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Kotar ürünlerinin bașlangıç sertliğinin yüksek olması (43-44 HRC) ve 
çalıșma sırasında bu değerin 50 HRC seviyelerine ulașıyor olması 
temizleme performansında gözle görülür iyileșme sağlamaktadır. 
Standart bilyalar değișken geometrili ve köșeli parçalarda yüzeyin her 
noktasını temizlemede yetersiz kalabiliyordu. Elek dağılımı yüzeyde en 
iyi kapsamayı sağlayacak șekilde hazırlanan Kotar ürünlerimizle 
temizlenecek yüzeylerde en kısa sürede istenen yüzey kalitesini elde 
ediyoruz.

Kotar ürünleri, makinada olması gereken karıșımı en bașta sağlamakta 
ve ișlem boyunca bu dağılımı korumaktadır. Bunun müșterilerimize en 
büyük faydası tüm parça yüzeylerinin kalitesinde sürekliliği sağlayacak 
olmasıdır.

TOSÇELİK GRANÜL, grup șirketlerinden aldığı en uygun alașımları 
içeren hurdaları çelik bilye üretiminde değerlendirmektedir. 
Bu durum, hurdaya büyük oranda bağlı olan düșük karbonlu çelik bilye 
kalitesinde devamlılığı garanti altına almaktadır. 

Düșük karbonlu çelik bilye yüksek darbe emme kapasitesine sahip olup 
darbe enerjisi bilye üzerine eșit olarak dağılır. 

Düșük karbonlu çelik bilye, yüksek karbonlu bilyenin aksine mikro 
çatlak barındırmadığı için daha uzun ömürlüdür. 

Significant progress in the treatment of surface with Kotar is resulting 
from the fact that initial hardness of Kotar is already higher (43-44 
HRC) than standard material and it reaches approximately 50 HRC 
during operation. Treatment with standard material might be 
insufficient in times when the parts needed to be cleaned are 
geometrically not simple parts and angular shaped. Sieve range of each 
Kotar size is prepared focusing on the best surface coverage which give 
our clients their desired surface quality after a shorter blasting time.

Another plus of Kotar is that even before loaded into machine, Kotar 
comes in its package as the operation mix needed to circulate inside 
shotblasting machine. Benefit of having already-prepared operation 
mix is the steady surface quality of parts.

TOSÇELİK GRANÜL uses the best alloy content scrap that it receives 
from the group companies in the low carbon steel shot production. This 
assures stability in the quality of low carbon steel shots which is higly 
dependent on the scrap content.

Low carbon steel shot features increased impact absorbing capacity as 
the impact energy is distributed evenly on the shots.

In contrary to high carbon steel shot, low carbon steel shot enjoys 
more life time as it does not feature micro cracks.

DÜȘÜK KARBON YÜKSEK PERFORMANS



KOTAR DÜȘÜK KARBONLU 
ÇELİK BİLYALARININ sertliği 
43-44 HRC’dir.

Standartlara göre yoğunluk minimum 
7.0 gr/cm3 olmalıdır. KOTAR DÜȘÜK 
KARBONLU ÇELİK BİLYELERİN 
yoğunluğu minimum 7.3 gr/cm3’tür.

Hardness of KOTAR LOW CARBON STEEL 
SHOT is 43-44 HRC.

Standards require minimum density 
must be 7.0 gr/cm3. KOTAR LOW 
CARBON STEEL SHOT minimum density 
is 7.3 gr/cm3.  









kotar@kotarsteelshot.com 

www.kotarsteelshot.com




