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ISO 9001:2015 
belgesine sahip olan 
firmamız, kalitesi 
ile müşterilerimizi, 
verimliliği ve rekabet 
gücü ile ortaklarımızı, 
çalışma ortamı 
ve koşulları ile 
çalışanlarımızı, çevre 
duyarlılığı ve yasal 
düzenlemelere uyması 
ile toplumun ihtiyaçlar 
ve beklentilerini 
karşılamak için ürün 
ve süreçlerimizi sürekli 
iyileştiriyor ve yaptığımız 
her işe değerler 
ekliyoruz.

Kalite
Politikası

Quality Policy
ISO 9001:2015 who has the certificate our company. With 
the environmental regulation to the public, with our working 
environment our workers, with our efficiency and competitiveness 
our partners, with our quality our customer with our sustainable 
development and product developments we add adding value to 
the things which we are doing.

Firmamız 1978 yılında Anamas Yay olarak 
Konya’da kurulmuştur. 4000m² kapalı alanda 
en son teknoloji cihazlar ve makineler ile 
donatılmış fabrikada üretim yapmaktadır.

Bu tesislerimizde, en son teknoloji CNC 
makineler ile her türlü endüstriyel uygulamalar 
için 0.20mm den 16.00mm tel çapına kadar 
soğuk sarımlı baskı, çekme ve kurma yaylar, 
çok çeşitli form yaylar, kare ve dikdörtgen 
kesitli tellerden yapılmış yaylar, tel form ve 
segmanların üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Firmamızın; 44 yıllık deneyimi, profesyonel 
kadrosu, üstün tasarım gücü, son teknoloji 
CNC makine parkı, kalite kontrol laboratuvarı 
ve zengin malzeme stoku ile sektöründe 
kaliteli yay üreten sayılı firmalar arasında yerini 
almıştır.

Anamas Yay olarak misyonumuz, en son 
teknoloji makineler ve cihazlar kullanarak 
kendi tasarım ve üretim yöntemlerimizi 
geliştirmek, müşterilerimize profesyonel 
çözümler üreterek, kaliteli ürünleri tam 
zamanında sunmak ve müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmak, güvenilir ve rekabetçi 
yerini koruyarak üretim hacmini geliştirmek 
olmuştur.
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HAKKIMIZDA

Anamas Yay was established in 1978 in the 
province of Konya. Our company is engaged in 
production in a factory equipped with the latest 
technology devices and machines in a closed 
area of 4000 m2.

Now in our new facility we are using last 
technology CNC machines and every necessary 
industrial equipments for producing 0,20mm 
to 16,00 mm diameter cold wound pressure, 
cocking and pulling springs, different types 
of form springs, rectangular and square type 
springs, wire form and rings.

Our company became the leader position of 
the sector with its experience of 44 years, 
professional working team, superior design, 
last technology CNC machinery plant, quality 
control laboratory and its rich inventory.  

Our Mission as Anamas Spring is to develop 
our production and design methods through 
last technology machineries and equipments. 
We also aim to give to our customers a 
professional solution, quality products and an 
on time delivery; through this we are raising our 
costumer’s satisfaction on the top. With our 
competitiveness and with our reliability we are 
stabilizing our position in the market and also in 
the same time we are increasing our capacity.

ABOUT US
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Ürünleri web sitemizden incelemek 
için QR kodu mobil cihazınız ile 
okutabilirsiniz.
You can scan the QR code with your 
mobile device to review the products on 
our website.
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Ürettiğimiz Basma Yaylar; Silindirik veya Konik 
şeklindedir. Konik Yaylar ise Hafif Konik, Çift 
Taraflı Konik ve Fıçı Tipi Konik şeklindedir. 
Bu yayların uç kısımlarına genellikle taşlama 
yapılmaktadır.

0,20mm’den 16,00mm tel çapına kadar en 
son teknoloji kalite cihazlarında kontrol edilerek 
CNC makinelerde TS 1440 standartlarına göre 
üretim yapılmaktadır.

Compression Springs that we manufacture are two 
types, cylindrical and conical.

Conical Springs include three types; which are 
light conical, hourglass conical and barrel type 
conical springs. Springs ends are generally 
grounded. These Springs are produced from 
0,20mm to 16,00mm diameter of wire and 
they are manufactured by high technological CNC 
machines with TS 1440 standards.

Kullanım Alanları
Usage Areas Otomotiv

Automotive
Tarım & Ziraat
Agriculture

Makina Sanayi
Machine Industry

Medikal
Medical

Savunma Sanayi
Defence Industry

Beyaz Eşya
White Goods

KARE VE 
DİKDÖRTGEN 

KESİTLİ 
YAYLAR

SQUARE AND 
RECTANGULAR 

SPRINGS

Bu Yaylar kullanım alanlarına ve müşterinin 
isteğine göre özel olarak dizayn edilip 

üretilmektedir.

Genellikle otomotiv yedek parça sektöründe 
kullanılmaktadır. Baskı, çekme ve kurma yayı 

şeklinde üretilen bu yaylar en son teknoloji CNC 
makinelerde üretilmektedir.

These Springs are produced specially according to 
the customer's request and field of application.

It is generally used in the automotive spare parts 
industry..

Compression, tension and torsion spring forming 
these springs are produced high technology CNC 

machines

Kullanım Alanları
Usage Areas Otomotiv

Automotive
Makina Sanayi
Machine Industry

Savunma Sanayi
Defence Industry

BASMA
YAYLAR
COMPRESSION
SPRINGS
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KURMA
YAYLAR
TORSION 
SPRINGS

Dönme ve burulma doğrultusunda uygulanan 
kuvvetlere direnç göstererek çalışan yaylardır.

 Kullanıldığı yere göre çok çeşitli ve özel uç 
şekilleri bulunan kurma yayların 12,00mm tel 
çapına kadar üretimi yapılmaktadır. 0,30mm 
den 7,00mm tel çapına kadar olan üretimi en 
son teknoloji CNC makinelerde üretilmektedir.

Forces applied in accordance with bending and 
torsion circumstations; torsion springs are utiliezed 
by showing resistance to these forces. According 
to its utilizing variety, miscellaneous special tips are 
manufactured.

Produced until 12,00mm diameter of wire; these 
springs are produced by high technological CNC 
machines from 0,30mm to 7,00mm diameter of 
wire.

Kullanım Alanları
Usage Areas Otomotiv

Automotive
Tarım & Ziraat
Agriculture

Makina Sanayi
Machine Industry

Medikal
Medical

Savunma Sanayi
Defence Industry

Beyaz Eşya
White Goods

Ürettiğimiz bu çekme yayların çengel tipleri 
kullanım ve çalışma uygunluğuna göre özenle 
ayarlanmaktadır. Çekme Yaylardaki en önemli 
aşama ise Isıl işlemdir. Bu yayların en verimli 

çekme kuvvetini sağlayabilmesi için özel 
meneviş fırınlarında ısıl işlem yapılmaktadır.

0,30mm’den 14,00mm tel çapına kadar en 
son teknoloji cihazlarımızda çekme dayanımları 

kontrol edilerek CNC makinelerde TS 1442 
standartlarına göre üretilmektedir.

Loop types of these extension springs are 
produced conscientiously for our customers due 

to fuctioning and utilizing conveniences. The most 
important stage is heat treatment. To maximize its 
efficiency, heat treatment process has been made 

in special conveyor ovens.
Manufactured by high technological CNC 

machines with TS 1442 standarts; these springs 
are produced by checking the tensile strength, 

from 0,30mm to 14,00mm diameter of wire.

Kullanım Alanları
Usage Areas Otomotiv

Automotive
Tarım & Ziraat
Agriculture

Makina Sanayi
Machine Industry

Medikal
Medical

Savunma Sanayi
Defence Industry

Beyaz Eşya
White Goods

ÇEKME
YAYLAR

EXTENSION 
SPRING
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KUPİLYALAR
PINS

SEGMANLAR

RETAINING 
RINGS

Bağlantı elemanlarını kilitlemek ve titreşim 
gibi durumlarda çıkmasını önlemek amacıyla 
kullanılan bir tür ara bağlantı parçasıdır.

Bu malzemeler kullanım uygunluğuna ve 
müşterilerimizin isteklere göre çeşitli kalınlık 
ve uzunlukta 1,00mm den 8,00mm tel çapına 
kadar en son teknoloji CNC makinelerde 
üretilmektedir.

Pins are devices used for fastening objects 
or material together especially for vibration 
circumstances. Manufactured meticulousy for 
our customers due to various types of length and 
diameters; pins are produced from 1,00mm to 
8,00mm diameter of wire by high technological 
CNC  machines.

Segmanlar, genellikle tutucu görevi yapan, 
burçlara, pistonlara millere ve silindirlere takılan 
yuvarlak, eliptik, altıgen veya sekizgen gibi çok 

çeşitleri olan bir tür tutucu parçalardır. 

Farklı şekil ve özelliklere sahip olan segmanlar 
0,20mm den 10,00mm tel çapına kadar en 

son teknoloji CNC makinelerde el değmeden 
üretilmektedir.

Retaining Rings are fastener; that holds 
components like bushings, pistons, rods and 

cylinders. Various types of geometrical shapes like 
round, eliptic, hexagonal or octagonal; these rings 

are manufactured from 0.20mm to 10,00mm 
diameter of wire by high technological CNC 

machines.

Kullanım Alanları
Usage Areas Otomotiv

Automotive
Tarım & Ziraat
Agriculture

Makina Sanayi
Machine Industry

Medikal
Medical

Savunma Sanayi
Defence Industry

Beyaz Eşya
White Goods
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TEL FORM
WIRE
FORM

Ürünleri web sitemizden incelemek için QR kodu 
mobil cihazınız ile okutabilirsiniz.

You can scan the QR code with your mobile device 
to review the products on our website.

Çok çeşitli kullanım amacına sahip olan form 
yaylar, müşterilerimizin özel isteklerine göre 
dizayn edilmektedir.

12,00mm tel çapına kadar üretilen form 
yaylar 0,30mm den 7,00mm tel çapına 
kadar olan üretimi en son teknoloji CNC 
makinelerde üretilmektedir.

These types of springs have got a wide range of 
use and they are produced in accordance to the 
wishes of the costumer. 

These springs can be produced until   
12,00mm diameter of wire. From 0,30mm 
to 7,00mm diameter of wire; these springs 
are produced by high technological CNC 
machines

Kullanım Alanları
Usage Areas Otomotiv

Automotive
Tarım & Ziraat
Agriculture

Makina Sanayi
Machine Industry

Medikal
Medical

Savunma Sanayi
Defence Industry

Beyaz Eşya
White Goods
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