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Air Cost Control is a leading stocking distributor specializing
in electrical parts and a connector Value Added Distributor.
Air Cost Control provides component level support to aircraft
manufacturers, sub-contractors, IFE integrators,
maintenance facilities and major airlines.
Range of products:
• Electrical Products (wire/cable, sleeves, conduit, braid,
terminals, backshell, clamps)
• Electromechanical Products (circuit breakers, switches,
relays)
• Connectors (Assembly of 8525/EN3646/ASNE0052/53 &
D38999 series III)
References: Airbus, Airbus Helicopters, Dassault, Daher
Socata, Zodiac Group, Lufthansa, Air France, Iberia, Safran
Group, Sabena, TAI-TUSAS, Aerosud, Esterline Group, PGA,
etc.…

Hava Maliyeti Kontrolü, elektrikli parçalarda ve bir bağlayıcı
Katma Değerli Dağıtıcı konusunda uzmanlaşmış lider bir stoklama
distribütörüdür. Hava Maliyeti Kontrolü, uçak üreticilerine,
taşeronlara, IFE entegratörlerine, bakım tesislerine ve büyük
havayollarına bileşen seviyesi desteği sağlar.
Ürün yelpazesi:
• Elektrik Ürünleri (kablo / kablo, manşon, boru, örgü,
terminaller, arka kapak, kelepçeler)
• Elektromekanik Ürünler (devre kesiciler, anahtarlar, röleler)
• Konnektörler (Montaj 8525 / EN3646 / ASNE0052 / 53 &
D38999 serisi III)
Referanslar: Airbus, Airbus Helikopterleri, Dassault, Daher
Socata, Zodiac Grubu, Lufthansa, Air France, İberya, Safran
Grubu, Sabena, TAI-TUSAŞ, Aerosud, Esterline Group, PGA vb.

From commercial prospection to local implantation, AVISO
INTERNATIONAL will help your international development.
Operating on 3 continents, and specialized in aerospace
industry, our focus is to help businesses to establish or grow
their presence in specific countries – in a flexible and cost
effective way. Whether you are a Small or Medium
Enterprise (SME) or a large international organization, AVISO
has the industry contacts and market awareness necessary to
successfully represent your business and grow your
international sales. We provide tailored sales and business
support, ensuring that our representation services are
designed to meet the needs of your business. Our goal is to
build mutually rewarding and successful relationships,
ensuring that your international sales grow along with your
customer base.

Ticari keşiften yerel implantasyona kadar, AVISO INTERNATIONAL
uluslararası gelişiminize yardımcı olacaktır. 3 kıtada faaliyet
gösteren ve havacılık endüstrisinde uzmanlaşan odak noktamız,
işletmelerin belirli ülkelerde varlığını oluşturmalarına veya
büyütmelerine yardımcı olmaktır - esnek ve düşük maliyetli bir
şekilde. Küçük veya Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) veya büyük bir
uluslararası kuruluş olsanız, AVISO işinizi başarılı bir şekilde temsil
etmek ve uluslararası satışlarınızı büyütmek için gerekli endüstri
iletişim ve pazar bilincine sahiptir. Temsil hizmetlerimizin işinizin
ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığından emin olarak, size
özel satış ve iş desteği sağlıyoruz. Hedefimiz, karşılıklı olarak
ödüllendirici ve başarılı ilişkiler kurmak, uluslararası satışlarınızın
müşteri tabanınızla birlikte büyümesini sağlamaktır.

www.aircostcontrol.com

www.aviso-international.fr
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Since 1936, ECA Group is a worldwide player, renowned for
its expertise in robotics, automated systems, simulation and
industrial processes used in multiple sectors such as defence,
aerospace, maritime, energy, etc. Drawing on its strong
presence of more than 30 years in the civilian and military
Aerospace industry, ECA AEROSPACE supports major
Aircraft/helicopter manufacturers, OEMs as well as Airlines
and MRO centres. ECA AEROSPACE is organised as a holding
company with 3 operational entities specialized in their field:
• ECA CNAI: Automated and manual Assembly lines,
Production jigs & tooling
• ECA SINTERS: Test equipment and GSE for Aircraft
development/production and maintenance
• ELTA : Emergency locators transmitters and IFE systems for
Aircraft ; GSE for satellite ground stations In addition, we rely
on ECA GROUP subsidiaries worldwide footprint to bring
relevant synergies to our customers.
ECA AEROSPACE’s headquarters are base in Toulouse France and has 3 other entities (Saint-Nazaire, Paris,
Singapore).
References: AIRBUS GROUP (as strategic supplier), ATR,
Dassault, Leonardo, Aircelle, Ariane Group, Daher Socata,
Goodrich, Latecoere, Mecachrome, Pratt & Whitney Canada,
Safran Group, Socata, Sonaca, Stelia, St Micro Electronics,
Thales, Thales Alenia Space, Zodiac Aerospace, Etc.

1936'dan beri ECA Group, robotik, otomasyon sistemleri,
savunma, havacılık, denizcilik, enerji, vb. Gibi birçok sektörde
kullanılan simülasyon ve endüstriyel süreçlerdeki uzmanlığıyla
tanınan dünya çapında bir oyuncudur. Sivil ve askeri Havacılık
endüstrisinde ECA AEROSPACE, büyük Uçak / helikopter
üreticilerini, OEM'leri ve ayrıca Havayolları ve MRO merkezlerini
desteklemektedir. ECA AEROSPACE, kendi alanında uzmanlaşmış
3 operasyonel işletme ile bir holding şirketi olarak
düzenlenmiştir:
• ECA CNAI: Otomatik ve manuel Montaj hatları, Üretim kalıpları
ve takımları
• ECA SINTERS: Test ekipmanları ve Uçak geliştirme / üretim ve
bakım için GSE
• ELTA: Acil durum Uçak için lokasyon vericileri ve IFE sistemleri;
Uydu yer istasyonları için GSE Ek olarak, müşterilerimize ilgili
sinerjiyi getirmek için ECA GROUP iştiraklerinin dünya çapındaki
ayak izine güveniyoruz.
ECA AEROSPACE’nin merkezi, Toulouse’da (Fransa) ve diğer 3
kuruluşta (Saint-Nazaire, Paris, Singapur) bulunmaktadır.
Referanslar: AIRBUS GROUP (stratejik tedarikçi olarak), ATR,
Dassault, Leonardo, Aircelle, Ariane Group, Daher Socata,
Goodrich, Latecoere, Mecachrome, Pratt & Whitney Kanada,
Safran Grubu, Socata, Sonaca, Stelia, St Micro Elektronik, Thales,
Thales Alenia Uzay, Zodyak Havacılık, Vb…

www.ecagroup.com/en/aerospace
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EGIDE is a group with an international dimension, specialized
in the manufacturing of hermetic packages for sensitive
Electronic and Optronics components. We operate in cutting
edge markets in critical industry segments: Space, Defense,
Aeronautics, Telecommunications, Energy. We design and
manufacture innovative solutions to your requirements
based on our in-house GTMS (Glass-to-Metal Sealing), CTMS
(Ceramic-to-Metal Sealing), HTCC (High Temperature Cofired
Ceramics) and plating technologies. Our HF microwave lab
simulation capabilities will help you with your RF designs.
Leader of innovative hermetic interconnection solutions for
infrared detectors, we also offer services as passive elements
integration. Egide through its subsidiary Santier provides
engineered Thermal Management Materials like Tungsten
Copper (WCu), Molybdenum Copper (MoCu), CPC, CMC,
Super CMC allowing for excellent control and performance
for a diverse set of applications. The EGIDE group has a
significant manufacturing base structured around three sites:
Bollène (France), Cambridge (Maryland, USA) and San Diego
(California, USA)
References: Sofradir, Thales, Airbus, International Rectifier,
Crane Interpoint

EGIDE, hassas Elektronik ve Optronik bileşenler için hermetik
paketlerin üretiminde uzmanlaşmış uluslararası bir boyuta sahip
bir gruptur. Alan, Savunma, Havacılık, Telekomünikasyon, Enerji:
Kritik sektör segmentlerinde son teknoloji pazarlarda faaliyet
gösteriyoruz. Şirket içi GTMS (Cam-Metal Sızdırmazlık), CTMS
(Seramik-Metal Sızdırmazlık), HTCC (Yüksek Sıcaklık Cofired
Ceramics) ve kaplama teknolojilerine dayanan ihtiyaçlarınıza göre
yenilikçi çözümler tasarlıyor ve üretiyoruz. Bizim HF mikrodalga
laboratuar simülasyon yetenekleri RF tasarımlarınızda size
yardımcı olacaktır. Kızılötesi dedektörler için yenilikçi hermetik
ara bağlantı çözümleri lideri, pasif elemanlar entegrasyonu olarak
da hizmet veriyoruz. İştiraki olan Santier, çeşitli uygulamalar için
mükemmel kontrol ve performans sağlayan Tungsten Bakır
(WCu), Molibden Bakır (MoCu), CPC, CMC, Süper CMC gibi termal
yönetim materyalleri sunmaktadır.
EGIDE grubu, üç site etrafında yapılandırılmış önemli bir üretim
üssüne sahiptir:
Bollène (Fransa), Cambridge (Maryland, ABD) ve San Diego
(California, ABD)
Referanslar: Sofradir, Thales, Airbus, International Rectifier,
Crane Interpoint.

www.egide-group.com
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French manufacturer of machine-tools based in Annecy,
France, we offer worldwide innovative and robust solutions
on multi-axis machine and robot. LE CRENO INDUSTRIEL is a
pioneer in turnkey machining systems for complex processes
in niche markets since 1978. Range of products:
• Trimming and drilling of stacked aluminum sheets
• Multi-axis machines with specific requirements
• Acoustic drilling of engines & nacelles composites parts
• Milling and ultrasonic cutting of honeycomb parts
• Other niche markets on soft materials with very stringent
accuracy & process requirements (satellite panels drilling and
trimming, …)
References: UTC Boeing, Airbus, Dassault, etc…

Fransa'nın Annecy kentinde bulunan makine üreticilerinin Fransız
üreticisi, çok eksenli makine ve robot üzerinde dünya çapında
yenilikçi ve sağlam çözümler sunuyoruz. LE CRENO INDUSTRIEL,
1978 yılından beri niş pazarlarda karmaşık prosesler için anahtar
teslimi işleme sistemlerinde öncüdür.
Ürün yelpazesi:
• Yığılmış alüminyum levhaların kırpılması ve delinmesi
• Özel gereksinimleri olan çok eksenli makineler
• Motorların ve nacelles kompozit parçalarının akustik sondajı
• Petek parçalarının frezeleme ve ultrasonik kesimi

Loiretech designs and manufactures complete sets of tooling
for large and complex, composite, thermoplastic and metallic
parts. Loiretech offers innovative and sustainable solutions.
Customers of Loiretech belong to Aerospace, Automotive,
Defence & Re-newable energy industries.
References: Safran (Leap 1A, 1B, 1C), Airbus (A320neo,
A330neo, A350, Beluga XL), Bombardier (CSeries),
AeroComposit (MS21), Comac (C919), Daher (Embraer E190),
Strata (A330neo, Arian Groupe (Ariane 6)…

Loiretech, büyük ve karmaşık, kompozit, termoplastik ve metalik
parçalar için komple takım takımları tasarlar ve üretir. Loiretech
yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Loiretech
müşterileri, Havacılık, Otomotiv, Savunma ve Yenilenebilir enerji
sektörlerine aittir.
Referanslar: Safran (Sıçrama 1A, 1B, 1C), Airbus (A320neo,
A330neo, A350, Beluga XL), Bombardier (CSeries), AeroComposit
(MS21), Comac (C919), Daher (Embraer E190), Strata (A330neo,
Arian) Groupe (Ariane 6)…

• Çok hassas doğruluk ve proses gereklilikleri olan yumuşak
malzemeler üzerindeki diğer niş pazarlar (sondaj ve kesim uydu
panelleri,…)
Referanslar: UTC Boeing, Airbus, Dassault vb.

http://www.creneau.fr/

http://www.loiretech.com/
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Design and Manufacture of Equipment for the stripping of
composite and metal parts.
MOBILSTRIP40 The Mobistrip 40 machine vacuum blast
machine is an environmentally friendly dust free stripping
solution which is easy to use and versatile. The use of
recyclable media provides cost effective and efficient
stripping (or blasting) as well as close control of the surface
preparation. As the process is safe and dust free other
production processes can be carried out close the stripping
(or blasting) operation. Available in fully pneumatic and
electro-pneumatic version. In option, a special head for
stripping work and to see the progress.

Kompozit ve metal parçaların sıyrılması için ekipman tasarımı ve
imalatı.
MOBILSTRIP40 Mobistrip 40 makine vakumlu püskürtme
makinesi, kullanımı kolay ve çok yönlü, çevre dostu tozsuz sıyırma
çözümdür. Geri dönüştürülebilir ortamın kullanımı, yüzey
hazırlamanın yakın kontrolünün yanı sıra maliyet etkin ve verimli
soyma (veya patlatma) sağlar. İşlem güvenli ve tozsuz
olduğundan diğer üretim işlemleri sıyırma (veya patlatma)
işlemini gerçekleştirebilir. Tam pnömatik ve elektro-pnömatik
versiyonda mevcuttur. Seçenek olarak, işi sıyırma ve ilerlemeyi
görmek için özel bir kafa.

For more than 60 years SECAN has been a leader in heat
transfer: design, advanced manufacturing, production and
support. Ground and Aerospace industries for commercial
and military applications are our markets; specifically
focused on small and medium series.
Design, calculation software Heat exchangers and air
conditioning systems computing tools including:
•computer-assisted design and manufacturing,
structural calculation,
• product life cycle management,
• test bench design.
Products:
• Heat exchanger:
- Plate and fin heat exchangers in aluminium or stainless
steel/Inconel for:
- Tubular heat exchangers for high pressure engine oil cooling
– up to100 bar when operational
• Air conditioning systems
• Cold Plates

SECAN, 60 yılı aşkın bir süredir ısı transferinde liderdir: tasarım,
ileri üretim, üretim ve destek. Ticari ve askeri uygulamalar için
yer ve havacılık sektörleri pazarlarımızdır; Özellikle küçük ve orta
serilere odaklanmıştır.
Tasarım, hesaplama yazılımı Isı eşanjörleri ve iklimlendirme
sistemleri bilgi işlem araçları:
• bilgisayar destekli tasarım ve imalat
yapısal hesaplama
• Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi,
• test tezgahı tasarımı.
Ürünler:
• Eşanjör:
- Alüminyum veya paslanmaz çelikten plaka ve kanatlı ısı
eşanjörleri / Inconel için:
- Yüksek basınçlı motor yağı soğutması için borulu ısı eşanjörleri operasyonel iken 100 bara kadar
• Klima sistemleri
• Soğutucu Plakalar

www.sofiplast.fr

http://www.secanaerospace.com
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www.spherea.com

Leader in aeronautical and military programs, the SPHEREA
group develops innovative know-how and expertise.
SPHEREA specialized in the design and realization of modular
testing solutions for the entire life cycle of complex and
critical electronic, microwave, optronic and mechatronic
systems.
Range of products:
• Production & Maintenance test solutions
• Integration Solution
• Power Solutions
• Digital solutions
• Optronic solutions
References: All the major Airlines in the word, French Air
Force, French Army, Major Avionics OEM (Thales, Honeywell,
Safran, Airbus, …), Airbus Defense and Space

Havacılık ve askeri programlarda lider olan SPHEREA grubu,
yenilikçi know-how ve uzmanlık geliştirir. SPHEREA, karmaşık ve
kritik elektronik, mikrodalga, optronik ve mekatronik sistemlerin
tüm yaşam döngüsü için modüler test çözümlerinin tasarımı ve
gerçekleştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.
Ürün çeşitliliği:
• Üretim ve Bakım test çözümleri
• Entegrasyon Çözümü
• Güç Çözümleri
• Dijital çözümler
• Optronik çözümler
Referanslar: Tüm Fransız Hava Kuvvetleri, Fransız Ordusu, Büyük
Aviyonik OEM (Thales, Honeywell, Safran, Airbus,…), Airbus
Savunma ve Uzaydaki tüm büyük Havayolları.

Stock holder and distributor of high performance alloys since
1928, STAINLESS specializes in the supply of copper alloys,
titanium and inconels for the aerospace market. The product
range includes Toughmet®, CuBe, Nickel Aluminum Bronzes,
Titanium AMS4928/4921, Inconels 625, 718 etc... Main
applications for copper alloys materials:
• Bushings and bearings for landing gears, aircraft doors,
actuators, hydraulic systems, etc.
• Pins and retaining clips for electric connectors.

1928 yılından bu yana yüksek performanslı alaşımların stok sahibi
ve dağıtıcısı olan STAINLESS, havacılık pazarı için bakır alaşımları,
titanyum ve inconels tedariki konusunda uzmandır. Ürün
yelpazesi Toughmet®, CuBe, Nikel Alüminyum Bronzları,
Titanyum AMS4928 / 4921, Inconels 625, 718 vb. Içerir.
Bakır alaşımları için ana uygulamalar:
• İniş takımları, uçak kapıları, aktüatörler, hidrolik sistemler vb.
Için burçlar ve yataklar.
• Elektrik konnektörleri için pimler ve tutma kelepçeleri.

STAINLESS is EN9120 certified and GRAMS compliant (Airbus
quality system)
References: Airbus, UTC, Safran Landing Gears, Liebherr,
Latecoere, Dassault, etc.

PASLANMAZ EN9120 sertifikalı ve GRAMS uyumludur (Airbus
kalite sistemi).
Referanslar: Airbus, UTC, Safran İniş Gears, Liebherr, Latecoere,
Dassault vb.

www.stainless.eu
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