
                                             DOSTLAR MAKİNE 

              BLOK TUĞLA KURUTMA ÜNİTESİ REFERANS LİSTESİ 
 
    1: Asker ali blok tuğla fabrikası   Turgutlu      2 kanallı üstten emişli komple kurutma revizyon. 
  
    2: Kartal blok tuğla fabrikası        Turgutlu     2 kanallı üstten emişli aksiyel fanları. 
 
    3: Aslan blok tuğla fabrikası         Turgutlu     2 kanallı üstten emişli kurutma revizyon. 
 
   4: Demireller blok tuğla fabrikası  Turgutlu     2 kanallı alttan emişli aksiyel fan, hidrolik itici ve otomatik kapılar  
 
   5: Dolar blok tuğla fabrikası          Turgutlu     1 kanallı önden emişli komple kurutma.  
 
   6: Erko blok tuğla fabrikası           Turgutlu     2 kanallı önden emişli komple kurutma. 
 
   7: Kudret blok tuğla fabrikası        Turgutlu     6 kanallı üstten emişli tüm aspiratörler. 
 
   8: Saray blok tuğla fabrikası           Aydın        2 kanallı üstten emişli komple kurutma. 
 
   9: Dülgeroğlu blok tuğla fabrikası  Aydın        2 kanallı üstten emişli komple kurutma. 
 
 10: Solmaz blok tuğla fabrikası        Malatya     2 kanallı üstten emişli komple kurutma. 
 
 11: Bozoğulları blok tuğla fabrikası Batman      2 kanallı alttan emişli komple kurutma revizyon. 
     
 12: Turna blok tuğla fabrikası           Batman     3 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 13: Has blok tuğla fabrikası              Batman     2 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 14: Özdicle 1 blok tuğla fabrikası     Diyarbakır 4 kanallı alttan emişli komple kurutma.  
 
 15: Özdicle 2 blok tuğla fabrikası     Diyarbakır 2 kanallı alttan emişli komple kurutma.  
 
 16: Özbloksan blok tuğla fabrikası   Diyarbakır 4 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 17: Yeni kilsan blok tuğla fabrikası  Diyarbakır 2 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 18: Petek blok tuğla fabrikası           Afyon         2 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 19: Bingenç blok tuğla fabrikası       Bingöl        4 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 20: Uzaş blok tuğla fabrikası            Ağrı            2 kanallı alttan emişli komple kurutma. 
 
 21: Kılıç blok tuğla fabrikası            Malatya       Bantlı otomatik  Proje destek ve (Aspiratörleri) 
 
 22: Uzunyayla blok tuğla fabrikası   Bingöl         Bantlı otomatik  Proje destek ve (Aspiratörleri)       
 
 23: Kuroil company tuğla fabrikası  Kerkük/ IRAK  Anjio (sepetli 400.000kg./gün) Gümüş makina ortak kurum. 
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