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EL MKO BU KEZ B RLE K
ARAP EM RL KLER NDE

paketleme sistemleri

• Bir firman n kurulu y ldönümü çok önemlidir
• Coca Cola / Ankara, Avrupa mükemmelik kalite
ödülünü alarak, çal ma kalitesini ispat etmi bir dünya

BA ARILI ÇALI MALARIMIZ

markas

• Elimko mekanik üretim hatlar na, çok çe

SÜRÜYOR…

itli makinalar

alarak kalite ç tas n daha da yukar lara ç kard

• Elimko Numune alma sistemleri ile hem yurt içi, hem

Cam Fabrikas Hammadde
ve Cam K r

çindekiler
• Elimko bu kez Birle ik Arap Emirliklerinde
• Cam yünü üretim tesislerinde, Elimko yün sarma ve

de yurt d

Yükleme Tesisi.

1983 Y llar nda Türkiye i e Cam
Genel Müdürlü üne ba l Çay rova
i e Cam fabrikas na “Hammadde
Haz rlama Tesisi” Elimko taraf ndan
kurulmu tu. Çay rova i e Cam
Fabrikas ndan önce, Turya zmir
fabrikas na kurulan “Ya Hammade
Haz rlama Sistemi” referans ile i e
Cam fabrikalar n n dikkati çekilmi ti.

CAM Y N
RET M
TES SLER NDE, EL MKO
Y N SARMA VE PAKETLEME
S STEMLER ...
Elimko, son y llarda giderek artan
cirolarla, Ankara Ahiboz Fabrikalar nda,
Endüstriyel kurulu lar n ihtiyac olan
mekanik aksamlar üretmektedir.
Tasar m , üretimi, montaj ve i letmeye
hizmetleri Elimko taraf ndan gerçekleen çok çe itli ürünler, komple sistemler, hem ülkemizde, hem de yurt d
pazarlarda yo un bir ekilde
kullan lmaktad r.

Daha fazla bilgi için t klay n z.

pazarlarda

• OMV Samsun Elektrik Santrali, Beamex MCS200
Kalibrasyon masalar n seçti

Bu sistem, o tarihler itibariyle i e Cam
sektörüne, yerli bir firman n kurdu u
bilgisayar denetimli, otomatik
kontrollü, “Hammadde Haz rlama
Sistemi” olarak bir “ LK” ti. Tüm yurt
d rakiplerimiz dahi buna inanamad .
Türkiye de yerli bir firman n, ülkemiz
mühendisleri, ülkemiz teknik personeli
ile böyle bir i e teklif vermesi kar s nda oldukça a rd lar. Ba ar ile gerçekle en bu sistemden sonra, gerek
i e Cam bünyesinde, gerekse bir çok
di er kurulu lar m zda güvenilir “Hammadde Haz rlama Tesisleri” kuruldu.
Daha fazla bilgi için t klay n z.

B R F RMANIN KURULU
YILD N M
OK
NEML D R

• Elimko Hannover fuar nda
• Mikropor müthi bir ba ar y yakalad
• Elimko Pnömatik nakil hatlar
• Ba ar l Beamex sat lar m zla ödül ald k
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COCA COLA/ANKARA, AVRUPA
M KEMMEL K KAL TE
D L N ALARAK, ALI MA
KAL TES N SPAT ETM B R
D NYA MARKASI

Tüm dünya da insanlar do um günlerini kutlar, hayata ba lan lan do um
gününü kutlamak bir ali kanl k haline
gelmi tir. Herkes kendi çap nda bir
seromoni düzenler. Biz de Elimko olarak y llard r, bugünümüze önem veririz
ve belli bir seremoni ile kutlar z. Kurulu umuzun ilk y llar nda, müzikli,
yemeli geceler eklinde kutlanan bu
mutlu günümüz, son y llarda tüm
irketimizdeki çal anlar m z n aileleri,
çocuklar , hatta ebeveynleri dahil, tam
Elimko ailesi eklinde kutlanmaya
ba lan ld ve devam ediyor

Elimko olarak, Türk sermayesiyle
kurulan, böyle güzide bir
kurulu umuza hizmet etmekten gurur
duyuyoruz. Çok çe itli cihaz, sensör ve
mümessliklerimizin ürünleri kullan lan
bu fabrikada teknik kadrolarla Elimko
teknik elemanlar son derece uyumlu
çal maktad rlar.
Üretim hatlar n n tamam nda ki CO2
gaz debi ölçümleri ABB nin VT4
Vortex flowmeterleri ile yap lmaktad r.

Daha fazla bilgi için t klay n z.

Daha fazla bilgi için t klay n z.

Elimko
ELİMKO, MEKANİK ÜRETİM
HATLARINA, ÇOK ÇE İTLİ
MAKİNALAR ALARAK,
KALİTE ÇITASINI DAHA
YUKARILARA ÇIKARDI…
Kurulduğu ilk yılardan itibaren, her
zaman kendisini yenileyerek, teknolojide geli meleri takip ederek büyüyen
Elimko, son yıllarda makina parkını
son teknolojik makinalarla takviye etti.
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ELİMKO HANNOVER
FUARINDA…
Çe itli ülkelerdeki yurt dı ı fuarlara
katılan firmamız, bir süredir Hannover
/ALMANYA fuarına önem vermekte,
her yıl katılmaya çalı maktadır.
Avrupa genelinde baktığımızda
Otomasyon konusunda çok önemli bir
fuar olan bu fuara, dünya’nın dört bir
tarafından ürünlerini sergileyen firmalar ve yine dünyanın dört bir tarafından bu fuarı gezmek üzere gelen
ziyaretçiler olmaktadır.
Özellikle ürünlerimizi kullanan bir çok
yerli ve yabancı mü terilerimiz bizleri
Hannover Messe de ziyaret
etmektedirler.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

ELİMKO, NUMUNE ALMA
SİSTEMLERİ İLE HEM YURT
İÇİ, HEM DE YURT DI I
PAZARLARDA…
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Fabrikalarımızda, üretim a amasında,
kalite kontrolü amaçlı, üretim hattından numune alınır, test edilir, istenilen
özellikleri sağlıyor ise üretim devam
eder. Elimko bu amaca yönelik, çok
çe itli sektörlere “Numune Alma
Sistemleri” üretmektedir.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

OMV SAMSUN ELEKTRİK
SANTRALI, BEAMEX
MCS200 KALİBRASYON
MASALARINI SEÇTİ…
OMV Samsun Elektrik A.Ş’nin, 2010
yılında Samsun’un Terme İlçesi’nde
in asına ba ladığı “OMV Samsun
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali”
2013 yılından itibaren Türkiye’nin
elektrik ihtiyacının yakla ık yüzde 3’lük
kısmını kar ılamaya ba lamı
ve
Türkiye elektrik sektöründe yılda
yakla ık 6 TWh elektrik üretimi ile
önemli bir pay almı tır.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

ELİMKO PNÖMATİK NAKİL
HATLARI …
Günümüzde katı malzemelerin belli
özellikte olanları, bir yerden ba ka
yere çe itli yöntemlerle ta ınmaktadır.
Prosese uygunluğu durumunda, en
ekonomik, güvenilir ta ıma yöntemlerinden birisi de “Pnömatik Nakil”
sistemidir. Firmamız Elimko’nun üretmi olduğu, pnömatik nakil sistemleri,
birçok sanayi kurulu larında öncelikle
tercih edilmektedir.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

MİKROPOR MÜTHİ BİR
BA ARIYI YAKALADI…
Filtre imalatında kaliteli, ama aynı
zamanda ekonomik satı politikaları ile
ülkemizin yüz akı, Mikropor, son yıllarda
Dünya pazarlarında konusunda çok
önemli aktör firmalardan birisi olmu tur.
Çe itli yurt dı ı fuarlarda bizzat
ba arılarına ahit olduğumuz Mikropor
Firması Ankara’daki dördüncü
fabrikalarını da kurdular. Her biri
bir birinden modern olan Mikropor
fabrikaları, filtreler, hava kurutucular
konusunda Dünya markası olmu tur.
Böyle ba arılı 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.

Di er sa m da g r

mek

BA ARILI “BEAMEX”
SATI LARIMIZLA ÖDÜL
ALDIK…
Bu yıl Fransa’nın Lille ehrinde
düzenlenen Avrupa ülkeleri Beamex
bayiler toplantısına katılan yönetim
kurulu üyemiz Malik Aviral ve Beamex
satı larından sorumlu Nilüfer Civan
arkada ımız, son derece mutlu
döndüler.

Beamex ödülümüz
Daha fazla bilgi için tıklayınız.

ere sa g lar m la Elimko L d. i.

