
 

İçindekiler 
• Elimko bu kez Birleşik Arap Emirliklerinde 

• Cam yünü üretim tesislerinde, Elimko yün sarma ve 

paketleme sistemleri 
• Bir firmanın kuruluş yıldönümü çok önemlidir 
• Coca Cola / Ankara, Avrupa mükemmelik kalite 

ödülünü alarak, çalışma kalitesini ispat etmiş bir dünya 

markası 
• Elimko mekanik üretim hatlarına, çok çeşitli makinalar 

alarak kalite çıtasını daha da yukarılara çıkardı 
• Elimko Numune alma sistemleri ile hem yurt içi, hem 

de yurt dışı pazarlarda 
• OMV Samsun Elektrik Santrali, Beamex MCS200 

Kalibrasyon masalarını seçti 
• Elimko Hannover fuarında 
• Mikropor müthiş bir başarıyı yakaladı 
• Elimko Pnömatik nakil hatları 
• Başarılı Beamex satışlarımızla ödül aldık 
 
 
 

CAM YÜNÜ ÜRETİM 
TESİSLERİNDE, ELİMKO 
YÜN SARMA VE PAKETLEME 
SİSTEMLERİ ... 

Elimko, son yıllarda giderek artan 
cirolarla, Ankara Ahiboz Fabrikalarında, 
Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan 
mekanik aksamlar üretmektedir. 
Tasarımı, üretimi, montaj ve işletmeye 
hizmetleri Elimko tarafından gerçekle-
şen çok çeşitli ürünler, komple sistem-
ler, hem ülkemizde, hem de yurt dışı 
pazarlarda yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

ELİMKO BU KEZ BİRLEŞİK 
ARAP EMİRLİKLERİNDE 
 
 

Elimko olarak, Türk sermayesiyle 
kurulan,  böyle güzide bir 
kuruluşumuza hizmet etmekten gurur 
duyuyoruz. Çok çeşitli cihaz, sensör ve 
mümessliklerimizin ürünleri kullanılan 
bu fabrikada teknik kadrolarla Elimko 
teknik elemanları son derece uyumlu 
çalışmaktadırlar. 
Üretim hatlarının tamamında ki CO2 
gazı debi ölçümleri ABB nin VT4 
Vortex flowmeterleri ile yapılmaktadır. 

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

  

1983 Yıllarında Türkiye Şişe Cam 
Genel Müdürlüğüne bağlı Çayırova 
Şişe Cam fabrikasına “Hammadde 
Hazırlama Tesisi” Elimko tarafından 
kurulmuştu. Çayırova Şişe Cam 
Fabrikasından önce, Turyağ İzmir 
fabrikasına kurulan “Yağ Hammade 
Hazırlama Sistemi” referansı ile Şişe 
Cam fabrikalarının dikkati çekilmişti. 
 

Bu sistem, o tarihler itibariyle Şişe Cam 
sektörüne, yerli bir firmanın kurduğu 
bilgisayar denetimli,  otomatik 
kontrollü, “Hammadde Hazırlama 
Sistemi” olarak bir “İLK” ti. Tüm yurt 
dışı rakiplerimiz dahi buna inanamadı. 
Türkiye’de yerli bir firmanın, ülkemiz 
mühendisleri, ülkemiz teknik personeli 
ile böyle bir işe teklif vermesi karşı-
sında oldukça şaşırdılar. Başarı ile ger- 
çekleşen bu sistemden sonra, gerek  
Şişe Cam bünyesinde, gerekse bir çok 
diğer kuruluşlarımızda güvenilir “Ham-
madde Hazırlama Tesisleri” kuruldu. 
 
Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

COCA COLA/ANKARA, AVRUPA 
MÜKEMMELİK KALİTE 
ÖDÜLÜ’NÜ ALARAK, ÇALIŞMA 
KALİTESİNİ İSPAT ETMİŞ BİR 
DÜNYA MARKASI… 

Elimko 
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BİR FİRMANIN KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ ÇOK 
ÖNEMLİDİR… 

 
Tüm dünya da insanlar doğum gün-
lerini kutlar, hayata başlanılan doğum 
gününü kutlamak bir alişkanlık haline 
gelmiştir. Herkes kendi çapında bir 
seromoni düzenler. Biz de Elimko ola-
rak yıllardır, bugünümüze önem veririz 
ve belli bir seremoni ile kutlarız. Kuru-
luşumuzun ilk yıllarında, müzikli, 
yemeli geceler şeklinde kutlanan bu 
mutlu günümüz, son yıllarda tüm 
şirketimizdeki çalışanlarımızın aileleri, 
çocukları, hatta ebeveynleri dahil, tam 
Elimko ailesi şeklinde kutlanmaya 
başlanıldı ve devam ediyor  
 
Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

 

 Bülten haberlerimizin web 
sayfamızda bulunan detaylarında 
gizli,  Bold ve altılı çizili (aynen bu 
görüntüdeki) cümleyi  
14 Eylül 2014 tarihine kadar 
elimko@elimko.com.tr ‘ye 
gönderenler  arasından yapılacak 
olan çekilişte 1 kişiye Android 
Tablet, 10 kişiye Elimko Kupa  
hediye… 

 

Gönder 
Kazan !!! 
 

 

 

BAŞARILI ÇALIŞMALARIMIZ 

SÜRÜYOR… 

Cam Fabrikası Hammadde  

ve Cam Kırığı Yükleme Tesisi. 

 
 

mailto:elimko@elimko.com.tr
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/elimko-bu-kez-birlesik-arap-emirliklerinde
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/bir-firmanin-kurulus-yildonumu-cok-onemlidir
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http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/izolasyon-amacli-kullanilan-cam-yunu-uretim-tesislerinde-elimko-yun-sarma-ve-paketleme-sistemleri-kullaniliyor


  

 
 
 

OMV SAMSUN ELEKTRİK 
SANTRALI, BEAMEX 
MCS200 KALİBRASYON 
MASALARINI SEÇTİ… 
 
OMV Samsun Elektrik A.Ş’nin, 2010 
yılında Samsun’un Terme İlçesi’nde 
inşasına başladığı “OMV Samsun 
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali” 
2013 yılından itibaren Türkiye’nin 
elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’lük 
kısmını karşılamaya başlamış ve 
Türkiye elektrik sektöründe yılda 
yaklaşık 6 TWh elektrik üretimi ile 
önemli bir pay almıştır. 
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

 

ELİMKO PNÖMATİK NAKİL 
HATLARI … 

Günümüzde katı malzemelerin belli 
özellikte olanları, bir yerden başka 
yere çeşitli yöntemlerle taşınmaktadır. 
Prosese uygunluğu durumunda, en 
ekonomik, güvenilir taşıma yöntem-
lerinden birisi de “Pnömatik Nakil” 
sistemidir. Firmamız Elimko’nun üret-
miş olduğu, pnömatik nakil sistemleri, 
birçok sanayi kuruluşlarında öncelikle 
tercih edilmektedir.  

Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

 

ELİMKO, MEKANİK ÜRETİM 
HATLARINA, ÇOK ÇEŞİTLİ 
MAKİNALAR ALARAK, 
KALİTE ÇITASINI DAHA 
YUKARILARA ÇIKARDI… 

Kurulduğu ilk yılardan itibaren, her 
zaman kendisini yenileyerek, teknolo-
jide gelişmeleri takip ederek büyüyen 
Elimko, son yıllarda makina parkını 
son teknolojik makinalarla takviye etti. 
 

 

Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 
 

MİKROPOR MÜTHİŞ BİR 
BAŞARIYI YAKALADI… 
 
Filtre imalatında kaliteli, ama aynı 
zamanda ekonomik satış politikaları ile 
ülkemizin yüz akı, Mikropor, son yıllarda 
Dünya pazarlarında konusunda çok 
önemli aktör firmalardan birisi olmuştur. 
Çeşitli yurt dışı fuarlarda bizzat 
başarılarına şahit olduğumuz Mikropor 
Firması Ankara’daki dördüncü 
fabrikalarını da kurdular. Her biri  
bir birinden modern olan Mikropor 
fabrikaları, filtreler, hava kurutucular 
konusunda Dünya markası olmuştur. 
Böyle başarılı bir firmanın elektronik 
cihazlar ve sıcaklık sensörleri konusunda 
tedarikçileri olmak bizler için bir gurur 
vesilesidir. Mikropor firmasının dünya 
pazarlarına gönderdiği cihazlarımızın 
menüleri, 7 ayrı lisanda üretilmektedir.  
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

ELİMKO HANNOVER 
FUARINDA… 
 
Çeşitli ülkelerdeki yurt dışı fuarlara 
katılan firmamız, bir süredir Hannover 
/ALMANYA fuarına önem vermekte, 
her yıl katılmaya çalışmaktadır. 
Avrupa genelinde baktığımızda 
Otomasyon konusunda çok önemli bir 
fuar olan bu fuara, dünya’nın dört bir 
tarafından ürünlerini sergileyen firma-
lar ve yine dünyanın dört bir tarafın-
dan bu fuarı gezmek üzere gelen 
ziyaretçiler olmaktadır. 
Özellikle ürünlerimizi kullanan bir çok 
yerli ve yabancı müşterilerimiz bizleri  
Hannover Messe de ziyaret 
etmektedirler. 

 

Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

ELİMKO, NUMUNE ALMA 
SİSTEMLERİ İLE HEM YURT 
İÇİ, HEM DE YURT DIŞI 
PAZARLARDA… 
 
Fabrikalarımızda, üretim aşamasında, 
kalite kontrolü amaçlı, üretim hattın-
dan numune alınır, test edilir, istenilen 
özellikleri  sağlıyor ise üretim devam 
eder. Elimko bu amaca yönelik, çok 
çeşitli sektörlere “Numune Alma 
Sistemleri” üretmektedir.  
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 
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BAŞARILI “BEAMEX” 
SATIŞLARIMIZLA ÖDÜL 
ALDIK… 

Bu yıl Fransa’nın Lille şehrinde 
düzenlenen Avrupa ülkeleri Beamex 
bayiler toplantısına katılan yönetim 
kurulu üyemiz Malik Aviral ve Beamex 
satışlarından sorumlu Nilüfer Civan 
arkadaşımız, son derece mutlu 
döndüler.  

 
 
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 
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 Diğer sayımızda görüşmek üzere saygılarımızla Elimko Ltd.Şti. 

Beamex ödülümüz 
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