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Kumlama Makinelerinde KALİTE
Standart kumlama makinaları dışında, müşterilerine farklı çözümler 
sunarak, amaca yönelik özel kumlama makinaları da üretmekte, 
bu sayede müşterilerin, daha düşük maliyetle, daha kaliteli, daha 
verimli sonuçlar almasını sağlamaktayız.



Uzun yıllar yerli-yabancı bir çok projede, mühendislik ve imalat aşamasında özveri ile 
hizmet veren profesyonel kadromuz, Abir Makine A.Ş. olarak hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Abir Makine A.Ş. makine imalatını, Ankara-Kahramankazan sanayi bölgesindeki 
fabrikasında gerçekleştirmektedir. Üretimimiz olan makinelerin tamamının tasarımı, 
projesi, imalatı ve montajı kendi personelimizle şirketimiz bünyesinde yapılmaktadır. 
Makinelerimiz tasarımı yapılıp mühendislik hesapları tamamlanıp, bilgisayar 
ortamında projelendirildikten sonra imalata alınmaktadır.

Abir Makine A.Ş. olarak standart kumlama makinaları dışında,  müşterilerine farklı 
çözümler sunarak, amaca yönelik özel kumlama makinaları da üretmekte, bu sayede 
müşterilerin, daha düşük maliyetle, daha kaliteli, daha verimli sonuçlar almasını 
sağlamaktayız.

Abir Makine A.Ş. satış öncesi gösterdiği özen ve ilgiyi, üretim ve satış sonrası serviste 
de göstererek kaliteli üretim, zamanında teslim, hızlı servis konusunda, kısa sürede 
adını duyurmuştur. Amaç edindiği bu ilkeyle, yurtiçi ve yurtdışı piyasada üretimine 
devam etmektedir.



Sac ve Profil Kumlama Makinesi

Sac ve Profil Kumlama Makinesi 
Sac, NPI, NPU, Köşebent, Profil vb ürünlerin  yüzey temizliği işleri 
için tercih edilir.
Kumlanacak parçalar, makinenin giriş ve çıkışında bulunan 
rulolu konveyorler yardımıyla hareket eder. Parça yüzeyini, alttan 
ve üstten kumlayabilecek şekilde, makine gövdesine türbinler 
uygun açılarla yerleştirilmiştir. Ürünlerin boy olarak hızlı birşekilde 
kumlanabilmesi, Rulolu konveyor üzerinde hareket edebilecek 
yarı mamül ve mamül ürünlerin kumlanabilmesi, konveyör sistem 
olması belirgin avantajlarıdır. Makinelerimizde kullandığımız 
dijital hız kontrolü parça tipi ve istenen kumlama yüzeyine göre 
konveyör hızı her yükleme için ayarlanabilir.
Kumlanacak parçaların büyüklüğü, ağırlığı ve günlük adedine 
göre, makine projelendirilerek imalatı yapılır. İsteğe göre konveyor 
boyları uzatılıp kısaltılabilir. Askılı konveyor sistemine uygun 
olacak şekilde imalatı yapılabilir.

Roller Conveyor Shot Blasting Machine
Used for surface cleaning of Plates, NPI, NPU, bracket, profile etc 
products.
Parts to be sandblasted are moved by roller conveyors located 
at the entrance and exit of the machine. Turbines are located on 
machine frame in an appropriate angle to sandblast part surface 
from bottom and top. Ability to quick sandblast the products in 
lengthwise, sandblasting semi-products and finished products 
moving on roller conveyors and presence of conveyor system are 
significant advantages. Conveyor speed can be adjusted for each 
loading depending on the part type and sandblasting surface by 
digital speed control feature.
Machines are projected and manufactured depending on the size, 
weight and daily number of parts to be sandblasted. Conveyor 
lengths can be customized. It can be manufactured to conform 
suspended conveyor system.

Makine Kodu
Kumlama Ölçüleri

Genişlik (mm) Yükseklik (mm)

SPK-1 1000 500

SPK-2 1500 500

SPK-3 2000 600

SPK-4 2500 800

SPK-5 3000 1000

SPK-6 3500 1500

SPK-7 4000 2000

SPK-8 4500 2000

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
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Askılı Kumlama Makinesi

Askılı Kumlama Makinesi
Döküm, pres, ısıl işlem, dövme, bitmiş mamül, yarı mamül, çelik 
imalat vb. parçalarda yüzey temizleme, kaplama öncesi hazırlık 
veya revizyon işleri için tercih edilir. Çok yönlü kumlamaya 
imkan vermesi, geometrisi düzgün olmayan irili ufaklı parçaların 
kumlanabilmesi, belirgin avantajlarıdır. Makinelerimizde 
kullandığımız dijital saat yardımıyla, parça tipi ve istenen kumlama 
yüzeyine göre kumlama zamanı ayarlanabilir.
Kumlanacak parçaların büyüklüğü, ağırlığı ve günlük adedine göre, 
makine projelendirilerek imalatı yapılır. İsteğe göre kontinu sistem 
olarak tasarlanabilir, boya hattına dahil edilebilir.

Hook Type Shot Blasting Machine
Used for surface cleaning, pre-coating preparation or revision 
works on parts such as cast, pressed, heat treated, forged, 
finished product, semi-product, steel production, etc. Significant 
advantages are multi-way sandblasting, ability to sand various 
sizes of parts with irregular geometry. Sandblasting periods can be 
adjusted by digital clock we use on our machinery depending on 
part type and sanding surface.
Machines are projected and manufactured depending on the size, 
weight and daily number of parts to be sandblasted. It can be 
customized as continuous system design, can be integrated into 
dying line.

Makine Kodu Sepet Çapı Ø (mm) Kumlama Yüksekliği (mm)

ASK-1 800 1000

ASK-2 1000 1000

ASK-3 1200 1500

ASK-4 1500 1500

ASK-5 1500 2000

ASK-6 2000 2000

ASK-7 2000 3000

ASK-8 2000 4000

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
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Boru Kumlama Makinesi

Boru Kumlama Makinesi
Farklı özellikteki düzgün yüzeyli ürünlerin (tüp, tank, mil...) 
kumlama işlemini yapmak için, istenilen boru çapı ve uzunluğuna 
göre, boru kumlama makinesi  projelendirilerek imalatı yapılır.
Özel konik tip açılı rulo konveyor vasıtasıyla, boru kendi etrafında 
dönerek ilerler. Bu şekilde borunun tüm yüzeyi kumlanmış olur. 
Makinemizde,  boru çapı ve malzeme özelliğine göre kumlama 
şiddetini rahat ayarlayabilmek için, konik rulo konveyör dijital hız 
kontrollü olarak tasarlanmaktadır.

Pipe Sandblasting Machine - Diabolo Roller
Pipe sandblasting machines are designed and manufactured 
based on desired pipe diameter and length in order to sandblast 
products with different characteristics and smooth surfaces (gas 
bottle, tank, pivot …).
The pipe swivels and moves forward by special conical angled 
roller conveyor. Thus, pipe surface is sandblasted.
Conical roller conveyors of our machinery are equipped with 
a digital speed adjuster in order to easily adjust sandblasting 
intension according to pipe diameter and material specifications.

Makine Kodu Kumlanabilen Max. Boru Çapı (mm)

BK-1 Ø140

BK-2 Ø300

BK-3 Ø500

BK-4 Ø720

BK-5 Ø1000

BK-6 Ø1500

BK-7 Ø2000

BK-8 Ø3000

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
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Tamburlu Kumlama Makinesi

Makine Kodu
Tambur Çapı 

(mm)
Tamburlar Ara 
Mesafesi (mm)

Kapasite 
(Kg)

TK-1 400 600 75

TK-2 500 700 150

TK-3 600 800 300

TK-4 800 900 500

TK-5 900 1100 600

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.

Tamburlu Kumlama Makinesi 
Döküm, pres, ısıl işlem, dövme vb. yuvarlanmaya müsait, keskin 
köşeli olmayan ürünlerin yüzey temizleme işleri için tercih edilir. 
Küçük ve orta boyutlu parçaların kumlanabilmesi, belirgin 
avantajlarıdır. Üç tambur ve büyük bir disk yardımıyla, oluşan yarım 
silindir şeklindeki hacim içerisine konulan parçalar, bant hareketi 
ile kendi etrafında yuvarlanarak hareket eder. Bu esnada uygun açı 
ile yerleştirilen türbin, parça yüzeylerine çelik granül püskürterek 
temizler.
Makinelerimizde kullandığımız dijital hız kontrolü yardımıyla, parça 
tipi ve istenen kumlama yüzeyine göre kumlama hızı ayarlanabilir. 
Kumlanacak parçaların büyüklüğü, ağırlığı ve günlük adedine 
göre, makine projelendirilerek imalatı yapılır. İsteğe göre otomatik 
doldurma ve otomatik boşaltma sistemleri eklenebilir.

Tumble Belt Shot Blasting Machine
Used for surface cleaning of cast, pressed, heat treated, forged, 
etc. products without sharp corners and suitable for rounding. 
Ability to sandblast small and medium sized parts is the significant 
advantage. The parts placed in half cylinder shaped volume 
constituted of three drums and a large disc are moved by swiveling 
in virtue of belt motion. At the same time, turbines located at 
appropriate angles blasts steel particles and cleans part surfaces. 
Sandblasting periods can be adjusted by digital clock we use on our 
machinery depending on part type and sanding surface.
Machines are projected and manufactured depending on the size, 
weight and daily number of parts to be sandblasted. It can be 
equipped with automatic filling and automatic emptying systems.
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Mermer Kumlama Makinesi

Mermer Kumlama Makinesi
Mermer, bazalt, granit, sac, bordür, parke taşı, döküm yollukları 
vb ürünlerin  yüzey temizliği işleri için tercih edilir. Kumlanacak 
parçalar, makinenin üzerinde bulunan konveyor bant vasıtasıyla 
ilerlerken, makine gövdesine uygun açılarla yerleştirilen 
türbinler parça yüzeyini üstten veya hem üstten hem yandan 
kumlar. Ürünlerin hızlı birşekilde kumlanabilmesi, konveyor bant 
yardımıyla hareket edebilecek yarı mamül ve mamül ürünlerin 
kumlanabilmesi, kontinu sistem olması belirgin avantajlarıdır. 
Makinelerimizde kullandığımız dijital hız kontrolü yardımıyla, 
parça tipi ve istenen kumlama yüzeyine göre kumlama zamanı, her 
yükleme için ayarlanabilir.
Kumlanacak parçaların büyüklüğü, cinsi ve günlük adedine göre, 
makine projelendirilerek imalatı yapılır. İsteğe göre, kumlama 
öncesi yüzeyleri ıslak olan parçaların kurutulması amacıyla, 
kurutma makinesi eklenebilir.

Belt Conveyor Shot Blasting Machines
Used for surface cleaning of products such as marble, basalt, 
granite, plate, border, cobblestone, tapping lounders, etc. The 
parts to be sandblasted move forward on the machine’s conveyor 
belt and turbines located on machine frame in an appropriate 
angle sandblast the part surface from bottom and top. Significant 
advantages are the quick sandblasting of products, ability to 
sandblast semi-products and products moving on the conveyor 
belt, and continuous system design. Conveyor speed can be 
adjusted for each loading depending on the part type and 
sandblasting surface by digital speed control feature.
Machines are projected and manufactured depending on the 
size, weight and daily number of parts to be sandblasted. A dryer 
machine can be added in order to dry parts with wet surfaces 
before sandblasting, if desired.

Makine Kodu Kumlama Genişliği (mm) Kumlama Yüksekliği (mm)

MK 70 700 200

MK 100 1000 300

MK 120 1200 400

MK 150 1500 500

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
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Parke Taş ve Doğal Taş Kumlama

Parke Taş ve Doğal Taş Kumlama
İstenilen ölçülerde üretilebilen makinalarımız tam otomatik, 
seri ve etkili kumlama yöntemi, otomatik doldurma-boşaltma 
seçenekleri ile bir çok farklı tasarımı birlikte sunmaktadır.Firmamız 
özel filtre sistemi ve dizaynı ile tozsuz ve sorunsuz çalışmayı garanti 
etmektedir. Kullandığı özel alaşım zırhlarla gider maliyetlerini en 
aza indirmektedir.

Paving Stone and Natural Stone Sanding
Our machines that can be produced at the desired dimensions 
offer a full range of automatic, series and effective sanding 
methods, automatic filling and unloading options and many 
different designs.Our company guarantees to work without dust 
by using special filter system and design. It costs less than most 
special alloy armors.

Makine Kodu Kumlama Genişliği (mm) Kumlama Yüksekliği (mm)

PK 70 700 200

PK 100 1000 300

PK 120 1200 400

PK 150 1500 500

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
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Makine Kodu Türbin Sayısı ve Gücü

KM-1 3x7,5 kW

KM-2 3X11 kW

KM-3 3X15 kW

KM-4 3X22 kW 

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
Makine tek veya çoklu kullanıcılı olarak projelendirilerek imalatı yapılabilir.

Kangal Tel ve Mil Kumlama Makinesi

Kangal Tel ve Mil Kumlama Makinesi
Kangal tel ve mil vs. sürekli malzemelerin yüzey temizleme işleri için 
kullanılır.
Makine içerisinde geçen tel makine çevresine uygun açılarla 
yerleştirilmiş, türbinler tarafından parça yüzeyine çelik granül 
püskürterek tüm yüzeyi görecek şekilde kumlanmaktadır. 
Kumlanacak iş parçasının günlük miktarına göre türbin sayısı 
belirlenerek makine projelendirilip imalata geçilir.

With Water Blasting Machine
Coil wire and shaft etc. It is used for surface cleaning jobs of 
continuous materials.
The wire passing through the machine is sandwiched by the 
turbines in such a way that the whole surface can be seen by 
spraying steel granules on the surface of the part. The turbine 
number is determined according to the daily amount of the 
workpiece to be sandblasted and the machine is projected and 
manufactured.
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Otomatik Kumlama Makineleri

Automatic Shot Blasting Machines
Besides standard grinding machines, we are different from 
our customers. By offering solutions we also produce special 
sanding machines for this purpose. Customers get better 
quality, more efficient results at lower cost We provide. 
Specially designed automatic type sanding machines for 
workpiece can be advantageous in terms of time and work 
efficiency when compared to standard machines. Special 
machines can be designed and manufactured according to the 
workpiece

Otomatik Kumlama Makineleri
Firmamız Standart kumlama makinaları dışında, müşterilerine 
farklı çözümler sunarak, amaca yönelik özel kumlama 
makinaları da üretmekte, bu sayede müşterilerin, daha 
düşük maliyetle, daha kaliteli, daha verimli sonuçlar almasını 
sağlamaktayız. İş parçasına özel olarak dizayn edilmiş 
Otomatik tip kumlama makinaları zaman ve iş gücü bakımından 
standart makinelere göre daha avantajlı olabilmektedir. iş 
parçanıza göre dizayn edilen makina projelendirilerek imalata 
alınmaktadır.
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Kumlama Odası

Kumlama Odası
Kumlanacak parça büyüklüğüne göre tasarlanır. Firmamıza özel 
pnömatik götürücü tasarımı sayesinde kumlama odası tabanı 
için kazı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Tabana dökülen çelik 
granüller, pnömatik götürücü sistem yardımıyla otomatik olarak 
toplanır, eleme, temizleme ve depolama amacıyla granül taşıma 
sistemine iletilir.
Oda duvarları, metal konstruksyon tasarımdır, iç kısımlar aşınmaya 
dayanıklı kauçuk ile kaplıdır. Ayrıca ses ve ısı geçişlerini önlemek 
amacıyla, duvarlar izolasyonludur.
Istenilen ölçü ve ebatlara göre, kumlama odası tarafımızdan 
projelendirilerek imalatı yapılır.

Shot Blasting Room
Designed based on the size of part to be sandblasted. Sandblasting 
chamber bottom does not require scraping by virtue of special 
pneumatic sweeper design of our company. Steel particles falling 
on the bottom are automatically collected by pneumatic sweeper 
and carried into particle carrier system for sieving, cleaning and 
storage.
Chamber walls are metal construction design, internal surfaces 
are coated with abrasion resistant rubber. Furthermore, the walls 
are insulated in order to prevent sound and heat transmission.
Sandblasting chambers are projected and manufactured by us 
based on desired sizes and dimensions.

Makine Kodu
Kumlama Odası Ölçüleri  

(En x Boy x Yükseklik) (m)

KO-1 3x3x3

KO-2 4x6x4

KO-3 5x9x5

KO-4 5x12x5

KO-5 6x15x6

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
Makine tek veya çoklu kullanıcılı olarak projelendirilerek imalatı yapılabilir.
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Basınçlı Tip Kumlama Kabini

Makine Kodu Kabin Ölçüleri (En x Boy x Yükseklik) (mm)

ABK-1000 800x1000x800

ABK-1200 900x1200x800

ABK-1500 1500x1000x1000

ABK-1800 1300x1800x1300

ABK-2000 1000x2000x1000

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
Makine tek veya çoklu kullanıcılı olarak projelendirilerek imalatı yapılabilir.

Blasting cabinet
The operator can perform the sandblasting process with 
the help of the sight glasses and gloves in the arm inlets. 
The pressurized sand blasting boiler on the machine allows 
efficient and fast processing. In addition, thanks to this boiler 
can be used in steel granules in some models. The air-pellet 
mixture from the blasting nozzle is sandblasted by spraying 
on the workpiece surface. Thus, since the compressor is out of 
the cabin, the dust-air generated in the cabin is cleaned by the 
filter-fan unit. The machine can optionally be equipped with a 
turntable and a railed car.

Basınçlı Tip Kumlama Kabini
Oparatör gözetleme camı ve kol girişlernde bulunan eldivenler 
yardımıyla kumlama işlemini yapabilmektedir. Makinada 
bulunan Basınçlı kumlama kazanı etkili ve hızlı işlem yapmaya 
imkan vermektedir. Ayrıca bu kazanı sayesinde bazı modellerde 
çelik granülde kullanabilmektedir. Kumlama nozulundan hava-
granül karışımı iş parçası yüzeyine püskürtülerek kumlama 
işlemi yapılır. Böylece oparatör kabin dışında olduğu için 
kumlama işlemine maruz kalmaz kabin içerisinde oluşan tozlu 
hava filtre-fan ünitesi tarafından temizlenir. Makineye opsiyonel 
olarak döner tabla ve raylı araba eklenebilmektedir.
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Vakumlu Tip Kumlama Kabini

Makine Kodu Kabin Ölçüleri (En x Boy x Yükseklik) (mm)

AKM-1000 800x1000x800

AKM-1200 900x1200x800

AKM-1500 1500x1000x1000

AKM-1800 1300x1800x1300

AKM-2000 1000x2000x1000

Talep edilen farklı ölçü ve kapasiteye göre makine imalatı yapılır.
Makine tek veya çoklu kullanıcılı olarak projelendirilerek imalatı yapılabilir.

Blasting cabinet
The operator can perform the sandblasting process with the 
help of the sight glasses and gloves in the arm inlets. The 
air-pellet mixture from the blasting nozzle is sandblasted by 
spraying on the workpiece surface. Thus, since the compressor 
is out of the cabin, the dust-air generated in the cabin is 
cleaned by the filter-fan unit. The machine can optionally be 
equipped with a turntable and a railed car.

Vakumlu Tip Kumlama Kabini
Oparatör gözetleme camı ve kol girişlerinde bulunan eldivenler 
yardımıyla kumlama işlemini yapabilmektedir. Kumlama 
nozulundan hava-granül karışımı iş parçası yüzeyine püskürtülerek 
kumlama işlemi yapılır. Böylece oparatör kabin dışında olduğu 
için kumlama işlemine maruz kalmaz kabin içerisinde oluşan tozlu 
hava filtre-fan ünitesi tarafından temizlenir. Makineye opsiyonel 
olarak döner tabla ve raylı araba eklenebilmektedir.
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Filtre Fan Sistemi

Filtre Fan Sistemi
Avrupa standardında filtrasyon sistemidir. Kumlama uygulaması 
sırasında oluşacak tozu hava hareketi yaratmak sureti ile emer ve 
çevre bakanlığının ön gördüğü ölçekte atmosfere atar.

Filtre sensörü vasıtası ile operatöre filtre değişim uyarısı veren 
sistem performansı maksimumda tutmaktadır.

Filter Fan System
European standard filtration system. The dust that will be formed 
during the application of the sand is created by the air movement, 
and the air is discharged to the atmosphere at the scale indicated 
by the ministry and the environment ministry.

By means of the filter sensor, the system which gives the operator 
filter change warning maximizes the performance.
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Kartuş Filtre Solunum Filtresi

Kumlama TabancasıKumlama Maskesi PedalKumlama Nozulu

Türbin

Yan Zırh Üst Zırh Palet-Disk-Dağıtıcı Kum Çeşitleri

Dirsek Elevatör-Konveyör BantıYön Kovanı

Kumlama Eldiveni Kumlama Tulumu

Yedek Parçalar
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