Çeyrek asrı aşkın tecrübenin
üstün teknoloji ve
kusursuz işçilik ile birleşmesi...
1980 yılından bugüne otomotiv yan sanayiinde hizmet
veren Ototrim®, çeyrek asrı aşkın deneyimini teknoloji
ve eğitimli iş gücü ile birleştirerek dünya standartlarında
üretim yapmaktadır.
1999 yılından itibaren 7500m² kapalı 20.000m² açık
alanda kurulu Gebze tesislerinde faaliyetini sürdüren
Ototrim®, otomotiv endüstrisine 2000’in üzerinde değişik boyalı, boyasız profil parça, 250’den fazla türde sürgülü çerçeve, her tip ve şekilde tutunma boruları motor ve
bagaj kapakları üretimi yapmaktadır.

Providing servicing in the automotive by-industry since
1980, Ototrim® manufactures world class by combining its
experience over a quarter of century with technology and
trained labor Ototrim® has continued its operations at its
plant in Gebze operating in an indoor area of 7500m2 and
outdoor area of 20.000m2 since 1999 and manufacturing
more than 2000 types of profile parts, with and without
paint, more than 250 types of sliding frame, any kind of
handrails in any shape, engine and boot lids.

Mevcut TSE, ISO 9001 kalite belgelerine ilave olarak ISO
TS 16949 ve ISO 14001 belgelerini almaya hak kazanan
firmamız, üretiminin birçok alanında robot, CNC, NC ve
PLC kontrollü makineleri ve üretiminin her aşamasındaki kontrol ve testleriyle hatasız ve standart ürünler
sunmaktadır. Ar-Ge tasarımında kullanılan Cad/Cam,
Autocad, Catia gibi destek programları yardımıyla ana
sanayiler ile ortak parça dizayn ve üretim yeteğine sahip
firmamız, otomotiv sektörünün yanında hava, deniz ve
raylı sistem taşımacılığında da birçok ortak projeye imza
atmış ve bu dalda birçok ödüle layık görülmüştür.

In addition to the current quality certificates TSE, ISO
9001, our company has been entitled to the certificates
ISO TS 16949 and ISO 14001, providing faultless and
standard products thanks to use of robot, CNC, NC and
PLC-controlled machines as well as control and test at
every stage of the production. Support software used
in R&D design such as Cad/Cam, Autocad, Catia, etc.,
our company is able to design and produce parts with
the primary industries jointly and undertook a number
of joint project in the air, sea and rail transportation
systems jointly and awarded in many categories.
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Sürücü Çerçeveleri | Driver Windows

Kontrol düğmesi
Control button

>18-SR - 1 0013-0 Elektrikli sürücü çerçevesi | Electrical driver window
Ototrim 1980 yılından bu yana yaptığı alüminyum çerçeve imalatında çeyrek asrı aşkın bir tecrübeye sahiptir.Tasarımdan teslimata kadar olan süreç ISO 9001, ISO/TS 16949 ve 14001 sertifikası ile belgelendirilmiştir.
Tüm çerçeve grubu ürünlerimiz, kullanımında ergonomi ve uzun ömürlülük, bakım proseslerinde ise kolaylık
ve ekonomi ilkeleri göz önünde tutularak tasarlanmakta ve üretilmektedir.
Since 1980 Ototrim produces high quality aluminium windows and with it’s over quarter century
experience it has become one of the best companies in this business.

All the products are certified with ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001. By our R & D departments.

Cam içinde sürügülü, rezistanslı sürücü çerçevesi
Integrated one sliding, heated driver windows.

Sürücü Çerçeveleri | Driver Windows

>18-SR - 1 0016-0

>18-SK - 1 0014-0
Cam içinde sürgülü, rezistanslı, düz veya bombeli formda sürücü çerçevesi.
Integrated one sliding, heated, flat or curved form driver windows.
Cam içinde, sürügülü, rezistanslı sürücü çerçevelerinde yolcuların güvenliği resimde görülen
emniyet teli ile sağlanmaktadır.

Integrated one sliding, heated driver windows provide safe travel to passenger with the steel as
shown on the picture.

>18-SR - 1 0010-0
Alt kısım sabit, üst kısım tek ya da çift çalışır, bombeli, rezistanslı, su sızdırmaz
sürücü çerçevesi.
Lower side fixed, upper side is one or two sliding type, curved, heated glassed,
waterproof driver windows.

>18-SK - 1 0011-0
Raylı mekanizmalı, kullanımda fazla güç gerektirmeyen,
uzun ömürlü, sarsıntı ve ses yapmayan, %100 su
geçirmeyen tek ya da çift çalışır çerçeveler.
Railed mechanism with minimum opening - closing force,
durable, no vibration and noise, %100 waterproof one
side or both sides sliding windows.
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Yan Çerçeveler | Side Windows

>18-SR - 1 0003-0
Sıfır kapanan cam içinde sürgülü yan çerçeve
Flush sliding integrated windows
Sıfır kapanan cam içinde sürgülü yan çerçeveler. Bombeli
ve düz camlara uyglanabilir. Patentli sürgü sistemi sayesinde kademeli olarak açılıp kapanabilirken, zarif ve modern tasarımı ile araçların estetik görünüşünü attıracaktır.
Flush sliding integrated windows. It is produced with flat
or curved glasses. It can opened gradually with the help
of patented sliding system. It surely gives modern and elegant view for vehicles as well as soft and safe operation.

>18-SY - 1 0008-0
Sabit cam içinde bütünleşik 4 köşe kıvrımlı, tek çalışır, su sızdırmaz,
elektrostatik toz boya kaplı çerçeve.
Integrated in fixed glass, 4 sides bended, one sliding, waterproof electrostatic powder coated windows.

>18-SK - 1 0004-0
Sabit cam içinde bütünleşik 4 köşe kıvrımlı tek çalışır su sızdırmaz, elektrostatik toz boya kaplı çerçeve.
Integrated in fixed glass, 4 sides bended, one sliding, waterproof electrostatic powder coated windows.

>18-SK - 1 0009-0
Sabit tek parça düz, bombeli ya da çift cam içinde bütünleşik tek çalısır,
su sızdırmaz, elektrostatik toz boya kaplı, kilitli mandallı çerçeve.
Integrated in flat, curved or double fixed glass, one sliding, waterproof,
electrostatic powder coated, locked handle windows.
İç kapama çerçevesi içeriden vida ile ana çerçeveye
takılabileceği gibi silikon ile de yapıştırılabilinir.
Inner frame is fixed by screws as shown on the
photo or glued.

Kademeli olarak açılma özelliğine sahip su sızdırmaz
elektrostatik toz boya kaplı makinist çerçevesi.
Gradually opens, waterproof, electrostatic powder coated
driver windows.

>18-SY - 1 0014-0
Alt sabit camlı vasistas mekanizmalı (öne
doğru açılabilen yaylı mekanizmalı) su geçirmez, cam kırılma durumunda kolaylıkla
değiştirilebilen yan çerçeve.

Raylı Sistem Çerçeveleri | Windows For Railways

>18-SK - 1 0014-0

Lower fixed glass, tilting mechanizm, waterproof, in case of breakage easily replaceable hopper window.

>18-SY - 1 0015-0
Alt sabit camlı vasistas mekanizmalı (öne doğru açılabilen yaylı mekanizmalı)
su geçirmez çerçeve.
Lower fixed glass, tilting mechanizm, waterproof hopper windows.

>18-SR - 1 0015-0
Sabit tek parça cam içinde vasistas mekanizmalı (öne doğru açılabilen
yaylı mekanizmalı) su geçirmez, sıfır kapanan çerçeve.
Integrated in flat, tilting mechanism waterproof, flush hopper window.
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Acil Çıkış ve Havalandırma Kapakları | Emergency Exit and Ventilation Roof Hatches

>Acil Çıkış ve Havalandırma Kapakları Emergency Exit - Ventilation Roof Hatch
Havalandırma ve acil çıkış kapaklarımızı, otomatik veya manuel çalışabilir, ISO 9001, ISO/TS 16949 ve
ISO 14001 kalite standartlarına uygun olarak imal etmekteyiz. Bu ürünler bütün olarak AB yönetmelikleri
2001/85/EC ve 95/28/EC yönetmeliklerine uygun yanmazlık kriterlerini karşılamaktadır. Bu uluslararası bağımsız bir AB ülkesi belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanmıştır.
Ventilation and emergency exit roof hatch, automatic and manual, are produced in accordance with the quality standards ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001. These products as a whole meet 2001/85/EC criterion of
the EC regulations and each component meets non-combustibility criteria in accordance with 95/28/EC regulations. This fact is certificated by an international independent certification organization in a European Union
country.
12V veya 24V ‘luk güç ile açılıp kapanabilen havalandırma
ve acil çıkış kapakları. ABS veya alüminyum iç çerçevesi,
cama yapıştırılmış imdat çekici ile kalite standartlarına
uygun olarak üretilmiştir.
It is used as one or both side provable supplied by 12V or
24V. Produced accounts to the EU directions.
Life hammer is glued on the glass and
inner frame is ABS or aluminium.

Kontrol panelleri.
Control panels

>18-ER - 1 7940-0
Elektrikli Tavan Havalandırma Kapağı - Electrical Sunroof
Tek yönlü elektrikli havalandırma kapağı, kamyon ve
çekiciler için üretilmiş bu model, farklı araçlarda da
amacına uygun olarak kullanılabilmektedir.
One side electrically operated sunroof. It is for trucks
and different vehicles.

Opsiyonel uzatma kollu, havalandırma ve acil
çıkış kapağı.
Optional extended steel arms. Ventilation and
emergency exit roof hatch.

>18-RTL - 1 0014-0
Havalandırma ve acil çıkış kapağı. Opsiyonel olarak
iç ABS kapaklı / kapaksız.Ölçü : 970mmx530mm.
Ventilation and emergency exit roof hatch. Optional
with or without interior ABS cover.
Size : 970mmx530mm

>18-RTL - 1 0016-0
Araç iç desenine uygun kumaş kaplamalı havalandırma ve acil çıkış kapağı.
The vehicle interior coated suitable fabric to the pattern ventilation and
emergency roof hatch.

Acil Çıkış ve Havalandırma Kapakları | Emergency Exit and Ventilation Roof Hatches

>18-RTL - 1 0013-0

>18-SK - 1 0017-0
Sabit acil çıkış kapağı.
Fixed emergency exit roof hatch.

>18-SR - 1 0015-0
Havalandırma kapağı. Ölçü: 500mmx500mm
Ventilation roof hatch. Size : 500mmx500mm
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Boru Grubu Ürünleri | Pipe Group Products

Boru grubu ürünlerinde sektörün önde gelen
firmaları arasındayız. 10’mm den 100’mm çapa
kadar demir, paslanmaz ve alüminyum hammaddelerini kullanarak her türlü şekil ve renkte CNC
teknolojisi vasıtası ile kusursuz doğrulukta üretim gerçekleştirmekteyiz. Elektrostatik toz boya
tesisimizdeki tecrübe ve hassasiyetimizle onlarca farklı renkte ve kusursuz yüzey temizliğinde
yıllara meydan okuyan dayanıklılıkta kaplamalar
yapmaktayız.
In case of the range of pipes, we are a leading
company in the sector. We produced pipes to
precise accuracy an any shape and color by CNC
technology by using iron 10mm through 100mm,
stainless and aluminum raw materials. Thanks to
our experience and sensitivity in, our electrostatic
powder paint plant, we perform finishing durable
for years in tens of different colors and excellent
finishing.

Bardaklık ve ahşap panelli korugan boru sistemleri.
Grabrail with cup holder and panel.

Boru Grubu Ürünleri | Pipe Group Products

>18-BM - 1 0015-0

>10-BM - 1 0017-0
Paslanmaz satineli engelli borusu.
Stainless disabled grabrail.

>18-BM - 1 0018-0
Kapı girişi seperatör borusu.
Door entry separator grabrail.

Alternatif çözümler
Alternative solutions

>18-DM- 1 0027-0
Stop düğmesi
Stop button

>18-BM - 1 0020-0
Üzerine kolçak lastiği ve cam veya ahşap panel monte edilmiş, stop düğmesi takılabilen giriş tutunma borusu.
Front entry grabrail connected with armrest and optional wooden or glass panel and stop button.
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Boru Grubu Ürünleri | Pipe Group Products

>18-PB - 1 0019-0
Araçlardaki soğutma sistemlerinde kullanılan
bakır borularda her türlü boyda ve açıda kıvırma ve şişirme işlemleri yapılabilmektedir.
There can be widen any sized and any angled
on the cupper pipes used for cooling systems
in the vehicles.

>18-BM - 1 0019-0
Kolçaklı boru sistemleri.
Grabrail with armrest.

>18-BK - 1 0000-0
Paslanmaz satineli tutunma borusu.
Stainless grabrails.

>18-BK - 1 0020-0
İki dikme boru arasına takılabilir, hareketli, gerdirmeli bariyer sistemi.
Movable, streched and lockable barrier system.

>18-DM - 1 0021-0
90o tek yöne açılıp kapanan bağlantı sistemi..
Swivel fittings for closing 180o, opening 90o.

Özel plastik kanallı araç içi tutunma boruları.
Özellikle araç girişlerine uygundur.
Colored plastic settled in steel entry grabrails.
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>18-AL - 1 0022-0

3

13

4

12

5

7
6

Pek çok farklı tür, boyut ve renk çeşitliliği sağlayan araç içi
tutunma boruları için bağlantı elemanları. 30mm. ve 35mm.
çapında borular için.
Supports with many different type, dimension, size and variety.
Availabile for 30mm. and 35mm. diameter pipes.
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Boru Grubu Ürünleri | Pipe Group Products

>18-AL - 1 0027-0

1-13 > Alüminyum döküm

1-13 > Cast aluminium

>18-AL - 1 0023-0
Kapı fırçası her türde, şekilde, boyutta ve renkte, kusursuz yüzey kalitesi ve ölçüde alüminyum araç iç ve dış aksesuar parçaları.
Door brush inside-outside aluminium accessories with any kind, shape,
sized or colored with flawless surface quality.

>18-AL - 1 0026-0
Antibakterial elcikler. Özellikle tren, metro, otobüs gibi yoğun taşımacılığın olduğu
yerlerde mükemmel bir çözüm olabilir.
Anti-bacterial handles. It is perfect for very busy transportation such as bus, train, metro.

>18-AL - 1 0025-0
Elcikler, çeşitli plastik parçalar ve isteğe göre üretilebilecek özel imalatlar.
Handles many kinds of plastic parts and custom products.

>18-AL - 1 0024-0
Reklamlı elcik.
Plastic handle with advertorial.
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Yeni ürünler | New Products

>18-DM - 1 0028-0
Motor bakım kapağı.
Floor cover

>18-DM - 1 0030-0
Tavan hava emiş ızgarası.
Ceiling air suction ducts.

>18-DM - 1 0029-0
Sürücü ikaz sistemli manuel engelli platformu.
Manually disabled platform with driver warning system.

Notlar | Windows
Notlar - Notes
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ISO / TS 16949
ISO / TS 14001

Denizli Köyü, Atatürk cad. No: 172,
41480, Gebze - Kocaeli - Turkey
Tel: +90 262 729 33 51 Faks: +90 262 729 30 94
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