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Hakkımızda

Avrupa’nın en önemli makara imalatçılarından biri olan ASTROPLAST, İstan-
bul’daki temsilcisi TelKaTem aracılığıyla (www.telkatem.com.tr ) bakır, alüminyum 
ve çelik tel endüstrisinin yanı sıra kablo endüstrisi için de çeşitli plastik makaralar 
sunmaktadır. 

Almanya merkezli ASTROPLAST makaralarını kendi bünyesinde üretmekte ve 
müşterileriyle olan yakın ilişkileri sayesinde makara çeşitliliğini durmaksızın ge-
liştirmektedir. Astroplast, iç içe geçebilen konik fıçı şekilleri sayesinde nakliyede 
avantaj sağlayan BP60, APS tipi ve büyük VM tipi makaraların yanı sıra, sert iklim 
ve çevresel koşullara uygun özel malzemelerden ürettiği makaraları ile de ön pla-
na çıkmaktadır. 

Kullanılan soğuğa dayanıklı yenilikçi malzemeleri sayesinde, İskandinav ve Doğu 
Avrupa ülkelerinde ve Rusya Federasyonu’nda makaralarda meydana gelen kırıl-
malar neredeyse sıfıra indirilmiştir. Firmanın Almanya’nın kuzeybatısında iki üretim 
tesisi bulunmakta olup bunun sağladığı esnek çalışabilme imkânı sayesinde müş-
terilerinin özel taleplerine de son derece hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir.

Ürün gamı plastik makaralar ile sınırlı olmayan ASTROPLAST, müşterilerinden ge-
len talep ve siparişler doğrultusunda son teknoloji makineleri ile otomotiv parça-
ları, kutular, paletler, şeffaf armatür kapakları ve karavan çatıları gibi 13 kg ağırlığa 
kadar plastik parçalar üretebilmektedir.

About Us

AstroPlast, one of the most important spool manufacturers in Europe, offers 
through its representation TelKaTem in Istanbul, www.telkatem.com.tr, many 
types of plastic reels for the copper, aluminum, steel and monofilament wires as 
well as for the cable industry. AstroPlast, based in Germany, develops and pro-
duces the spools in-house.
 
Due to very close customer relationships, the various types of coils can be devel-
oped continuously. Already successful spool types such as BP60, APS, taper bar-
relled reels and the shipping containers, big reels VM and other types have been 
specially developed in construction and material for the extreme requirements of 
chemistry, ambient coldness and stress. Because of the innovative winter mate-
rial, spool breaks could be reduced to almost 0, in the Scandinavian countries, in 
Eastern Europe and the Russian Federation. 

Due to the very high flexibility in the two production plants situated in northwest 
Germany, special demands of the customers can be realized extremely fast. In ad-
dition to the large spool package, AstroPlast also manufactures high-tech plastic 
parts such as automotive parts, boxes and pallets, transparent luminaire covers 
and caravan roofs with a weight of up to 13 kg on state-of-the-art machines for 
customer orders.
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