


من نحن
/ ABOUT US

 تم تأسیس شركة فیمبو فیسكوز مايِ للمضخات والصناعة والتجارة والتعھد المحدودة عام ۱۹۹۷ في المنطقة الصناعیة
 الكبیرة في أنقرة. بدأ مؤسس الشركة السید أحمد أوكان َغزینیر بنشاطاتھ من خالل المتاجرة بالمضخات المسننة

 الصناعیة والصمامات. بدأت فیمبو بإنتاج المضخات المسننة الصناعیة والصمامات عقب اإلنتقال إلى المصنع المغلق
 والذي یبلغ مساحتھ ۱۲۳۰ متر مربع والمتواجدة في منطقة أوستیم للصناعات المنظمة عام ۲۰۰٥، وفقاً لمتطلبات ھذا
 القطاع. مع مرور الزمن، قامت فیمبو بتوسیع مساحة إنتاجھا إلى ۲٥۰۰ متر مربع وبدأت بإنتاج أول موزع اإلسفلت

 النسبي األوتوماتیكي بالكامل في تركیا. وبھذا قامت فیمبو بالدخول إلى قاطع إنتاج المكائن.  في عام ۲۰۱۳ قامت بتمكین
 مكانتھا في ھذا القطاع عبر إضافة أول آلة فرش الحصى المتحركة ذاتیاً في تركیا إلى مجموعة منتجاتھا. أما في یومنا

 ھذا، تستمر الشركة بزیادة أعمالھا في مصنع مغلق یصل مساحتھ إلى ۳۰۰۰ متر مربع وأكثر من ٤۰ موظف ومنتجاتھا
 ودراسات البحث والتطویر التي تقوم بھا.  ما تزال فیمبو مستمر في إنتاج موزع اإلسفلت، و آلة فرش الحصى المتحركة
 ذاتیاً، خزانات نقل البیتومین، ومكائن صیانة الطریق، ومرافق معالجة البیتومین، وقطع غیار مصنع األسفلت، إلى جانب
 مضخات مسننة و صمامات ومطاحن الغرویة من أجل السوائل  كثیفة اللزوجة. منذ الیوم األول لتأسیسھا وضعت فیمبو

تقدیم أفضل الخدمات جودة لعمالءھا وزبائنھا المتواجدین سواء في تركیا أو في أكثر من ۲۰ دولة خارجھا

Vimpo Viscous Industrial Mayi Pump San. Tic. Taah. Ltd. Sti. Was established in 1997 in Ankara 
Büyük Sanayi Sitesi. Ahmet Okan Gezinir, the founder of the company, started its activities in the 
trade of industrial gear pumps and valves. In line with the needs of the sector, Vimpo moved to 
Ostim Organized Industrial Zone in 1230 m2 closed area and started to produce industrial gear 

pumps and valves. Vimpo expanding its manufacturing space in 2500 m2 advancing Turkey's first 
fully automatic Proportional Asphalt Distributor has started production. Thus, Vimpo entered the 
machinery manufacturing sector. When the first of the current generation in Turkey has increased 
its position in the sector by 2013 by adding the Self-Propelled Gravel Spreaders. Today, it contin-

ues to increase its production and R & D activities with its more than 40 sta� in 3000m2 closed 
area. Vimpo Asphalt Distributor, Self-Propelled Chip Spreader, Bitumen Transport Tankers, Road 

Maintenance Machines, Bitumen Processing Plants, Asphalt Plant Spare Parts addition to these 
also continues to produce gear pumps, valves and colloidal mills for viscous fluids. From the first 

day, Vimpo has adopted the highest quality service mission to its partners and customers in 
domestic and in more than 20 countries.
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 معمل مستحلب

vimpo@vimpo.com



 EMULSION PLANT /  

طاحونة الغرویة (۰٫۲ – ۳ ملم) ۳۰ كیلوواط، یمتلك سرعة تدفق ۱۰ ساعة/ متر مكعب، ضبط الفراغات، انتاج فیمبو
/ VIMPO manufactured 30 Kw, 10 m3/h flowrate, adjustable space (0.2 – 3mm) collodial mill

  خزان محم (ماء + حامض + مستحلب) فالذي مقاوم للصدأ ذو سخان كھربائي
Stainless steel, electric heated WAE ( Water + Acid + Emulgator) tank

نظام توزین ذو خالیا التحمیل
Weighing system with loadcells

نظام الجرعات مدمج وخارج القبو لألحماض والمستحلب مع عداد تدفق الفوالذ المقاوم للصدأ ومالئم للتصمیم
Compact and with out bunker design, acid and emulgator dosage system with flowmeter

جابي مانع للرغوة
Anti-foam collector

نظام مدمج نوع الحاویة یوفر سھولة في النقل وتشغیل العملة (حاویة ۲۰ قدم مع امكانیة النقل
Container type compact design allows easy shipping and Install-Start opportunity ( 20’ DC container )

مع شاشة تعمل باللمس مضمنة في لوحة التحكم PLC نظام التحكم
PLC Control system wirh touch screen implanted on control panel

(EBT)اختیاري؛ خزان بیتومین مندمج 
Optional Entegrated Bitumen Tank (EBT)

اختیاري؛ نظام تسخین الزیت الساخن
Optional Thermal Oil Heating System

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة

معمل مستحلب 
 معمل مستحلب
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طاحونة الغرویة (۰٫۲ – ۳ ملم) ۳۰ كیلوواط، یمتلك سرعة تدفق ٤ ساعة/ متر مكعب، ضبط الفراغات، انتاج فیمبو
VIMPO manufactured 30 Kw, 4 m3/h flowrate, adjustable space (0.2 – 3mm) collodial mill

  خزان محم (ماء + حامض + مستحلب) فالذي مقاوم للصدأ ذو سخان كھربائي
Stainless steel, electric heated WAE ( Water + Acid + Emulgator) tank

نظام توزین ذو خالیا التحمیل
Weighing system with loadcells

نظام الجرعات مدمج وخارج القبو لألحماض والمستحلب مع عداد تدفق الفوالذ المقاوم للصدأ ومالئم للتصمیم
Compact and with out bunker design, acid and emulgator dosage system with flowmeter

جابي مانع للرغوة
Anti-foam collector

نظام مدمج نوع الحاویة یوفر سھولة في النقل وتشغیل العملة (حاویة ۲۰ قدم مع امكانیة النقل
Container type compact design allows easy shipping and Install-Start opportunity ( 20’ DC container )

مع شاشة تعمل باللمس مضمنة في لوحة التحكم PLC نظام التحكم
PLC Control system wirh touch screen implanted on control panel

(EBT)اختیاري؛ خزان بیتومین مندمج 
Optional Entegrated Bitumen Tank (EBT)

إختیاري؛ نظام یدوي
Optional, manual system

اختیاري؛ نظام تسخین الزیت الساخن
Optional Thermal Oil Heating System

طاحونة الغرویة (۰٫۲ – ۳ ملم) ٤٥كیلوواط، یمتلك سرعة تدفق ۲۰ ساعة/ متر مكعب، ضبط الفراغات، انتاج فیمبو
VIMPO manufactured 45 Kw, 20 m3/h flowrate, adjustable space (0.2 – 3mm) collodial mill

خزان تسخین كھربائي من فوالذ مقاوم للصدأ قطعة عدد ۲ماء + حمض + مستحلب
Stainless steel, electric heated 2 WAE (Water + Acid + Emulgator) tanks

نظام توزین ذو خالیا التحمیل
Weighing system with loadcells

نظام الجرعات مدمج وخارج القبو لألحماض والمستحلب مع عداد تدفق الفوالذ المقاوم للصدأ ومالئم للتصمیم
Compact and with out bunker design, acid and emulgator dosage system with flowmeter

جابي مانع للرغوة
Anti-foam collector

نظام مدمج نوع الحاویة یوفر سھولة في النقل وتشغیل العملة (حاویة ٤۰ قدم مع امكانیة النقل
Container type compact design allows easy shipping and Install-Start opportunity (40’ DC container)

مع شاشة تعمل باللمس مضمنة في لوحة التحكم PLC نظام التحكم
PLC Control system wirh touch screen implanted on control panel

(EBT)اختیاري؛ خزان بیتومین مندمج 
Optional Entegrated Bitumen Tank (EBT)

اختیاري؛ نظام تسخین الزیت الساخن
Optional Thermal Oil Heating System

 معمل مستحلب

 معمل مستحلب

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة
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 معمل مستحلب

www.vimpo.com.tr



 یمكن الحصول على مستحلب عالي الكفاءة مع الطاحونة الغرویة ماركة فیمبو
  المصمم بشكل خاص. یوفر تصمیمھ ذو التقطیع بـ۳ مراحل وآلیة ضبط الفراغ،
اإلسطوانة وتؤمن  البیتومین.  و  للمحلول  أفضل  بشكل  المزج  اجراء   إمكانیة 
العالیة الساكن في المحرك المصنعة بمعادن مقاومة للحرارة   الدوارة والجزء 
 والحامض والماء، عمل الطاحونة الغرویة بشكل مثالي ولسنوات طویلة. كأمر

إختیاري؛ یمكن تصنیعھ ذو زیت شاخن وتسخین كھربائي

With the Specialy designed Vimpo collodial Mill, emulsion can be produced with high e�ciency.  With 
the 3 stage mixing design and adjustable space mechanism, mixing of bitumen and solution can be 

optained in a best way. Rotor and stator discs which manufactured resistant to high temperatures, acid 
and water, ensures that Vimpo collodial mill can work perfectly for years to come. Optionally can be 

manufactured hot oil heated or electric heated.

  MILL / طاحونة

DOSING / التجریع
التدفق مقاییس  خالل  من  إحكاما  أكثر  تصمیم  وتحقیق  القبو  من  التخلص   یتم 
 المستخدمة لتحمیل الحمض والمستحلب في الخزان. وبھذا الشكل، یكون جھازاً
 باإلضافة إلى ذلك یوفر زیادة .VEPللتشغیل مباشرةً بتحمیلھ إلى المعمل بعد نقل

حساسیة مقاییس التدفق و التجریع

With the flowmeter used for filling the tank with acid and emulgator, the bunker is eleminated, there 
fore results in a moer compact design. This way, after VEP is installed at the factory after the

shippment, it will be ready to work immediately.
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 داخل لوحة التحكم PLC یتم اجراء مرحلة إنتاج وتحكم حساسة من خالل نظام التحكم
تعمل التي  الشاشة  بفضل  اإلنتاج  بمرحلة  والتحكم  متابعة  یمكن  ألیھا.  الوصول   سھلة 

باللمس والتي من السھل استخدامھا والموجودة فوق لوحة التحكم

Precise production process and control are obtained with PLC control, which is entegrated on the easily 
accesible control panel. By the touch screen mounted on the control panel, production process can be 

observed and  controlled.

 CONTROL PANEL /لوحة التحكم

PUMP / مضخة

نقل ویوفر  عالیة.  وبكفاءة  ھادئ  بشكل  فیمبو  ماركة  البیتومین  مضخة   تعمل 
 مستمر مع سرعة تدفق تصل إلى ٥۰ ساعة/ متر مكعب. تعمل مضخة البیتومین
 المصنوع من قبل فیمبو بتناغم تام مع الصمامات والفالتر المصنوعة من قبل
بتفوق التسریب  اختبارات  جمیع  اجتازت  ولقد  المعمل.  في  المستخدمة   فیمبو 

وذلك بفضل األختام المیكانیكیة المستخدمة في المضخة

Vimpo brand bitumen pump Works silently. With the 50 m3/h flowrate, net flowrate can be obtained. 
Vimpo manufactured bitumen pump Works fully compatible with the other Vimpo manufactured valves 

and filters located in the plant. With the mechanical seal in the pump, gets full marks from leak tests.
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POLYMER

اختبار تعدیل البولیمر
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معمل تعدیل البولیمر نوع الدفعة
/  BATCH TYPE POLYMER MODIFICATION PLANT

السعة ۲۰ طن / ساعة
20 m3/h capacity

طاحونة فیمبو ذات سعة قطع عالیة وتصمیم خاص
High shear capacity, special design VIMPO Brand Mill

نطاق القطع قابل للتعدیل لتطبیقات مختلفة ۰٫۲ – ۳ ملم
Adjustable shearing space (0.2 – 3 mm)

تصمیم مضغوط بھدف سھولة الشحن والتركیب حاویة ٤۰ قدم
Compact design, easy installation and shipping (40’ DC container)

امكانیة خلط الجرعة ما بین ۱ - ٦ أطنان وفرصة التمریر المطلوبة بفضل خزان الخلط – معالجة العدد ۲
Mixing dosage between 1-6 tons and desired pass opportunity with the two mixing-process tanks

نظام توزین ذو خالیا التحمیل
Load-cell weighing system

تصمیم خاص للخلط والنصل والذي یمنع البولیمر من الوقوع في المناطق المیتة للخزان
Special mixing and blade design which prevents polymer to stuck on the tank dead zones

إنتاج تلقائي كامل حسب الطلب مع شاشة تعمل باللمس
Full automatic production upon request with the touch screen

نظام تبرید بالماء من أجل إطالة عمر استخدام األختام
Water cooling system for longer lifetime of Mechanical seal

POLYMER

اختبار تعدیل البولیمر

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة
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خالط مزدوج
/ Dual Agitator 

ضاغط ھواء داخلي
/ Internal Compressor

مضخة البیتومین صناعة فیمبو
/ VIMPO Bitumen Pump

طاحونة الغرویة فیمبو
/ VIMPO Colloidal Mill

خزانات معالجة البولیمر – البیتومین
/ Polymer - Bitumen Process Tanks
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وحدة تغذیة البولیمر
/ Polymer Feeding Unit 

نظام تسخین زیت الساخن
/ Thermal Oil Heating System

اختیاري: مقصورة التحكم
/ Optional: Control Cabin

13www.vimpo.com.tr



معمل تعدیل البولیمر نوع المستمر
/  CONTINUOUS POLYMER MODIFICATION PLANT

السعة ۱۰ طن / ساعة
10 m3/h capacity

انتاج مستمر بفضل طاحونة فیمبو ذات سعة قطع عالیة وتصمیم خاص
With the high shear capacity, special design VIMPO Brand Mill, a continuous production

نطاق القطع قابل للتعدیل لتطبیقات مختلفة ۰٫۲ – ۳ ملم
Adjustable shearing space (0.2 – 3 mm)

تصمیم مضغوط بھدف سھولة الشحن والتركیب حاویة ٤۰ قدم
Compact design, easy installation and shipping (40’ DC container)

امكانیة خلط الجرعة ما بین ۱ - ٦ أطنان وفرصة التمریر المطلوبة بفضل خزان الخلط – معالجة
Mixing dosage between 1-6 tons and continuous production  with the mixing-process tank

نظام توزین ذو خالیا التحمیل
Load-cell weighing system

تصمیم خاص للخلط والنصل والذي یمنع البولیمر من الوقوع في المناطق الصماء للخزان
Special mixing and blade design which prevents polymer to stuck on the tank dead zones

إنتاج تلقائي كامل حسب الطلب مع شاشة تعمل باللمس
Full automatic production upon request with the touch screen

نظام تبرید بالماء من أجل إطالة عمر استخدام األختام
Water cooling system for longer lifetime of Mechanical seal

تعدیل البولیمر 

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة
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وحدات مضافة
/  ADDITIVE UNITS

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة

مناسبة لجمیع أنواع المعامل
Suitable for all plant types

نظام اقتصادي وعملي ووحدات
Economical, practical and modular system

یمكن نقل الجزیئات بسھولة مع ضغط الھواء العالي
Particles can be carried easily via high air pressure

خیارات النقل حسب الطلب أفقي، عمودي، أفقي + عمودي
Optional carriage options (horizontal, vertical, horizontal+vertical)

مثالي لملء ونقل الصوامع األفقیة والرأسیة والمستدیرة والمخابئ الرأسیة
Ideal to fill and carry silos and vertical bunkers with its horizontal, vertical and rounded edges

 تكالیف الصیانة المنخفضة تقلل المصاریف التشغیل
Low maintenance costs reduce operating expenses

أنظمة النقل الھوائیة مناسبة للمنتجات الجزیئیة والحبیبیة
Pneumatic Carrying Systems are suitable for particle and granule products

www.vimpo.com.tr



معمل التدفئة الحراریة
/  THERMAL HEATING SYSTEM

سعتھ ۲۰۰ – ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ساعة/ كیلو كالوري
200-2.000.000 kcal / Hour Capacity

تصمیم نوع الحاویة
Container Type Design

عائدات مرتفعة
High E�ciency

تكنولوجیا ال مثیل لھا
Unrivalled Technology

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة

17www.vimpo.com.tr



حشو الصومعة
/  FILLER SILO

سعات مختلفة – مالئمة من أجل جمیع أنواع المعامل
Suitable for all plant types –Di�erent capacities

نظام اقتصادي وعملي ووحدات
Economical, practical and modular system

تصامیم نوع ملحوم/ براغي
Welded / Bolted Type Designs

نظام تعبأة خارجي حسب الطلب
Optional external filling systems

نظام التحكم بالمستوى من أجل الوقایة أثناء النقل
Level control system for overflow protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة
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الخزانات األفقیة
/  HORIZONTAL TANKS

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة

إنتاج اختیاري بسعة من ٥۰ - ۱۰۰ متر
Optional production at 50-100 m3 capacities

 
   Optional design / تصمیم حسب الطلب•          

 Hot oil heating technology / تكنولوجیا تسخین الزیت الساخن•          
High heating surface area and quality isolation / مساحة سطح تدفئة عالیة وعزل ذو جودة•          

نظام تخزین آمن وصدیق البیئة
Safe and environmentally friendly storage system

تكالیف التشغیل والصیانة منخفضة
Low operation and maintenance costs

نظام تحكم محوسب
Computerized control system

CE تصمیم وإنتاج ذات شھادة
CE certified design and production
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خزانات عامودیة
/  VERTICAL TANKS

إنتاج اختیاري بسعة من ٥۰ - ۱۰٫۰۰۰ متر
Optional production at 50-10.000 m3 capacities

تصمیم حسب الطلب
Optional design

تكنولوجیا تسخین الزیت الكھربائي و / أو الساخن
Electrical and/or hot oil heating technology

مساحة سطح تدفئة عالیة وعزل ذو جودة
High heating surface area and quality isolation

نظام تخزین آمن وصدیق البیئة
Safe and environmentally friendly storage system

تكالیف التشغیل والصیانة منخفضة
Low operation and maintenance costs

نظام تحكم محوسب
Computerized control system

CE تصمیم وإنتاج ذات شھادة
CE certified design and production

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة
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أنظمة إذابة البیتومین
/  BITUMEN MELTING SYSTEMS

إنتاج ما یصل إلى ٥ أطنان في الساعة
Up to 5 t/h production

آلیة رفع البرامیل تعمل بشكل ھیدرولیكي
Hydraulically powered drum loading mechanism

خط تدفئة منفصل لكل غرفة
Separate heating line for each chamber

یوفر نظام الرفع الھیدرولیكي تحمیل برامیل بشكل سھل وسریع
Hydraulic lifting system ensures easy and fast loading of drums

یتیح تصمیم ملفات التسخین عالیة السعة اجراء الذوبان السریع
High capacity heating coils design ensures fast melting

تخزین بیتومین ما یصل إلى ۱۰ طن
Bitumen storage up to 10 tons

تم تصمیمھ من أجل السھولة في النقل
Designed for easy relocation

CE تصمیم وإنتاج ذات شھادة
CE certified design and production

TECHNICAL SPECIFICATIONS /  المواصفات الفنیة
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/Our Dealers  وكالؤنا



Vimpo Viskoz Mayi Pompa Sanayi
Ticaret Taahhüt Ltd. Şti.

www.vimpo.com.tr

/ الوكیل المعتمد
Authorized Dealer

“ROAD CONSTRUCTION MACHINES” 
"آالت بناء الطرق"

 ھاتف: 09 85 312-354 90+
الفاكس: 10 85 312-354 90+

 منطقة أوستیم الصناعیة المنظمة زقاق رقم
۱۲۳٤ (زقاق رقم ٥۷ سابقا) الرقم: ۲-٤-٦ یني محلھ –أنقرة / تركیا


