Değerli İş Ortağımız ;
Bizlere Makina Fabrikalarımızı (Afyon, Ankara, Eskişehir, Erzincan ve Turhal) tanıtma fırsatı
verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Makina Fabrikalarımız imalat sektöründeki köklü kurumsal geçmişi, güçlü ve deneyimli personeli ile
kurulduğu 1933 yılından günümüze, makina imalatçıları, üretim işletmelerinin ihtiyaç duydukları makina tesis
ekipman, yedek parçalarının imal, tamir ve bakımlarını yapan, ayrıca ağır sanayi için dış piyasa ihtiyaçlarına da
cevap verebilecek entegre fabrikalar olup, sahip olduğu 5 büyük makina fabrikası ile 1 Elektromekanik Aygıtlar
tesisinde (otomasyon birimi) tüm işler tamamen kendi mühendis ve işçileri tarafından projelendirilmiş ve
yapılmıştır. Makina fabrikaları üretimin her aşamasında toplam kalite yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001) gereklerini yerine getirmekte, çevre, lojistik ve personel yönetiminde de en yüksek standartları
uygulamaktadır.
Fabrikalarımızda makina imalatçıları ile her türlü imalat sanayine yönelik işlere hizmet vermenin
yanında, Şeker Sanayi ve Çimento Sanayisine ait büyük boyutlu makina ve tesisler, Termik ve Hidroelektrik
Santrallere ait üniteler, Petrol Rafinerileri ve diğer sanayii kolları için basınçlı kaplar, Demir Çelik Endüstrileri
için makinalar, Her türlü çelik konstrüksiyon imalatı, Endüstriyel tip buhar kazanları (10 t/h ~ 100 t/h), Büyük
pompalar, vantilatörler, dişli kutuları, kırıcılar, değirmenler, petrol pompaları, büyük dişli çarklar krenler,
vinçler, kaldırma makinaları, Atık su arıtım tesisleri ve Komple bir Şeker Fabrikasının % 95’i, Çimento
Fabrikasının % 85’i imal edilebilmektedir.
Makina fabrikaları olarak, Türkiye’de ilk defa Türkiye Elektrik Kurumu işbirliği, Türk işçisi ve
mühendislerinin gayreti ve %100 yerli malzeme ile 32 MW gücünde bir hidrolik türbin ve jeneratörün imali
başarıyla gerçekleştirilmiş; Hirfanlı hidroelektrik santralinde devreye alınmıştır.
İmal ettiğimiz biri yurtdışında (Özbekistan) olmak üzere 30 Şeker Fabrikası, 9 Çimento Fabrikası,
Aliağa, İpraş İzmit Rafinerilerinin basınçlı kap, dram, kolon ve eşanjör imalatları, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı'na ait Raman bölgesindeki petrol istihsal pompaları, TEKEL Genel Müdürlüğüne ait Diyarbakır Rakı
Fabrikası, Orman İşletmeleri'ne yapılan taşıt kantarları, TUGSAŞ 'a ait 50 ton/saat kapasiteli buhar kazanı, ACDC Yüksek ve Alçak Gerilim Motor Onarımları; TÜBİTAK –SAGE Ankara Rüzgar Tüneli Motor ve Motor
Sürücüleri İmalatı, ETİ BAKIR A.Ş. Murgul İşletme Müdürlüğüne ait bakır ihtiva eden cevherin yaş öğütme
işleminde kullanılan, daha önce yurtdışında imalatı yapılan otojen değirmeni yeniden projelendirilerek, 2008 yılı
içerisinde yeni tesis olarak imalatına başlanmıştır.
Bu nedenle firmamız iletişim bilgileri ve ürün çeşitlerimizi “ firma güvenilir tedarikçiler listenize”
eklemenizi ve ihtiyaçlarınızda; ekteki kataloğumuzdan ürün çeşitlerimizi de inceleyip talepleriniz olması
halinde bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz.
Bu vesile ile sizlere işlerinizde başarılar dileriz.
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