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Birleşik Metal

yeni dönemde yoluna İsveç Çeliği

ile devam edecek
Türkiye’nin en büyük ve en özel stok ve kesim parkuruna sahip olan Birleşik Metal yeni dönemde
yoluna İsveç Çeliği ile devam edecek. Norveç merkezli Scana gruba ait İsveç’in en eski çelik
üreticilerinden biri olan Scana Steel Björneborg ve Birleşik Metal işbirliğinde, Türk sanayicisi
artık yüksek temizlikteki “Ultra Clean” yapıda yüksek performans takım çeliklerine ulaşabilecek.

S

cana Steel Björneborg, ergitmeden işlemeye kadar
entegre bir tesise sahip.
Özellikle son yıllarda yaptığı
yatımlarla, VIP – (Value added - Isotropy – Performance) adlı mükemmel
temizlikte ve homojen mikroyapıda,
yüksek performans çelikleri üretmeye
başladı. Çelik kalitesinin en önemli olduğu petrol ve gaz sanayiine yönelik
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çelik üretiminde kullanılan bu teknolojiyi, takım çeliklerinde de uygulayarak
Avrupa’daki en temiz ve en yüksek
performansta takım çeliklerini sanayicilere sunuyor. Kısaca VIP çelikleri
Esr’den daha yüksek saflıkta ve temizlikte çelik kalitesi demek.
1656’da kurulan Scana, dünyanın en köklü ve en eski dövme çelik firmalarından

biri. 24 metreye kadar malzeme dövebilen ender firmalardan olmakla birlikte, yine 20 metreye kadar ıslah yapabilen en gelişmiş ısıl işlem teknolojine
sahip bir firma Scana.
İsveç’teki imza töreninde Birleşik
Metal Dış Ticaret Koordinatörü Tolga
Şengül ile Scana Steel Björneborg
Genel Müdürü Mr. Sören Andersson
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işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Türkiye ve Ortadoğu’da
Scana çeliklerinin tek stok ve satış
yetkisi Birleşik Metal’e verilmiş oldu.
Birleşik Metal daha önce Almanlara
ait Çek Cumhuriyeti firması ile yoluna
devam ediyordu. Birleşik Metal, Alman
sahiplerin firmayı Ruslara satması ve
tüm teknik ekibin değişmesi sonucu
kalite problemi yaşamamak için bu
temsilciliğini sonlandırmış, Scana ile
masaya oturmuştu.
Birleşik Metal Dış Ticaret Koordinatörü
Tolga Şengül, “Scana Steel gerçekten
de Avrupa’da tanıtım ihtiyaç duymayan en yüksek performans çeliklerini
üreten özel bir firma. Birleşik Metal Scana işbirliğinde her iki firma da çok
şey kazanacak. Daha önceki işbirliğimizi tesisin, teknik ekibin ve firmanın
el değiştirmesi sonucu sonlandırdık,
çünkü takım çeliği riske girecek bir
konu değil. Yeni sahiplerin ve teknik
ekibin ne kalitede çelik üretimi yapacağı gibi bir belirsizliği bekleyemezdik.
Bu yüzden kendini ispatlamış ve oturmuş bir kadro ile üretim yapan Scana
ile işbirliğine, kafamız rahat bir şekilde
giriyoruz. Scana kesinlikle çok iyi bir
firma ve onunla sektörde yeni bir yol
açacağımız kesin. Bizim açtığımız yollardan giden diğer firmaların bizi 5-6
yıl geriden takip ve taklit etmesinden
son derece memnunuz.
SCANA HAKKINDA
Scana’nın Björneborg’da dövme tarihçesi çok eskiye dayanır. İlk dövme
1656 yılında yapılmıştır. O tarihten
beri Björneborg yüksek dövme kalitesi ile ünlenmiştir. Scana Steel
Björneborg şu an Avrupa’nın lider
ağır açık dövme üreticilerinden biri
konumundadır. Firma kendine ait tesisinde elektrik ark ergitme, vakum
oksijen ve vakum argon degassing

ergitme uniteleri, “3600/4500” ton
pres kapasitesi, ısıl işlem fırınları ve
full ekipmanlı tornalama ve kabuk soyma bölümü ile son derece modern bir
dövme firması olarak konumlanmıştır.
Scana Steel Björneborg’un sahip olduğu sertifikasyonlardan bazıları söyledir: ISO 9001, ISO 14001, ABS, RINA,
DNV-GL Approval of Manufacturer,
Approval BV Manufacture, Bureau
Veritas Marine Classification Mode,
DNV Manufacturing Survey Arrangement, Lloyds Classification Forgings,
Lloyds Classification Steelmaking and
Semi-finished Products, PED Inspecta,

GL Material Manufacture. Yıllık üretimi 95.000ton olan Scana Steel Björneborg, 4-75ton arasında değişen 45
farklı ingot ölçüsüne sahiptir. Firma
45 ton ve 24 metreye kadar dövme
yapabilmektedir. Takım ve yüksek
performans çeliklerinin yanısıra, petrol ve gaz edüstrisi olmak üzere, gemicilik, enerji ve ağır iş makinalarının da
olduğu geniş bir sanayiye hitabeder.
Scana Grubunun bir üyesi olan Scana
Steel Björneborg’un, kapsamlı kaynak
ve uzmanlığı bulunan grup firmalarına
da erişimi vardır.
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