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New heavy clay production plant in Algeria. Capacity: 4000 ton/day hollow brick.
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Welcome to our company. We would like to introduce ourselves. Leirimetal is a key 
player in the heavy clay industry. We develop and install integrated solutions, from all raw 
material preparation to complete handling systems and, as well, main process stages 
(drying and firing).
We do this focusing on the specific nature of each project, creating solutions to suit each 
customer. This was always our priority: offer the best solution to those who seek our 
services.
Come and meet us.

Firmamıza hoşgeldiniz. Kendimizi tanıtmak istiyoruz. Leirimetal, tuğla ve kiremit 
sektöründe önemli global bir oyuncu. Tüm hammadde hazırlıklarından, komple 
otmasyon işletme sistemlerine ve aynı zamanda ana proses aşamalarına (kurutma ve 
yakma) entegre çözümler geliştiriyor ve kuruyoruz.
Her bir projenin spesifik doğasına odaklanarak, müşterilerimizin her birine uygun 
çözümler geliştiriyoruz. Her zaman önceliğimiz olan; Hizmetlerimizi talep edenlere 
en iyi cevabı vermek. 
Gelin bizle tanışın.
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WELCOME | HOŞGELDİNİZ
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ALGERIA – Briqueteria Amouri Toufik (Laghouat) | 1
 CEZAYİR – Briqueteria Amouri Toufik (Laghouat)

FRANCE - Bouyer Leroux Stucture (Gironde-sur-Dropt) | 2
 FRANSA - Bouyer Leroux Stucture (Gironde-sur-Dropt)

PORTUGAL – Ceramica Sotelha (Aveiro) | 3
 PORTEKİZ – Ceramica Sotelha (Aveiro)

SPAIN – AG Tecno3 (Seville) | 4
 İSPANYA – AG Tecno3 (Seville)

TURKEY – Derya Tugla A.s. (Tekirdag) | 5
 TÜRKİYE – Derya Tuğla A.Ş. (Tekirdağ)

VENEZUELA – Fábrica de Bloques PDVSA (Paríaguan) | 6
 VENEZUELA – Fábrica de Bloques PDVSA (Paríaguan)

ALGERIA | CEZAYİR
ANGOLA
BRAZIL | BREZİLYA
CHINA | ÇİN
FRANCE | FRANSA
IRAN | İRAN
MAROCCO | FAS
SPAIN | İSPANYA
PERU
PORTUGAL | PORTEKİZ
SAUDI ARABIA | SUUDİ ARABİSTAN
TURKEY | TÜRKİYE
VENEZUELA | VENEZUELA
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LIST OF COUNTRIES WITH INSTALLED PROJECTS 
OR WITH COMMERCIAL REPRESENTATION:

KURULU PROJELER VE TEMSİLCİLERİMİZİN 
OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ:

AMBITION | TUTKU

COMPETITIVITY | REKABET YETENEĞİ

SOLUTIONS | MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER



We have been operating around the world since 1981. Over the past decades, we have expanded globally. 
We grow with our partners with the solutions we create for them. Together, we have discovered methods, 
tools and techniques that have made us a leading player in the international market.

We have projects in Europe, South America, Africa and Asia. We are constantly working to expand our 
services. Our goal is to reach more and more markets, using our capabilities to satisfy our customers in 
other markets and countries.

1981 yılından beri dünyada faaliyet gösteriyoruz. Geçtiğimiz on yıllar boyunca, iş ortaklarımızın her biri 
için geliştirdiğimiz çözümlerle destekledik. Bizi uluslararası referans haline getiren; birlikte yeni yöntem-
ler, araçlar ve teknikler keşfetmemiz oldu. 

Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya’da projelerimiz var. Amacımız, diğer pazarlardaki ve ülkelerdeki 
müşterilerimizi memnun etmek için yeteneklerimizi kullanarak, daha fazla pazarlara ulaşmak.

AROUND 
THE WORLD | DÜNYA ÇAPINDA

05

6

3

2

1

54



06



07

We are proud of the precision of our projects as well the accuracy of 
their implementation.

Our infrastructure, combined with the expertise of our team and its ongoing training, allow us to 
guarantee the same efficiency, safety and service quality in any project, regardless of its size or 
complexity, or the region in which it is located.
We are proud to say: this is our key distinctive feature. We adapt to your situation!

Projelilerimizin doğru ve hassasiyet ile uygulanmasından gurur 
duyuyoruz.

Ekibimizin uzmanlığı ve devam eden eğitimi ile birlikte yapısal kapasitemizi genişletmeye 
devam ediyoruz. Boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, her projede aynı kaliteyi ve 
güvenliği garanti etmeye devam ediyoruz. 
Söylemekten gurur duyuyoruz: Bu bizim farkımız. Size ayak uyduruyoruz!

DISTINCTIVE 
FEATURES | FARKIMIZ
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We strive to achieve productivity and competitiveness in our projects.
We develop solutions for large-scale production series with the flexibility necessary to 
adapt to each plant’s features. By doing so, we leverage production processes and 
available resources.
We fully and effectively intervene in all manufacturing processes and in the development 
of all production units, and partially in complementary projects.

Projelerimizde verimlilik ve rekabet gücü elde etmek hedefimiz.
Her fabrikanın özelliklerine uyum sağlamak için gereken esneklikte büyük ölçekli 
üretim kapasiteleri için çözümler geliştiriyoruz. Üretim süreçlerini ve mevcut 
kaynaklarını iyileştirmek adına müşterilerimize destek oluyoruz.
Tüm üretim süreçlerinin, tesislerin birimlerinin geliştirilmesine ve kısmen tamamlayıcı 
projelere tam ve etkili bir şekilde müdahale ediyoruz.

EXPERTISE | UZMANLIK

1 2
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The motivation to combine quality with innovation 
has been our trademark for many years.

Accuracy in engineering/studies.
Strict professionalism required of our operatives.
Full testing and experimentation of the solutions.
Direct and proactive after sales technical assistance.

Kaliteyi yenilikle birleştiren projelerimiz yıllardır 
markamız oldu.

Mühendislik / çalışma doğruluğu hedefimiz.
Çalışanlarımızın büyük katkısı profesyonellik. 
Çözümlerin tam testi ve denenmesi.
Satış sonrası doğrudan ve uzaktan teknik yardım. 

3

1 | Robot handling for cladding product splitting (France)
 Kaplama malzemesini Robot ile taşıma ve malzemeyi  
 bölme işlemi (Fransa)
2 | All-side packet stretching system (without wood pallets)
 Tüm taraflardan paket germe sistemi (tahta paletsiz)
3 | Robot handling for decorative product palletizing (France)
 Dekoratif malzemeyi Robot ile paletleme (Fransa)
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1 | General Layout for Thermo-bricks 
 using INNOVAFAST Dryer (Turkey)
 INNOVAFAST Kurutucu Tuğlalar için genel proje (Türkiye)
2 | Kiln Car loading (Algeria)
 Fırn arabaları yükleme (Cezayir)
3 | Kiln Car Unloading (Turkey)
 Fırın arabaları boşaltma (Türkiye)
4 | Roof tiles & Accessories loading Area (Portugal)
 Kiremit & Akesuarlar yükleme alanı (Portekiz)

1

2
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HOLLOW-BRICKS | DELİKLİ TUĞLA 

THERMO-BRICKS | İZO TUĞLA

FACING-BRICKS | CEPGE TUĞLA

CLADDING BRICKS | DÖŞEME TUĞLA

CEILING BRICKS | TAVAN TUĞLA

TERRACOTTA

We provide turnkey industrial units, and also design and develop integrated solutions, adapting them to each 
client’s specific situation.
We plan all services associated with the preparation of raw materials and manufacturing processes for the entire 
manufacturing line. We develop custom-made dryer and oven solutions. We also develop Automatic maintenance 
systems using robotics and computer surveillance.

Anahtar teslim endüstriyel çözümler sunmaktayız. Her bir müşterinin özel durumuna uyarlayarak sıfırdan 
entegre çözümler tasarlayıp geliştiriyoruz. 
Üretim hattı için hammadde ve imalat proseslerinin hazırlanmasıyla ilgili tüm hizmetleri planlıyoruz. Müşteriye 
özel kurutucu ve fırın çözümleri geliştiriyoruz. Robot ve yazılım gözetimini kullanılarak otomasyon sistemleri 
sunuyoruz.

ACTIVITY | AKTİVİTELERİMİZ

PRESSED ROOF TILES | PRES KİREMİT | EXTRUDED ROOF TILES | EKSTRÜZYON KİREMİT | ROOF TILE ACCESSORIES | KİREMİT AKSESUARLARI

2 3 4
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New projects, new challenges.
We don’t only seek the obvious or the easiest projects. We look for “out-of-the-box’’ 
projects. Projects and solutions that differentiate us from the competition.
This requires study, dedication, trying again… maybe, but these are the stimulating 
projects that make us proud and creative as an engineering company. Delicate operations, 
complex forms, varied products, fast movements, narrow areas… bring them on.

Yeni projeler, yeni zorluklar.
Sadece basit olana veya standart projelere sadık kalmıyoruz.
Bizi ve müşteriyi geliştirecek projeler arıyoruz. Bizi diğerlerinden ayıran özellikler; 
Teknik çalışmalar, özveri, tekrar tekrar denemeler gerektiriyor. Bu zorlukların 
üstesinden gelmek, bizi yıldırmak yerine; Bir mühendislik firması olarak gururlandırıyor. 
Sorunsuz bir şekilde teslim ettiğimiz projeler; İnce operasyonlar, karmaşık formlar, 
çeşitli ürünler, dar alanlar ve inanılmaz serilik ile çalışan otomasyon çözümleri içeriyor.

Kiln car load with facing brick accessories (Cc.a Valera-Spain) | 1
 Tuğla aksesuar malzemelerinin Fırın arabalarına yükleme (Cc.a Valera - İspanya) 

Brick turning system (Derya Toprak AS - Turkey) | 2
 Tuğla çevirme sistemi (Derya Toprak A.Ş. - Türkiye) 

Cladding brick strapping area (Terreal - France) | 3
 Kaplama tuğla malzemelerinin Çemberleme alanı (Terreal - Fransa) 

CHALLENGING 
PROJECTS
ZORLAYACI PROJELER

1

2
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CHALLENGING 
PROJECTS
ZORLAYACI PROJELER

3
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TURNKEY SOLUTIONS & ENGINEERING

HANDLING | OTOMASYON İLE TAŞIMA

DRYERS | KURUTMA

KILNS | FIRIN

CONTROL AND PROCESS SUPERVISION  
KONTROL VE SÜREÇ DENETİMİ

RAW MATERIAL PREPARATION AND 
MANUFACTURE | HAM MADDE HAZIRLAMA ÜRETİM

TUGLA VE KIREMIT ÇÖZÜMLERI
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KILNS | FIRIN



Hollow brick Extrusion (SARL BMAL – Algeria) | 1
 Tuğla ekstrüzyon  (SARL BMAL – Cezayir)

Raw material Box Feeders (AgTecno3 – Spain) | 2
 Hammadde Kutu Besleyiciler (AgTecno3 – İspanya)

Roller Mill (1200x1000) (Briqueterie EURL BAT – Algeria) | 3
 Kırıcı Değirmen (1200x1000) (Briqueterie EURL BAT – Cezayir)

Raw material disintegrator (1200x1000) (Briqueterie EURL BAT – Algeria) | 4
 Hammadde parçalayıcı (1200x1000) (Briqueterie EURL BAT – Cezayir)

Raw material stock area - Excavator  (EURL BAT – Algeria) | 5
 Hammadde stok sahası-Ekskavatör (EURL BAT – Cezayir)

16
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Leirimetal designs the complete layout of raw material preparation lines, offering the solutions most suitable 
for the customer’s products. Laboratory analyses of raw material and geologic mapping of the exploration 
landsite are key to the success of the project.

We always recommend the leading machinery brands in the market.

Leirimetal, müşterinin ürünleri için en uygun çözümleri sunarak, hammadde hazırlama hatlarının tüm 
düzenini tasarlar. Projenin başarısının anahtarı, hammaddelerin laboratuar analizleri ve keşif arazisinin 
jeolojik haritalandırılmasıdır. 

Kalitemize kalite katmak için, her zaman lider makine markaları ile çalışıyoruz.

RAW-MATERIAL | HAMMADDE
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Our well-dimensioned and designed handling equipment ensures optimal efficiency in the 
manufacturing line. Machinery is designed by a skilled engineering team, using full 3D software to 
draw, calculate and test all solutions. Reliability and easy maintenance are intrinsic characteristics.
The tests conducted at our facilities ensure problem-free machinery and short set-up and  
start-up times. The quality of the brands used also speaks volumes. From cutting lines (and 
press, if appropriate), dryer load, dryer unload, kiln car set-up, kiln car loading, kiln car unloading, 
kiln car cleaning, and palletizing are only a small fraction of what we are capable of installing.

Müşteriye özel boyutlandırılmış ve tasarlanmış taşıma ekipmanlarımız, üretim hattında en 
uygun verimliliği sağlar. Makineler, tüm çözümleri çizmek, hesaplamak ve test etmek için 3D 
yazılımı kullanılaarak, yetenekli mühendislik ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Güvenilirlik ve 
kolay bakım, başlıca özelliklerdir.
Tesislerimizde yapılan testler, sorunsuz makineler, kısa kurulum ve çalıştırma süreleri sağlar. 
Kullanılan markaların kalitesine dikkat edilir. Kesme hattından başlayarak (veya pres), 
kurutucu yükleme, kurutucu boşaltma, fırın arabası hareketi, fırın araba yüklemesi, fırın 
araba boşaltma, fırın araba temizliği ve çemberleme/paletleme hatları, tasarlayabileceğimiz 
otomasyonların sadece birkaç örneğidir. 

HANDLING
OTOMASYON İLE TAŞIMA

2

1

1 | Kiln car loading line (Briqueterie EURL BAT – Algeria)
 Fırın arabaları yükleme hattı (Briqueterie EURL BAT – Cezayir)
2 | Cutting line (Briqueterie EURL BAT – Algeria)
 Kesim hattı (Briqueterie EURL BAT – Cezayir)
3 | Kiln Car cleaning machine (SARL BMAL- Algeria)
 Fırın arabaları temizleme makinası (SARL BMAL- Cezayir)
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1 | Roof tiles pressing line  (Cca. Sotelha – Portugal)
 Kiremit pres hattı (Cca. Sotelha – Portekiz)
2 | Roof tiles & accessories set-up area (Cca. Sotelha – Portugal)
 Kiremit & akesuarları yerleşim alanı (Cca. Sotelha – Portugal)
3 | Kiln car unloading line (Derya Tugla A.S – Turkey)
 Fırın arabaları boşaltma hattı (Derya Tugla A.S – Turkey)
4 | Palletizing line (Derya Tugla A.S – Turkey)
 Çemberleme/Paletleme hattı (Derya Tugla A.S – Turkey)1 4

3

2



22

The drying process is one of most problematic phases in the heavy clay industry.
Preparation, analysis, calculation and tests are mandatory. Each dryer solution is installed only when we have all 
guarantees that it will match the customer’s requirements. Leirimetal takes its responsibility to customers extremely 
seriously where drying is concerned. We have many years of experience. Since Leirimetal was established, we 
have installed dozens of dryers with various types of technology or working principles. Of course some of our initial 
principles have been improved seeking better thermal and electrical efficiency. Drying time also matters. We always 
find the most suitable option taking into account the specificities of each customer. We do not offer standard 
solutions. Each one is unique.

Kurutma işlemi, tuğla ve kiremit sektörünün en sorunlu aşamalarından biridir.
Hazırlık, analiz, hesaplama ve testlerin yapılması gereklidir. Her kurutucu çözümü, yalnızca müşterinin 
gereksinimlerini karşılayacağına emin olduğumuzda önerilir. Leirimetal, kurutma söz konusu olduğunda 
müşterilere son derece ciddi bir çalışma sonucu tavsiyelerde bulunur. Uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz 
sayesinde müşterinin hammadesine uygun tipte kurutmaları seçeriz. Sektörde ki faaliyetlerimizin başından 
beri, farklı tipte teknoloji veya çalışma prensipleri ile onlarca kurutucu kurduk. Başlıca prensiplerimizden 
bazıları daha iyi termal ve elektrik verimliliği arayışları geliştirmek oldu. Kurutma zamanında önemini bilerek, 
her zaman en uygun seçeneği dikkate alarak her müşteriye özel çözümler tasarlıyoruz. Standart çözümler 
sunmuyoruz. Projelerimizin her biri eşsizdir.

DRYERS | KURUTMALAR

3 42
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Semi-continuous Dryer (entry view) (PDVSA – Venezuela) | 1
 Yarı-Sürekli Tünel Kurutma (giriş görünümü) (PDVSA – Venezuela)

Rapid Dryer type LMSRB (front view) (SARL BMAL – Algeria) | 2
 Hızlı Kurutma tipi LMSRB (giriş görünümü) (SARL BMAL – Cezayir)

Vortex Dryer (Outside Air Flow system) (Terreal – France) | 3
 Vortex Kurutma (Dış Hava akış sisemi) (Terreal – Fransa)

Vortex Dryer (Inside Air Flow module) (Terreal – France) | 4
 Vortex Kurutma (İç hava akış modülü) (Terreal – Fransa)

InnovaDry Fast (entry/exit view) (project) | 5
 InnovaFast Kurutma (girşi/çıkış görünümü) (proje)5
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CHAMBER DRYER
Used for projects with distinct types of products with considerably 
different densities, requiring different drying times. Dryer car trays are 
movable.
Usually used for roof tiles, facing bricks, cladding bricks and 
accessories.

SEMI/CONTINUOUS ROTOMIXER DRYER (TUNNEL)
Suitable for large production projects. Medium and long drying times 
(>8 hours), allowing work to be done with raw materials with a high 
shrinkage index.
Dryer cars trays are movable, or not, depending on the products.
Usually for medium density/high hollow bricks. Also suitable for Roof 
tiles and facing bricks. Low thermal energy consumption is the most 
significant advantage.

VORTEX DRYER
A revolutionary continuous tunnel dryer with the advantages of both 
chamber and tunnel dryers. Thermally efficient, with much lower drying 
times. Suitable for a wide range of typical red clay products.

FAST DRYER LMSRB
Classic rapid dryer. Products are placed on moving trays in circular 
movement between 2 tunnels. Simple solution with low investment 
required. Lower thermal efficiency compared to tunnel or vortex dryers.

INNOVA FAST DRYER (NEW)
New rapid dryer developed by Leirimetal. Lower investment compared 
to Fast dryer. Similar performance in terms of efficiency.
Low drying times <2h. Suitable for hollow bricks and easy drying 
process raw materials.

KAMARA KURUTMA
Farklı kuruma süreleri gerektiren, oldukça farklı yoğunluklara sahip 
farklı tipte ürünlere sahip projeler için kullanılır. Kurutma araba 
tepsileri hareketlidir.
Genellikle kiremit, cephe tuğla, kaplama tuğlaları ve aksesuarlar için 
kullanılır.

YARI/SÜREKLİ ROTOMIXER TÜNEL KURUTMA 
Yüksek kapasiteli üretim tesisleri için uygundur. Orta ve uzun 
kuruma süreleri (> 8 saat), yüksek çekme indeksine sahip ham 
maddeler için tasarlanmıştır. Kurutucu araba tepsileri, ürünlerin 
boyutlarına bağlı olarak hareketlidir. Genellikle orta yoğunluklu / 
yüksek boşluklu tuğlalar için. Çatı kiremitleri ve cepge tuğlaları için 
de uygundur. Düşük termal enerji tüketimi en önemli avantajıdır.

VORTEX KURUTMA
Hem kamara hem de tünel kurutucularının avantajlarını içeren, 
teknoloji olarak devrimsel nitelikli bir sürekli tünel kurutucusu. Çok 
daha düşük kuruma süreleriyle çalışır ve termal enerji tüketimi 
açısından verimlidir. Çok çeşitli tuğla ve kiremit ile çalışmak için 
uygundur.

HIZLI KURUTMA
Klasik hızlı kurutucu. Ürünler hareketli tepsilere 2 tünel arasında 
dairesel hareket halinde yerleştirilir. Düşük yatırım gerektiren basit 
bir kurutma projesidir. Tünel veya vortex kurutuculara göre daha 
düşük termal enerji verimlilik sağlar.

INNOVAFAST KURUTMA (YENİ)
Leirimetal tarafından geliştirilen yeni hızlı kurutucu. Hızlı kurutucuya 
göre daha düşük yatırım. Verimlilik açısından benzer performans.
Düşük kuruma süreleri <2 saat. Delikli tuğlalar ve kolay kurutma 
işlemi için uygun hammaddeler için değerlendirilebilinir.

2 3 4

1 | Rapid Dryer type LMSRB (side view) (SARL BMAL – Algeria)
 Hızlı Kurutma tipi LMSRB (yan görünüm) (SARL BMAL – Cezayir)
2 | Semi-continuous Dryer (inside view) (AG-Tecno3 –Spain)
 Yarı-sürekli tünel Kurutma (iç görünüm) (AG-Tecno3 – İspanya)
3 | Chamber Dryer (inside view) (Cca. do Liz-Portugal)
 Kamara Kurutma (iç görünüm) (Cca. do Liz - Portekiz)
4 | Chamber Dryer (Outside air flow system) (Cca. Sotelha - Portugal) AT - Algeria
 Kamara Kurutma (Dış hava akışı sistemi) (Cca. Sotelha - Portekiz) AT – Cezayir

OUR DRYER PORTFOLIO 
GENERALLY CONSISTS  
OF 5 TYPES OF DRYER

KURUTUCU PORTFÖYÜMÜZ 
5 KURUTMA TİPİNDEN 
OLUŞMAKTADIR
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Our kilns are designed for high quality products with the best thermal and electrical 
efficiency. As for the dryer, the kiln is designed according to the needs of each raw 
material and customer requirements. Our kiln can be made of refractory pieces (walls and 
ceiling), or using refractory modular panels.

FIRING SYSTEMS
Leirimetal designs its kilns to use several types of energy source: Natural gas, coal, 
sawdust, diesel or heavy-oil. We work closely with various experts on burning systems, 
which give us the freedom to use the best solution on the market, depending on the 
energy source.
KILN CARS
Leirimetal offers customers two different systems:
1 : Low-density kiln cars set up using refractories pieces.
2 : Metallic foundry pieces in the periphery and refractory concrete mixed with different
types of insulations materials.
Although the first solution ensures improved thermal efficiency, the second one offers a
longer lifetime.

Fırınlarımız en iyi termal ve elektrik verimliliğine sahip yüksek kaliteli ürünlerin üretimi 
için tasarlanmıştır. Her bir vaka ayrı olarak değerlendirilir ve buna göre geliştirilir. 
Fırınların refrakterleri, preslenmiş tuğladan yapıla bilinir (geleneksel çözüm) veya 
izole edilmiş çok katmanlı paneller ile modüler olabilir.

ATEŞLEME SİSTEMİ
Leirimetal, fırınlarını çeşitli enerji kaynaklarını değerlendirerek tasarlar: Doğal gaz, 
kömür, talaş, dizel, ağır yağ, vb. Yakma sistemleri konusunda çeşitli uzmanlarla 
yakından çalıştığımız için, kullanacağınız enerjiye bağlı olarak piyasadaki en iyi 
çözümü ortaya çıkarma özgürlüğü bizlerde.
FIRIN ARABALARI
Leirimetal, müşterilerine iki farklı sistem teklif ediyor:
1 : Refrakter parçaları kullanarak düşük yoğunluklu fırın arabaları kurulumu.
2 : Metalik döküm parçaları ve farklı betonla karıştırılmış refrakter beton
yalıtım malzemesi çeşitleri .
İlk sistem daha fazla ısı verimliliği sağlamasına rağmen, ikincisi daha uzun ömürlüdür.

KILNS | FIRIN
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1 | Refractory kiln during construction (SARL BMAL – Algeria)
 İnşaat aşamasında refrakter fırın (SARL BMAL – Cezayir)
2 | Kiln door Exit (EURL BAT – Algeria)
 Fırın çıkış kapısı (EURL BAT – Cezayir)
3 | Refractory kiln ceiling detail (Boyeur Leroux – France)
 Refrakter fırın tavan detay (Boyeur Leroux – Fransa)
4 | Foundry kiln car (during set-up) (SARL BMAL – Algeria)
 Döküm fırın arabası (kurulum aşamasında) (SARL BMAL – Cezayir)
5 | Low-density kiln car (overview) (SARL BMAL – Algeria)
 Düşük yoğunluklu fırın arabası (genel görünüm) (SARL BMAL – Cezayir) 3 4
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1 | Refractory kiln overview (EURL BAT – Algeria)
 Refrakter fırın genel görünüm (EURL BAT – Cezayir)
2 | Modular Kiln (burning Area) (Briq. El En Nour – Algeria)
 Modüler fırın (pişirme alanı) (Briq. El En Nour – Cezayir)
3 | Modular Kiln (entry + Pre-kiln) (Briq. El En Nour – Algeria)
 Modüler fırın (giriş+Ön-fırın) (Briq. El En Nour – Cezayir)
4 | Low-density kiln car (during set-up) (SARL BMAL – Algeria)
 Düşük yoğunluklu fırın arabası  (kurulum aşamasında)  
 (SARL BMAL – Cezayir)
5 | Foundry kiln car (overview) (SARL BMAL – Algeria)
 Döküm fırın arabası (genel görünüm) (SARL BMAL – Cezayir)
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1 | Robot studio software for dynamic simulations
 Dinamik simülasyonlar için robot stüdyo yazılımı
2 | Tunnel kiln supervision software (firing curve)
 Tünel fırın denetleme yazılımı (ateşleme eğrisi)
3 | Tunnel kiln supervision software (pre-kiln area)
 Tünel fırın denetleme yazılımı (ön-fırın alanı)
4 | Tunnel kiln supervision software (burning area)
 Tünel fırın denetleme yazılımı (pişirme alanı)
5 | On-site training of the customer’s engineers
 Müşterinin mühendislerinin yerinde eğitimi
6 | HMI touch panel
 HMI dokunmatik ekran
7 | Power and control panel of a palletizing machine
 Paletleme makinesinin güç ve kontrol paneli
8 | Tunnel kiln supervision software (heat recuperation)
 Tünel fırın denetleme yazılımı (ısı geri kazanımı)
9 | Tunnel kiln system control display
 Tünel fırın sistemi kontrol ekranı

8 9

CONTROL AND PROCESS 
SUPERVISION
KONTROL VE DENETLEME SİSTEMİ
The importance of supervision software is a determining factor for the 
performance obtained from a piece of equipment, a kiln or a dryer.

Denetim yazılımının önemi, bir fırın veya kurutucudan elde edilen 
performans için belirleyici bir faktördür.

We offer our customers the best equipment on the market, which, 
together with the applications developed by our programming, control 
and robotics technicians, ensure a high level of operating efficiency, 
diagnosis and interpretation. This includes the following characteristics, 
among others:

High performance workstation (mirroring and solid-state drives)

Color touch screen in redundancy with a workstation

UPS and A4 color Laser Printer

Live 3D general and detailed viewing

Graphics x_time x_position of each of the sensors

Logs of sensors, alarms, status of motors/actuators

(12-month minimum capacity)

Parameterization of all the controllers

Menus to quickly access the area control modules

Monitoring of the kiln wagons: (position in the layout,

type of material, loading time, etc.)

Parameterization of accesses and multi-level passwords

Remote teleservice.

Müşterilerimize; programlama, kontrol ve robot teknisyenlerimiz 
tarafından geliştirilen uygulamalarla birlikte yüksek düzeyde bir 
çalışma verimliliği yakalamak adına sektörde ki en iyi ekipmanları 
sunuyoruz. Buna diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki özellikler de 
dahildir;

Yüksek performanslı iş istasyonları (yansıtmalı ve sabit sürücüler)
İş istasyonu ile uyumlu 15” renkli dokunmatik ekran
UPS ve A4 renkli Lazer yazıcı
Anlık 3 boyutlu genel ve ayrıntılı görüntüleme
Grafikler x saat x her sensörün konumu
Sensörler, alarmlar, motorların durumu hakkında kayıtlar 
(12 ay minimum kapasite) 
Tüm kontrolörlerin parametrelendirilmesi
Alan kontrol modüllerine hızlı bir şekilde erişmek için menüler
Fırın vagonlarının izlenmesi: (yerleşimdeki pozisyon, 
malzeme türü, yükleme zamanı vb.)
Erişimlerin ve çok düzeyli parolaların parametrelendirilmesi
Uzaktan tele servis
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No success is possible without a dedicated and skilful team. At Leirimetal, we have at our disposal the 
facilities required to perform our work in a positive and stringent atmosphere. These points are vital to the 
success of our work.
Whether at Leirimetal or at the customer’s site, you will find a team dedicated to building a lasting partnership.
Join us

LEIRIMETAL FACTS 8,500-M2 FACILITIES AREA / AROUND 110 STAFF

Kendini işine adamış ve yetenikli bir ekip olmadan başarıya ulaşılamaz. Leirimetal’de, çalışmamıza pozitif 
ve profesyonel bir ortam sağlayarak, değerli projelere imza atmalarını sağlıyoruz. Bu prensiplerimiz, 
başarımız için hayati önem taşımaktadır.
İster Leirimetal’de isterse müşterinin tesisinde olsun, kalıcı ve güçlü bir ortaklık kurmaya adanmış bir 
ekip bulacaksınız.
Davetlisiniz

LEIRIMETAL 8,500-M2 KAPALI ALAN / ~110 PERSONEL

LEIRIMETAL
TEAM & FACILITIES | EKIBI & TESISIMIZ



New heavy clay production plant in Algeria. Capacity: 4000 ton/day hollow brick.
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