TANITIM KATALOĞU

SİZ İSTEYİN BİZ YAPALIM

HAKKIMIZDA
Ankara Ostim OSB’de 1990 yılında kurulan Yeter Makina, talaşlı imalat amacıyla kurulduktan kısa
bir süre sonra parça üretimi ve mekanik sistem üretimine geçti. Yıllar içinde edindiği sektör deneyimi ve
AR-GE çalışmaları sonucunda özel amaçlı makine ve ekipman üretimine odaklandı.
Yeter Makina, bugün daha çok teknoloji kullanan, üretimde otomasyon ve estetiğe değer veren,
sistemlerin bir kısmını değil tamamını yapan, ihtiyaca göre uygun çözümler sunan bir firmadır. Üretimin
yanı sıra test, montaj, sevkiyat ve yazılıma yönelik de hizmet veren Yeter Makina, sistem tasarımı ve
anahtar teslimi proje yapma yeterliliğine sahiptir. Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara yönelik revizyon
hizmeti firma tarafından sunulmakta olup, ürünlerin test ve denetimini de kendisi yapmaktadır. Yeter
Makina bugün 700 m² kapalı alanda hizmet vermekte olup, ISO 9001: 2008 kalite belgesi sahibidir.
Ayrıca 2014 yılından bu yana otomasyon teknolojisi tedariki, endüstriyel kontrol, mesleki eğitim
ve öğretim programları konusunda dünya devi olan FESTO ile sistem partnerliği yürütmektedir.
VİZYON: Sektöründe, Türkiye ve dünya genelinde tanınan bir firma olarak teknolojik çözümlere
yön vermek.
MİSYON: İnovasyon ve AR-GE çalışmaları sonucunda müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun,
ileri çözümler sunmak ve özel makine tasarım/üretimi yapmak.
DEĞERLER:
• Değer yaratma
• Çalışanlara kalite katma
• Sürekli gelişim
• Güvenilirlik
• İş ahlakı
• Dürüstlük
• Yenilik odaklılık
• Müşteri memnuniyeti
2

ÖZEL AMAÇLI MAKİNE İMALATI;

• Kurulduğumuz günden bugüne müşterilerimize sürekli yenilik odaklı, teknolojik ve verimli
çalışan makineler üretmekteyiz. Ürettiğimiz makinelerin tasarımını kendi bünyemizde yapmakta,
AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz.

MEKANİK SİSTEMLER;

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mekanik sistem çözümleri sunmaktayız.
Ayrıca üretimini yaptığımız makinelerin tasarımını kendi bünyemizde yapmakta, kullanım kolaylığı
sağlayan, ergonomik makineler üretmekteyiz.

KONVEYÖR SİSTEMLER;

• Müşterilerimizce gereksinim duyulan seri üretim, montaj uygulamaları ve taşıma ihtiyaçlarına yönelik konveyör sistem çözümleri sunuyoruz. Bunu yaparken endüstriyel tasarımı kendi
bünyemizde yapıyor ve teknolojinin bütün imkanlarından yararlanıyoruz.

ÇALIŞTIĞIMIZ SEKTÖRLER;

• Savunma sanayi
• Beyaz eşya
• Otomotiv
• Gıda
• Medikal

FAALIYET ALANLARI;

• Özel Amaçlı makine imalatı
• Hot plate kaynak makinaları
• Punta kaynak makineleri
• Ürün ömür test makineleri
• Ürün nakliye test makineleri
• Montaj hatları ve ekipmanları
• Konveyör sistemleri
• Mekanik sistemler
• Otomasyon

SİSTEM PARTNERLİKLERİMİZ
Yeter Makina olarak Festo ve Desoutter firmalarının sistem partneriyiz.

Yeter Makina olarak, konusunda bir dünya markası olan FESTO ile 2014 yılından bu yana sistem
partnerliğimiz bulunmaktadır. Yapılan anlaşma kapsamında, FESTO markasının ülkemiz ve bağlı
bulunduğumuz dünya coğrafyasındaki bölgede firmamız ile birlikte tanıtılması hedeflenmektedir.
Çözüm ortağı olarak FESTO ile birlikte çalışma sürecimizi başarıyla sürdürmekteyiz.

1914 yılında Fransa’da kurulan Desoutter, havacılık, otomotiv, hafif ve ağır araçlar ile genel
endüstri vb. montaj ve üretim operasyonlarına hizmet eden, elektrikli ve havalı montaj aletleri
sektöründe küresel bir liderdir. 2018’den itibaren sistem partneriyiz.

3

ASRS PLASTİK KASA YÜKLEME MANİPÜLATÖRLERİ
Müşteri : Arçelik Bulaşık Makinası İşletmesi
Yaptığı İş : Yan sanayiden gelen Büyük tip ve Küçük tip kasalar içerisindeki ürünlerin Asrs sistemine
otomatik beslenmesi
Kontrol sistemi : PLC kontroll¸
Üretim Yılı : 2016
Üretilen Adet : 2

OTOMATIK BULAŞIK MAKINESI SEPET TARAK PUNTA KAYNAK TEZGAHI
Müşteri : Arçelik Bulaşık Makinası İşletmesi
Yaptığı İş : Bulaşık makinelerinin sepetler üzerinde bulunan tarak tellerinin seri olarak dizilip punta
kaynakları yapılmaktadır.
Kontrol sistemi : PLC kontroll¸ döner tablalı
Üretim Yılı : 2008
Üretilen Adet : 1
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RAY MAKARA OTOMATIK GRUPLAMA TEZGAHI
Müşteri : Arçelik Bulaşık Makinası İşletmesi
Yaptığı İş : Bulaşık makinesi içerisinde ihtiyaç olan ray makara parçalarını birleştirmek ve ürün haline
getirmek için kullanılan makinamız; pim ve plastik makarayı otomatik olarak besleyip birleştirir,
gripperler yardımı ile döner tabla üzerine beslenir ve operatör sacı manuel olarak takıp ezme
istasyonlarında ezmeleri tamamlanıp otomatik olarak bitmiş ürün kasa içerisine atılır.
Kontrol sistemi : PLC
Üretim Yılı : 2017
Üretilen Adet : 1

Proses Öncesi

Proses Sonrası
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FIRIN TORBASI KATLAMA MAKINESI
Müşteri : Sedat Tahir A.Ş.
Yaptığı İş : Yanmaz fırın torbalarının seri katlama işlemi yapmaktadır, 4 sn. / adet Çevrim süresi ile
çalışmaktadır.
Kontrol sistemi : PLC 6 adet servolu¸
Üretim Yılı : 2012
Üretilen Adet : 6

JANT YALPA VE SALGI KONTROL TEZGAHI
Müşteri : Tekersan A.Ş.
Yaptığı İş : Hafif ve Ağır araçlar için üretilen jantlarını üretim sonrası yalpa ve salgısının kalite kontrolünün
yapılması için üretilmiş tezgahtır, jantların dairesel olarak belirli noktalarında hassas olarak ölçü alıp ürün
üzerindeki hataları kullanıcıya raporlamaktadır.
Üretim Yılı : 2008
Üretilen Adet : 1
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150 TON PC KONTROLL¸ HIDROLIK TEST PRESI
Müşteri : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yaptığı İş : Özel parçaların testlerinde kullanılmaktadır. Sonuçları grafik ile raporlama yapabilmektedir.
Kontrol sistemi : PC kontroll
Üretim Yılı : 2010
Üretilen Adet : 1

EL ARABASI GÖVDE DELIK DELME TEZGAHI
Müşteri : Gedikoğlu A.Ş.
Yaptığı İş : İnşaat el arabalarının dört ayrı ekipmanda delinen bağlantı deliklerini tek baskıda delebilmek
için üretilmiştir.
Kontrol sistemi : PLC kontroll
Üretim Yılı : 2011
Üretilen Adet : 1
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ÖN AKS MONTAJ TEZGAHI
Müşteri : MAN Türkiye A.Ş.
Yaptığı İş : Otobüslerin ön aksların kolay ve güvenli bir şekilde montajı için üretilmiştir. Hareketler uzaktan
kumanda ile kontrol edilmektedir.
Kontrol sistemi : PLC Kontrollü
Üretim Yılı : 2013
Üretilen Adet : 2

ARKA AKS MONTAJ TEZGAHI
Müşteri : MAN Türkiye A.Ş.
Yaptığı İş : Otobüslerin Arka akslarını kolay ve güvenli bir şekilde montajı için üretilmiştir. Hareketler
uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir
Kontrol sistemi : PLC Kontrollü
Üretim Yılı : 2013
Üretilen Adet : 2
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PC KONTROLLÜ BOŞ KASA LOADCELL TARTI SISTEMI
Müşteri : Arçelik A.Ş. / PCI
Yaptığı İş : Yan sanayiden gelen boş ürün kasalarının tartıp içindeki ürünün adet doğruluğunu kontrol edip
Arçelik data sistemine yüklemek için kullanılıyor.
Kontrol sistemi : PC Kontrollü
Üretim Yılı : 2016
Üretilen Adet : 1

PC KONTROLLÜ DOLU KASA LOADCELL TARTI SISTEMI
Müşteri : Arçelik A.Ş. / PCI
Yaptığı İş : Yan sanayiden gelen dolu ürün kasalarının tartıp içindeki ürünün adet doğruluğunu kontrol
edip Arçelik data sistemine yüklemek için kullanılıyor.
Kontrol sistemi : PC Kontrollü
Üretim Yılı : 2016
Üretilen Adet : 1
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ŞEBEKE GIRIŞ HORTUMU ÖMÜR TEST CIHAZI
Müşteri : Arçelik A.Ş. / PCI
Yaptığı İş : Çamaşır makinelerinin şebeke su hortumlarının 18 bar ömür testi ve 60 bar patlatma testi
yapılmaktadır. Sonuçları grafik ve raporlama yapabilmektedir.
Kontrol sistemi : PC Kontrollü
Üretim Yılı : 2016
Üretilen Adet : 1

BIYOPSI İĞNESI OTOMATIK BILEME TEZGAHI
Müşteri : Matek Medikal
Yaptığı İş : Sağlık sektöründe kullanılan biyopsi iğnelerinin uç kısmında bulunan açılı bileme işlemini seri ve
otomatik olarak yapmaktadır. 10 sn./adet çevrim süresi ile çalışmaktadır. Eksen hareketleri servo motorludur.
Kontrol sistemi : PLC Kontrollü
Üretim Yılı : 2016
Üretilen Adet : 1
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SAVUNMA SANAYİ REFERANSLARIMIZ

DİĞER REFERANSLARIMIZ
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Adres:
Ostim Org.San.Böl. 1229 Sokak No: 6/8 Yenimahalle /Ankara
Telefon:
+90 (312) 354 06 36
Faks:
+90 (312) 385 07 58
E-Posta:
info@yetermakina.com.tr

