

Operatör Panel
Uzaktan erişim sistemi sayesinde 
çevrimiçi etkin servis desteği

Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve Ayarlarınızı Saklayın

Reçete Yönetimi

     Otomatik 
Yağlama Sistemi      Kolay Bakım



Opsiyonlar

6

Sisteme beslenen camın uzunluğunu ve kalınlığını otomatik 
olarak ölçüp hattın kendisini cam ölçüsü 
ve kalınlığına göre otomatik olarak ayarlayabilmesini 
sağlayan bu fonksiyon full otomatik tesisler için geliştirilm-
iştir. Bu Opsiyon ile birlikte otomatik gönyeleme özelliği 
standart olarak verilmektedir.

    Otomatik cam genişliği ölçümü
    Otomatik cam kalınlığı ölçümü 
    Proses Kontrolü
    Reçete Takip

Ops. GRS - Cam Tanıma

Reçete parametresi veya ölçülen cam boyutlarına göre alt 
destek mekanizmasının otomatik olarak pozisyonlanma 
özelliğidir.
Büyük camlarda kırılma riskini ortadan kaldırmakta manuel 
pozisyonlamaya göre kaza risklerini ortadan kaldırmaktadır.

Otomatik gönyeleme kullanımı prosesinizi hızlandırmakla 
birlikte operator hatalarını elimine etmektedir. Konveyör 
üzerine rasgele bırakılan cam otomatik olarak gönyelen-
mekte ve hatta beslenmektedir.

      Ops. PSW - Otomatik Pozisyonlanan

Cam Alt Destek Grubu

Uzaktan erişim sistemi sayesinde 
çevrimiçi etkin servis desteği

Cam yüzeyinde taşınan su ve cam 
tozunu engellemek, tesisi temiz 
tutmak ve bir sonraki prosesleri 
korumak için kullanılır.

Ops. OAK - Hava Bıçağı

Ops. IAP - Otomatik Gönyeleme

Ops. GRS seçildiğinde Ops. IAP - Otomatik Gönyeleme
özelliği standart olarak gelmektedir.



    Otomatik cam yüksekliği ve uzunluk tespiti sensörler 
yardımı ile yapılmaktadır,
    Cam kalınlığına ve ölçüsüne göre otomatik olarak 
zımpara ve rodajlama işlemleri yapılabilmektedir,
    Otomatik pozisyonlama 
sistemi sayesinde camların 
bütün kenarları hızlı ve 
kusursuz işlenebilmektedir,

                  CNC Dikey Disk Takımlı Cam Zımpara Ve Rodaj Makinesi, servo motor 
              kontrollü sistemi ile yalıtımlı ısıcam ve temperli cam üretimi öncesinde 
          kesilen camların maksimum hızda ve kusursuz olarak disk takımı ile zımparalama 
     ve rodajlama işlemini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Paslanmaz 
İç-Dış Gövde

Disk Takımlı
Zımpara Kafası

Paslanmaz
Su Pompaları

Otomatik Cam Uzunluk
ve Yükseklik Ölçümü

Servo Motor 
Kontrol Sistemi

Dokunmatik Ekran 
Kontrol Paneli

Dikey Disk Takımlı Cam Zımpara 
ve Rodaj Makinesi

Serisi
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Giriş Konveyörü Zımparalama ve Rodajlama hattı ünitesi cam 
plakaların yüklenebilmesi için tasarlanmış yükleme bölgesi 
konveyörüdür.
    Komple paslanmaz gövde

Tasarımı sayesinde hem CMS üretimi cam yıkama ve 
yalıtımlı cam üretim hatlarına hem de farklı üreticilerin 
makinelerine kolayca entegre edilebilmektir.

A- Giriş Konveyör

B- Zımpara Ünitesi C- Çıkış Konveyörü

Cam En Boy Ölçülerini 
Otomatik Algılama

Uzaktan 
Bağlantı

4-12 mm Kalınlığındaki 
Camların Zımparalanması

Low-E Cam 
Zımparalama

Otomatik Cam 
Kalınlığı Ölçme 

4-12 mm



11500 mm 1980 mm 2500 mm 1210 mm 2500 mm 3280 mm 3720 mm 2500 mm

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

DZH-D

L

L

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L5

L5 H

H

W

W
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Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

DZH-D

Cam İşleme Hızı

Maksimum İşlenebilir Cam Ebadı

Minmum İşlenebilir Cam Ebadı

Cam Kalınlığı

3000x2500 mm

650x200 mm

4-19 mm

300 mm/sn



                  Cnc Dikey Cam Zımpara Makinesi cam temperleme veya yalıtımlı 
           cam üretim öncesi camların maksimum hızda ve kusursuz olarak pah
     alma ve zımparalama işlemini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bütün 
işlemler otomatik olarak maksimum çevrim hızı ile gerçekleştirilmektedir.

Paslanmaz 
İç-Dış Gövde

Otomatik Cam Uzunluk
ve Yükseklik Ölçümü

Otomatik Cam 
Kalınlığı Ayarı (Ops.)

Suya Dayanıklı 
Servo Motorları 

Düz ve Şekilli Cam 
Zımparalama 

Paslanmaz Su
Pompaları

CNC Dikey Cam Zımpara Makinesi

Serisi
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Low-e Cam 
Zımparalama 

360 Dönebilen
Zımpara Kafası

Su Dinlendirme
Tankı

Kaplamalı Camları
Temassız Zımparalama

Uzaktan
Bağlantı

Otomatik cam boyu ölçme sistemi sayesinde operator tarafın-
dan cam zımparalama makinesine verilen camın ebadı 
otomatik olarak ölçüp makinenin kendisini cam ölçüsüne göre 
ayarlayabilmesi için tasarlanmıştır. Bu özellik sayesinde 
operatörün cam bilgilerini girmesi engellenerek hata olasılığı 
kaldırılmış ve seri üretim arttırılmıştır. 

A- Giriş Konveyör

Otomatik Cam Boyu Ölçme Sistemi 

    Suya dayanıklı servo motorlar
    Otomatik cam yüksekliği tespiti sensörler yardımı ile 
yapılmaktadır.
    360 derece dönebilen zımparalama kafası sayesinde 
camın dört tarafı otomatik ve hızlı bir şekilde
 işlenebilmektedir.
    Zımpara derinliği 0,5mm den 2mm ye kadar 
ayarlanabilmektedir.
    Kusursuz alt kenar 
zımparalama

B- Zımpara Ünitesi C- Çıkış Konveyörü
Tasarımı sayesinde hem CMS üretimi cam yıkama ve yalıtımlı 
cam üretim hatlarına hem de farklı üreticilerin makinelerine 
kolayca entegre edilebilmektir.
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Modeller & Boyutlar

L

L1 L2 L3 L4 L5

W

H

Teknik Özellikler

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

DZH2500 12300 mm

12450 mm

1640 mm

1640x2 mm

2500 mm

2500 mm

1950 mm

1950 mm

2500 mm

4600 mm

3280 mm

4600 mm

4650 mm

4650 mm

4570 mm

4570 mm

L L1 L2 L3 L4 L5 W H

DZH2800

DZH

Maksimum İşlenebilir Cam Ebadı

Minumum İşlenebilir Cam Ebadı
Cam Kalınlığı 

Maksimum Dikey İlerleme Hızı

Maksimum Yatay İlerleme Hızı

Maksimum Yatay İlerleme Hızı

Maksimum Cam Ağırlığı

Hava Basıncı

Hava Tüketimi

Su Basıncı

Su Tüketimi

3000x2500 mm

350x20 mm

2,3 - 19  mm
30 m/min (cam kalınlığı 2,3-19 mm)

30 m/min (cam kalınlığı 2,3-5 mm)

3 bar

50 lt/dk

20 m/min (cam kalınlığı 6-8 mm)
940kg (250kg/lm)

6 bar 

200 lt/dk
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    Low-E Cam 
Zımparalama 

Paslanmaz su motorları ve su tankı 

Servo motor teknolojisi ile hassas cam zımparalama ve rodajlama 

    Komple 
Paslanmaz Çelik 

    Seri Cam 
Zımparalama  

Cam tozlarını ayrı bir tankta ayrıştırıyoruz. Makine arkasında bulunan ve 
su tankı ile bağlantılı olan su dinlendirme tankı sayesinde zımparalama 
işlermleri sonrası ortaya çıkan cam tozları ayrı bir tankta dinlendirilerek 
cam tozlarının sisteme tekrar girişi engellenmektedir. 

Su Dinlendirme Tankı 

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde

Operatör Panel
Uzaktan erişim sistemi sayesinde
çevrimiçi etkin servis desteği

Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve Ayarlarınızı Saklayın

Reçete Yönetimi

Ana Özellikler

Düz cam zımparalamaya ve rodajlamaya 
uygun olarak tasarlanmıştır. 

Düz Cam Zımparalama ve Rodajlama 

                     Ürümüzde standart olarak yer alan ana fonksiyon ve özellikler kullanıcı 
                  ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap verebilmek için yapılandırılmıştır.
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Uzaktan erişim sistemi sayesinde
çevrimiçi etkin servis desteği

Ana Özellikler

Serisi

Hem düz cam hem de şekilli cam zımparalamaya uygun olarak 
tasarlanmıştır. Şekilli cam zımparalama çözümlerimiz için 
CMS Şekil Kütüphanesi’ni incelemeniz gerekmektedir. 

Düz ve Şekilli Cam Zımparalama 

Zımpara bandı baskısı farklı cam kalınlıklıklarına göre otomatik olarak 
ayarlanmakta olup zımpara bandının kullanım ömrü arttırılmıştır. Bu özellik 
sayesinde zımpara bandının değişim sıklığı azaltılarak zaman kazanımı ile 
beraber bakım maliyeti düşürülmüştür. 

      Farklı Cam Kalınlıklarına Göre 
Otomatik Zımpara Bandı Baskısı 

    Low-E Cam 
Zımparalama 

Paslanmaz su motorları ve su tankı 

Servo motor teknolojisi ile hassas cam zımparalama

    Komple 
Paslanmaz Çelik 

    Seri Cam 
Zımparalama  

Cam tozlarını ayrı bir tankta ayrıştırıyoruz. Makine arkasında bulunan ve 
su tankı ile bağlantılı olan su dinlendirme tankı sayesinde zımparalama 
işlermleri sonrası ortaya çıkan cam tozları ayrı bir tankta dinlendirilerek 
cam tozlarının sisteme tekrar girişi engellenmektedir. 

Su Dinlendirme Tankı 

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde

Operatör Panel
Uzaktan erişim sistemi sayesinde
çevrimiçi etkin servis desteği

Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve Ayarlarınızı Saklayın

Reçete Yönetimi

                     Ürümüzde standart olarak yer alan ana fonksiyon ve özellikler kullanıcı 
                  ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap verebilmek için yapılandırılmıştır.

                     Ürümüzde standart olarak yer alan ana fonksiyon ve özellikler kullanıcı 
                  ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap verebilmek için yapılandırılmıştır.



                  CNC Cam İşleme Merkezi düz veya şekilli camlara rodajlama, delme,   
               frezeleme ve parlatma işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. PC  
           tabanlı numerik kontrol sistemi sayesinde işleme prosesleri otomatikleştirilmiş 
       olup cam işleme proseslerini kusursuz ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir .

Otomatik Merkezi
Yağlama Sistemi

Cam İşleme Merkezi

Serisi
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3 Eksen Otomatik 
Takım Değiştirme

Otomatik 
Spindle Soğutma

Tek Takımla Kaba, 
Hassas Rodaj ve Parlatma

El Kontrol 
Ünitesi (Ops.)

Tek Veya Çift Istasyon 
Taret Seçeneği (Ops.)

 Takım 
Kalibrasyonu

Otomatik olarak düz ve şekilli camlara rodajlama, cam 
frezeleme, cam delme ve cam parlatma işlemlerini 
gerçekleştirebilir. 

Camlara istenilen çaplarda 
farklı matkap uçlarıyla delik 
delme işlemini yapabilmektedir.

Camlara istenilen çaplarda 
farklı freze takımlarıyla oyma ve 
işleme yapılabilmektedir.

Camlara istenilen ölçüye 
getirmek için rodaj takımı ile 
talaş kaldırma işlemi yapılmak-
tadır. 

Otomatik olarak düz ve şekilli 
camlara rodajlama, cam 
frezeleme, cam delme ve cam 
parlatma işlemlerini 
gerçekleştirebilir. 

Tek Makinede Bir Çok Cam İşleme Çözümü 

Delme Frezeleme

Rodajlama Parlatma



GPC 3000 mm 1500 mm 6000 mm 3600 mm 2750 mm 1850 mm

L - Cam W - Cam L

L

W

W

H

H

H1

H1
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Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

GPC

Eksen Sayısı

Minimum Cam İşleme Ebadı
Maksimum Cam İşleme Ebadı

Cam İşleme Kalınlığı

Cam İşleme Hızı

Spindle Hızı

Spindle Gücü

Maksimum Takım Çapı

Takım Sayısı

Maksimum Hız ( X - Y - Z )

3

200x200 mm

3000x1500 mm
3-25 mm

0-24 m/dk

30 - 60 - 15 m/dk

12000 rmp
15 kW 

150 mm

7



Ana Özellikler
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     Otomatik 
Yağlama Sistemi

     Otomatik
Takım Değiştirme

     Güçlü İş 
Mili Motoru 

İş Mili Motoru ve işleme takımlarının içten ve dıştan 
soğutma işlemi otomatik olarak gerçekleştirilerek 
olası arızaların önüne geçilmiştir. Bu özellik 
sayesinde bakım maliyetleri ve üretim kesintileri 
engellenmektedir.

Otomatik Soğutma Sistemi 

Otomatik olarak düz ve şekilli camlara rodajlama, cam 
frezeleme, cam delme ve cam parlatma işlemlerini 
gerçekleştirebilir. 

Tek Makinede Bir Çok Cam İşleme Çözümü 

Cam işleme merkezi CAD/CAM yazılımı ve 
kullanıcı dostu arayüzü ile desteklenmiş olup bütün 
cam işleme operasyonları kolay ve otomatik olarak 
yürütülmektedir.

CAD/CAM Yazılımı 

Mermer Zemin ve Kalibrasyon Özelliği 

Paslanmaz Su Tankı

Ergonomik Pedal ve Vakum Kumanda Sistemi 

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde.

Operatör Panel

Hat, teknik yardım amaçlı 
uzaktan erişim sistemine sahip-
tir. Bu sistem gelişmiş ve etkili 
servis hizmeti sunar.

 Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve Ayarlarınızı 
Saklayın

Reçete Yönetimi

                     Ürümüzde standart olarak yer alan ana fonksiyon ve özellikler kullanıcı 
                  ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap verebilmek için yapılandırılmıştır.
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Hassas ve hızlı sıfırlama çalışmaları ve setuplar için oransal ve 
ergonomik el çarkımızı deneyimleyin.

Teleskopik dayamalar sayesinde takım boyu 
uzatılabilmekte, ikili ve üçlü rodaj takımları tarete 
eklenebilmektedir. Bu sayede tek takım değişimi ile üç 
farklı proses gerçekleştirilerek verimlilik ve hız 
arttırılmıştır.   

      Ops.PHW
Oransal El Çarkı

      Ops.TGS  
Teleskopik Cam Dayama

Güçlü ve aktif vakumlama teknolojisi ile proses güvenliği ve 
uygulama kolaylığı sağlanmıştır.  

      Ops.GSP
Vantuzlu Taşıma Ayaklar

Cam işleme merkezine aynı anda iki adet cam bağlanabilmekte-
dir. Bu özellik sayesinde birinci cam işlemesi bittiğinde işleme 
merkezi otomatik olarak diğer camın işlemesine başlayabilmek-
te olup tek tek cam değiştirmeden kaynaklı zaman kayıpları 
engellenmekte, seri cam işleme yapılabilmektedir. 

      Ops.DSP 
Çift İstasyon İşleme

Ops.STM İkinci Takım Magazini (+7 Takım)

155 80
155 100
155 120
155 160

Ayak Kodu
VA3
VA1
VA2
VA4

Ayak Yüksekliği Ayak Çapı

                     Ürümüzde standart olarak yer alan ana fonksiyon ve özellikler kullanıcı 
                  ihtiyaçlarına hızlı ve etkin cevap verebilmek için yapılandırılmıştır.
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Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

80 x 80 mm

3 - 19 mm

9

CZM9

Minimum İşlenebilir Cam Ölçüsü

Cam Kalınlığı

Motor Sayısı 

Düz Rodaj Makinesi

Serisi
                   CMS Düz Rodaj Makineleri, degişik kalınlık ve boyutlardaki camların 
               düz kenar rodaj ve pahlarının işlenmesi için tasarlanmış bir makinadır.  

CZM 6800 mm 1000 mm 2500 mm

L

L

W

W

H

H

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Düz Bizote Makinesi

Serisi
                   CMS Düz Bizote Makineleri, farklı kalınlık ve boyutlardaki camların 
            yüzey bizotesi ve alt kenar rodaj işlemeleri için tasarlanmış ideal 
       geliştirilmiş bir makinadır. 

Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

150 x 150 mm

0.7 - 2.8 m/dk

3-12 mm

10

30 mm

0 - 22 °

CXM

Motor Sayısı

Maksimum Bizote Genişliği

Bizote Açısı

Minimum İşlenebilir Cam Ölçüsü

İşleme Hızı

Cam Kalınlığı
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CXM 6800 mm 1000 mm 2500 mm

L

L

W

W

H

H

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

3 -19 mm

Ø4-Ø160 mm

850 mm

CZJ130

Tabla Yüksekliği

Cam Kalınlığı

Delik Çapı

19

Yatay Cam Delme Makinesi

Serisi
                  CMS Yatay Cam Delme Makineleri barındırdığı üst ve alt matkap sayesinde 
             cam tabakalar üzerinde soğuk işleme ile delik açmak için tasarlanmış 
         ve üretilmiştir. 

2150 mm 2500 mm 1750 mmCZJ

L W H

L W

H

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

1000-1500 mm

3-19 m/dk

ZMP

Maksimum Cam İşleme Ölçüsü

Cam Kalınlığı

                  CMS Zımpara Makinesi düz camın sivri kenarının sıyırması için uygun
            bir makinedir, özellikle temperlemeden önce kapı veya pencere kenarının
        sıyırması için uygundur.

Zımpara Makinesi

Serisi

20

L W

H

5900 mm 3500 mm 1850 mmZMP

L W H



Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

21

Cam Yıkama Makinesi

VGYM

Serisi
                   Cam Yıkama Makinesi cam yıkama ve kurutma işlemi için tasarlanmış ve 
                üretilmiştir. Yıkama ve kurutma ünitesinin iç ve dış gövdesi paslanmaz
             çelikten imal edilmiştir.

3-19 mm

170x350 mm

1700x3000 mm

12 m/dk

6

6

VGYM

Cam Yıkama Hızı

Fırça Sayısı

Fırça Motoru Sayısı

Yıkanabilen Cam Kalınlığı

Minimum Cam Ebadı

Maksimum

VGYM

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.

VGYM 1700 mm 3000 mm 8460 mm 3000 mm 2400 mm 3000 mm 1500 mm 2850 mm

L Cam W Cam L

L

L1

L1

L2

L2

L3

L3

W

W

H

H



Modeller & Boyutlar

Teknik Özellikler

Maksimum Yıkanabilen Cam Genişliği 

Fırça Sayısı

Low-e Cam Yıkama

22

Yatay Cam Yıkama Makinesi

Serisi
                   Yatay Cam Yıkama Makinesi, cam yıkama ve kurutma işlemi için 
                tasarlanmış ve üretilmiştir.

L

W

H

HGYM

HGYM1600 6000 mm 3000 mm 2650 mm

HGYM2500 6600 mm 4500 mm 3200 mm

HGYM2000 6300 mm 3500 mm 2850 mm

L W H

2000 mm 

6

Var

HGYM2000 HGYM2500

1600 mm 

6

HGYM1600

2500 mm 

6

Farklı cam ölçüleri ve teknik bilgiler için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Software

 İşleme
 Grubu

DE-L 
Double Edger makinesinde kritik noktalara yerleştirien 
servo motorların kontrolünü sağlayan motion yazılımı, 
eksenleri hassas pozisyonlama yaparak en iyi ürün 
çıktısı elde etmeniz için geliştirilmiştir. Bu yazılım 
makineninizi istediğiniz gibi konfigüre etmenize olanak 
sağladığı için L model olan makinenizi daha sonra L 
modele yükselmeniz durumunda yazılımsal altyapısı 
buna uygun olarak geliştirilmiştir. Ekstra bir zaman 
gerektirmeden tek tuşla makine yazılımını I tipi hattan L 
tipi hatta dönüştürmenize olanak verir. Ayrıca makine 
içerisine giren ve çıkan camların takibini yaparak içeride 
cam olup olmadığının bilgisini daima aklında tutar. Bu 
sayede içeride cam varken farklı ölçülerde yeni bir cam 
verildiğinde makinenin içerisi boşalana kadar yeni camı 
giriş ünitesinde bekletiyor olacaktır. Bu sayede 
operatörlerinizin hata yapma olasılığını sıfıra indirmiş ve 
ürün zaiyatını engellemiş olursunuz. Makine yazılımı 
beslediğiniz camların enini ve kalınlığını otomatik olarak 
ölçüp işleme hızını da otomatik olarak ayarladığı için 
operatörünüzün düşünmesi gereken her işi makine sizin 
için düşünüyor olacaktır. Double Edger makinesinin 
yazılımı, günlük ve total cam üretimi miktarlarını size 
sunarak performans ve mailyet analizi yapmanıza 
yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. CMS Makine’nin 
size sunduğu dil seçenekleri sayesinde operatörleriniz 
kendi dillerinde makineyi kullanabiliyor olacaktır. 

DZH
Kayışlı zımpara makinesi CNC yazılım kütüphaneleri 
sayesinde G kod işleyebilir ve  interpolasyonlu çalışma 
yapabilmektedir. Geliştirilen yazılımda makinenin 
bekleme süreleri minimize dildiği için çok hızlı ve estetik 
hareketlere sahiptir. DZH makinesinde (makine şekil 
kütüphanesinde sunulan) şekilli camlarınızı işleyebilir-
siniz. Işleme esnasında veya öncesinde makine ürettiği 
G kodları size gösterir. Cam kalınlığını yüksekliğini ve 
uzunlıuğunu makine otomatik olarak ölçen yazılımı 
sayesinde operatöre ihtiyaç duymadan çalışabilir. 
Makine bakımını yaptıktan sonra veya makine üzerinde 
bir parça değişimi gerçekleştirdikten sonra emniyet 
amaçlı veya parçalaların alıştırılması amacı ile 
makinenizi adım modda çalıştırabilirsiniz. Adım modda 
makine yapacağı her hakeket için sizden komut 
bekleyecek ve siz komut vermediğiniz sürece bir 
sonraki hareketini gerçekleştirmeyecektir. DZH makine-
sinin yazılımı, günlük ve total cam üretimi miktarlarını 
size sunarak performans ve mailyet analizi yapmanıza 
yardımcı olacağı gibi, en çok yedek parça olan zımpara 
kayışının ömrünü de hesaplayarak size önceden yedek 
parça siparişi vermenize yardımcı olacak  şekilde 
tasarlanmıştır. 



DZH-D
Taşlı zımpara makinesi yazılımı, 4 köşe olan camlarınızı 
hızlıca zımpara yapmanız için geliştirilmiştir. Dilerseniz 
CMS Makine’nin yönergeleri doğrultusunda rodaj işlemi 
de yaptırılabilir. Tasarlanmış yazılım sektörlü takım 
yapısına uygun olduğu için farklı her cam kalınlığı için 
yeni bir taş takmanıza gerek kalmaz. Takım tanıtma 
sayfasından elinizdeki takımların parametrelerini girerek 
çok hızlı devreye alma işlemi gerçekleştirilebilir. 
Işleme takımı üzerindeki encoder sayesinde camı 
işleme ofseti hassas olarak ayarlanabilmektedir. 
Makine çalışırken yeme miktarında anlık olarak düzelt-
meler yapabilrisiniz. Cam kalınlıklarına göre işleme 
miktarlarını tek tuşla kayıt altına alabilir ve cam kalınlığı 
değiştiğinde tekrar ayar yapmak zorunda kalmazsınız. 
DZH-D makinesinin yazılımı, günlük ve total cam üretimi 
miktarlarını size sunarak performans ve mailyet analizi 
yapmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. 
CMS Makine’nin size sunduğu dil seçenekleri sayesinde 
operatörleriniz kendi dillerinde makineyi kullanabiliyor 
olacaktır. 

GPC
AutoCad vb iki boyutlu dizayn programlarında çizilmiş 
DXF gibi uzantılı çizim dosyalarını import edebilirsiniz. 
Dilerseniz Istediğiniz siparişi kendiniz çizimini 
gerçekleştirip hızlıcı makinede işleyebilirsiniz. Elinizdeki 
şablonun çizimini çok kısa sürede gerçekleştirip 
makineye atabilirisiniz. Hassas ofsetlendirmeler ile 
camı işlemeden önce takım yolunu oluşturup ön izleme 
yapabilirsiniz. Takımın cama dairesel mi yoksa doğrus-
al mı gireceğine siparişinizin tipine göre siz karar 
verebilirsiniz. Işleme siparişi için çok hızlı G kod üretim 
ön kontrol sağlayabilirsiniz. CAD/CAM yazılımını 
bağımsız doungle sayesinde isterseniz ofisinizde 
isterseniz evinizde isterseniz makine başında 
kullanabilirsiniz. 
CNC Machine:
4 eksen interpolasyon çalışma kabiliyetine gömülü CNC 
yazılımı sayesinde çok hassas cam işlemek için 
geliştirilmiştir. Makine yazılımı camı işlemek için 
kullanacağı takımlara kendisi karar verir ve otomatik 
takım değişimini magazinden operator desteğine 
ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Makine yazılımı 
güvenlik kapısı, düşük vakum seviyesi, düşük su 
seviyesi, motor arızaları gibi bir çok kritik alarm 
üreterek makine ve operator güvenliğini göz önünde 
bulunduracak şekilde geliştirilmiştir. Makineninizin 
günlük ve total üretim miktarı gibi verilerinizi tutarak, 
üretim performanslarınızı hesaplamanıza yardımcı olur. 



                      Satış Sonrası Hizmetler departmanımız sizinle aynı hedefe sahiptir: cam 
                makinelerinizin tüm yaşam döngüsü boyunca yüksek ve güvenilir performans 
           ile çalışmasını sağlamak. Global servis ekibimiz, cam makinenizin performansını 
     garanti altına almak için size özelleştirilmiş servis çözümleri ile her zaman destek sağlar. 

Satış Sonrası Hizmetler

destek@cmsmachine.com support@cmsmachine.com

+90 262 654 20 70

 +90 533 423 14 22

 +90 530 497 60 17

 +90 545 378 53 35

Satış Sonrası Hizmetler Ekibimiz ile her an, her yerde hizmetinizdeyiz!

Beylikbağı Mahallesi 339. Sokak No:1 41400, Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE

Maksimum Güvenilirlik Ve Uzun Süreli Operasyonel Çalışabilirlik

İster telefon, e-posta veya uzaktan destek talebiniz olsun ya da yerinde 

servis hizmeti, parça değişimi talepleriniz için satış sonrası servis 

ekibimiz size en hızlı şekilde destekte bulunmak için çalışmaktadır. 

Yatırım maliyetinizi, servis ve bakım maliyetlerinizi olabildiğince düşük 

tutarak sizi destekliyoruz.

Birebir İletişim

Uzaktan Destek

Revizyon

Tamir

Bakım

Kurulum Hizmeti

Yedek Parça

Makine Eğitimi



                      Satış Sonrası Hizmetler departmanımız sizinle aynı hedefe sahiptir: cam 
                makinelerinizin tüm yaşam döngüsü boyunca yüksek ve güvenilir performans 
           ile çalışmasını sağlamak. Global servis ekibimiz, cam makinenizin performansını 
     garanti altına almak için size özelleştirilmiş servis çözümleri ile her zaman destek sağlar. 



TÜRKİYE’NİN CAM MAKİNE ÜRETİCİSİ OLARAK 

İLK VE TEK ONAYLI AR-GE MERKEZİYİZ!

                       Yenilikçi cam makinelerimiz için kullandığımız teknolojilerimizi Ar-Ge 
                  Merkezimizde tasarlıyor ve sürekli geliştiriyoruz. Amacımız ve hedefimiz, cam 
             endüstrisinin mevcut ve gelecekteki pazar ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde 
          uyarlanmış katma değerli yeni çözümler yaratmak için yeni fikirleri kullanmaktır.

AR-GE Merkezi

Müşteri Odaklı AR-GE

Kurulduğumuz günden beri elde ettiğimiz başarılar ve cam işleme 

fabrikaları tarafından tercih edilmemizde en ayırt edici özellik olmuştur. 

Kendi segmentlerinde cam endüstrisinde referans noktası haline gelen 

birçok cam makinesini geliştirmenin motivasyonu ile mühendislerimiz 

sektörde katma değerli çıktılar üretmeye devam ediyor. Sektörün ihtiyaç 

ve taleplerini bilim ve teknoloji ile harmanlayarak inovatif çözümler 

üretiyoruz.

Geliştirdiğimiz yenilikler yurtiçi ve yurtdışı cam endüstrisi pazarında 

hem modern cam fabrikalarının ihtiyacı olan yeni cam makinelerinin 

geliştirilmesinde hem de mevcut cam işleme fabrikalarının 

iyileştirilmesinde standartları belirlemede büyük rol oynamaktadır.



                       Yenilikçi cam makinelerimiz için kullandığımız teknolojilerimizi Ar-Ge 
                  Merkezimizde tasarlıyor ve sürekli geliştiriyoruz. Amacımız ve hedefimiz, cam 
             endüstrisinin mevcut ve gelecekteki pazar ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde 
          uyarlanmış katma değerli yeni çözümler yaratmak için yeni fikirleri kullanmaktır.



Ürün Gamı

Yalıtımlı Cam Macunlama Makineleri

Otomatik Cam Macunlama Robotu

Döner TablaDöner Tabla

Macun Makinesi

Hotmelt Ekstrüder

Isıcam Presleme Hatları
 ve Yıkama Makineleri

Rulo Presli Cam Yıkama Hattı
Hidrolik Panel Presli Cam Yıkama Hattı

Servo Motor Kontrollü ve Gaz Dolum Panel Presli Cam Yıkama Hattı
Cam Yıkama Makinesi

Cam Kesim Makineleri

Elektromanyetik Lineer Cam Kesim Hattı
Otomatik Cam Kesim Hattı

Yükleme Kollu 
Cam Kesim Masası

Otomatik Cam 
Kesim Masası

Lamine Cam 
Kesim Hattı

Otomatik Cam 
Yükleme Robotu

Transfer Kayışlı 
Cam Kesim Masası



Düz Cam Temperleme Fırını

Düz ve Bombeli Cam Temperleme Fırını

Konveksiyonel Cam Temperleme Fırını

Cam Temperleme Fırınları

Lamine Cam Üretim Hattı

Çıta Hazırlama ve Yardımcı Makineleri

Otomatik Çıta 
Bükme Makinesi

Otomatik Nem Alıcı 
Dolum Makinesi

Butil Ekstrüder
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