BAŞKAN

Mustafa AYDOĞDU

TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,

Yılın son çeyreğine girerken kurumsal hedeflerimizi yakalama ve erken de olsa 2018 yılının planlarını yapma telaşındayız.
Yazı ardımızda bıraktık. Dinlenme fırsatı bulan sanayiciler için işe dört elle sarılma vakti geldi. Eylül bereketli başladı.
Ekim’den daha da ümitliyiz. Çünkü Ekim, MAKTEK Fuarı’nın habercisidir ve bu yıl ilki gerçekleşecek olan MAKTEK İzmir
Fuarı’nın heyecanı içindeyiz.
Sektörde 35 yılı deviren ve takım tezgahları sektöründe hep gelişim ve büyük yeniliklerin izini süren TEZMAKSAN
olarak elbette MAKTEK İzmir Fuarı’nda yer alacağız. Takım Tezgahları ve Sanayici İşadamları Derneği (TİAD) ve Makina
İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde düzenlenen, TÜYAP’ın organize ettiği fuar, “Sektörün Ege Buluşması” niteliğinde
gerçekleşecek. MAKTEK İzmir’den beklentimiz büyük: Dilediğimiz canlanma ve hareketliliği sektörümüze kazandıracağını
ümit ediyoruz. TEZMAKSAN olarak sektöre yön veren güncel uygulamalarımızla MAKTEK İzmir Fuarı vesilesiyle
sanayicimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyacağız.
Bilindiği gibi Ege Bölgesi; otomotiv tedarik sanayii, savunma ve havacılık, kalıp sektörlerindeki hizmet alanıyla Türkiye’nin
yüzde 16’sını oluşturmaktadır. Her firma gibi TEZMAKSAN olarak biz de bu bölgede yapılacak nitelikli bir takım tezgahları
ve makina fuarının hasretini çekiyorduk. Umarız ki TİAD’ın emek ve yoğun çalışmalarıyla, MİB’in partnerliğiyle ve TÜYAP’ın
profesyonelliğiyle Egeli sanayicimize layık bir fuar olacaktır.
Ziyaretçilerimiz TEZMAKSAN standında, yeni marka ve teknolojilerimiz dışında; güncel uygulamalarımız olan
KAPASİTEMATİK, Robotlu Otomasyon, Bakım ve Akademi hakkında bilgi edinebilir.
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TEZMAKSAN, sektöre yön veren uygulamalarıyla
MAKTEK İzmir’de
TEZMAKSAN, 4-7 Ekim 2017 tarihlerinde “Sektörün Ege Buluşması” niteliğinde ilk kez gerçekleşecek olan
MAKTEK İzmir Fuarı’nda yerini alıyor.

6
Gezi: Tayvan makine sektörüne yolculuk
Tayvan ülkemiz için “sıfırdan zirveye nasıl çıkılır?” konusunda rol model olarak adlandırabileceğimiz
ülkelerin başında geliyor. Benim gözümde tarım kültürü ve ekonomisinden, genç sanayi devriminin nasıl
gerçekleştiğinin en güzel örneğidir. Ekonomik gelişmişlik ve kalkınma konusunda parmakla gösterilen
ülkelerden biri olan Tayvan’ı, kıyaslamalarla değerlendirelim istedim. 73. Sayımızda yer alan
Tayvan yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
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Balkanmak, Teknoloji Kirama uygulamasına
güvenerek üretime adım attı
Balkanmak Genel Müdürü İsa Balkan: “Üretim hayatına, TEZMAKSAN’dan bir adet First V700 kiralayarak adım attık.
Projemiz ve yapacak işimiz vardı. Kredi desteği ve sermaye yüküne girmeden kiralama uygulamasına güvenerek
üretime başladık. Tezgahın A’dan Z’ye beklediği ilgiyi alakayı tamamen TEZMAKSAN gösteriyor. Biz sadece işin kaliteli
üretim kısmına odaklandık. Süreç çok yeni olsa bile kiralamanın getireceği avantajlar mantıklı geldi. Teknoloji
kiralama uygulaması ile doğru bir karar verdiğimize inanıyorum.”

14
Düşünür Motorlu Vasıtalar: “Süreklilik için yüksek
teknolojiye yatırım yaptık, Brother aldık”
Düşünür Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Atak Pekdoğan: “TEZMAKSAN, müşterisinin yaptığı işe ve ihtiyacına yönelik teknolojileri
önerir. Brother S700X1 ile open house sırasında tanıştık. İhtiyaçlarımızı karşılayacağımıza inandık. Beklentimiz hız ve kaliteydi.
Brother, makina parkurumuza geldiğinden beri diğer tezgahların yavaş kaldığını gözlemledik. Brother S700X1’in hızına personel
yetiştiremiyoruz. İşleme kapasitesi ve üretim hızı iki kat arttı. Parça başı birim maliyeti düştü. Maksimum verimlilik sağladık.”

8 - TEZMAKSAN Akademi’deki Siemens eğitimlerine büyük rağbet var
12 - İmalata yeni atılan genç firmalar “Teknoloji Kiralama” ile büyüyor
16 - NEMAK: “Planlı Bakım, daha çok üretim daha az kayıp demek”
18 - HATSAN, Mitsubishi Tel Erezyonları ile hassasiyet ve kaliteyi garantiledi
20 - Akım, robotlu otomasyon ile üretim kapasitesini iki kat artırdı
26 - Teknik Makale: Modern Metal Kesme Teknikleri
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BİZDEN HABERLER

Sektöre yön veren uygulamalarımızla
MAKTEK İzmir’deki standımıza bekliyoruz

TEZMAKSAN Akademi Platformu online olarak tanıtılacak ve TEZMAKSAN Akademi eğitimlerinin
online olarak yer aldığı platforma üyelik süreciyle ilgili ziyaretçiler bilgilendirilecek. İş arayan CNC
operatörleri işe yerleştirmeyi de amaçlayan Akademi, www.tezmaksanakademi.com üzerinden CV
dolduran adaylara yönlendirme yapmaya başlandı.
Ayrıca Akademi’nin standında kısaca bilgi sahibi olabileceğiniz TEZMAKSAN Akademi yayınlarına hızlıca göz atarsak;

Onur Dağlar / Akademi Sorumlusu

CNC Operatörünün El Kitabı
Kitabın dördüncü baskısı; temel CNC torna
programlama komutları ile ilgili örnek
programlar, CNC torna programlama
çevrimlerine ait örnek programlar, temel
CNC işleme merkezi programlama komutları
ile ilgili örnek programlar, CNC işleme
merkezi programlama çevrimlerine ait örnek
programlar konularıyla zenginleştirilerek
148 sayfa olarak yayımlandı. Geleceğin
operatörlerine yön veren kitaba Garanti
Leasing, Belgin Madeni Yağlar, Seco Tools,
SMB Teknik, Vega Makine sponsor oldu.

Akademi’de DİJİTAL YAYINLAR
Ayrıca Akademi bünyesinde
çıkartılan “Pratik Sorun Giderme
Kitabı” yine dijitalleşmeye güzel
örneklerden... CNC’lere dair sıkça
rastlanan sorun ve çözümlerin
verildiği sayfalarda QR kodları yer
alıyor.

Standımızı ziyaret eden misafirler TEZMAKSAN Planlı Bakım ekibinin bugüne kadar gerçekleştirdiği
planlı bakım çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Firmanız için en uygun planlı bakım paketi
seçeneğinin belirlenmesi, planlı bakım sözleşmeleri, planlı bakım uygulama süreçleri; periyodik
bakımın makinenizin ömrüne, performansına ve üretim gücünüze sağlayacağı avantajlarıyla ilgili
TEZMAKSAN Planlı Bakım ekibiyle görüşüp fikir alabilirsiniz.
Onur Yazıcı / Bakım Bölüm Yetkilisi
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Standımızı ziyaret edenler sektörde çığır açan Teknoloji Kiralama uygulaması hakkında bilgi sahibi
olabilecek. TEZMAKSAN Mali İşler ve Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı, ziyaretçilere; yatırım
yapmayı düşünen ve proje bazlı çalışan firmalara maksimum verimlilik sağlamaya yönelik bir sistem
olan Teknoloji Kiralama uygulamasını tanıtacak. Kiralanan makine ile ilgili kapasite, kullanım süreleri,
üretim adetleri gibi performans raporlarını düzenli olarak müşteri ile paylaşılan Teknoloji kiralama
hizmetinin, firmanızda yaratacağı katma değer hakkında sağlıklı bilgi alabilirsiniz. Firmalar, teknoloji
kiralama hizmetinin prosedürleri ve uygulama süreciyle ilgili tüm sorulara yanıt bulabilecek.
Yalçın Paslı / Müşteri İlişkileri Koordinatörü

KAPASİTEMATİK / Ar-Ge Ekibi Standı
Makinaların yeterince verimli kullanılmamasındaki etkenlerden biri de eğitimin yanı sıra doğru veri
analizi yapılamamasıdır. TEZMAKSAN da makinaların verimli ve tam performansı ile kullanılması için
araştırma yaparak Ar-Ge ekibi ile yeni bir uygulama geliştirdi. KAPASİTEMATİK isimli bu uygulama ile
makinanın beyni ile iletişime geçiliyor ve cihazın ürettiği kodlar anlamlı bir hale getiriliyor. Uygulama,
yetkililerin internet olduğu herhangi bir yerden; laptop, tablet veya akıllı telefon kullanılarak
makinalara uzaktan bağlanma olanağı tanıyor. Uygulamayı kullanan bir kişi makinalarının kaç devirde
çalıştığı, o ana kadar kaç parça işlediği, neden durduğu, ne kadar süre ile durduğu, operatör sökme
takma zamanları gibi birçok bilgiye anlık olarak erişebiliyor. KAPASİTEMATİK hakkında daha fazla
bilgiye www.kapasitematik.com’dan ulaşabilirsiniz.
Tayfun Ayduran / İnovasyon ve İleri Teknoloji Geliştirme Müdürü

MAKTEK İzmir’de yer alacak marka ve modellerimiz

HURCO SRTI

Goodway SW32

RC 32G

Mitsubishi MV2400R

Brother S700X1

Trens SN50C / 1500

Goodway GLS150

First V700

First LC 20HVN
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GEZİ

Tayvan makina sektörüne yolculuk

73. sayının devamı

Asım Çetin / TEZMAKSAN Ege Bölge Müdürü

Tayvan ülkemiz için “sıfırdan zirveye nasıl çıkılır?” konusunda rol model olarak adlandırabileceğimiz ülkelerin başında geliyor. Benim
gözümde tarım kültürü ve ekonomisinden, genç sanayi devriminin nasıl gerçekleştiğinin en güzel örneğidir. Ekonomik gelişmişlik ve
kalkınma konusunda parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Tayvan’ı, kıyaslamalarla değerlendirelim istedim. 73. Sayımızda yer alan
Tayvan yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Tayvan, sosyo-kültürel yaşamda Asya’nın en gelişmişi
Tayvan dünyanın en güvenli ülkelerinden biri… “Trafik polisi dahi görmedim” desem yeridir. Herkes birbirine karşı nazik
ve saygılı… Kuralların dışına çıkılmıyor. Duyarlılık ve sadakat de düzen ve huzuru beraberinde getiriyor. Hiçbir tedbir
almadan, güvenle elinizi kolunuzu sallayarak gidebilirsin. Tayvan’a ilk 2005 yılında gittim. Açık söylemek gerekirse çok
fazla bir beklentim yoktu. “Sonuçta ada ülkesi, bizden daha iyi değildir” diye düşünüyordum ama Tayvan’ı gördükten sonra
düşüncelerim tamamen değişti. Çünkü üretiyorlar, öğreniyorlar, geliştiriyorlar; her geçen gün daha iyisini yapıyorlar. Geçtiğimiz Haziran
ayı başında 10 adet blok satış yapmış olduğumuz makinaların teslimatı için gittim. Aynı zamanda temsilcisi olduğumuz diğer firmalardaki
yenilikleri görmek için 1 haftalık ziyaret planı yaptık. 2005 ve 2017 aradan geçen 12 yılda o kadar çok gelişim gösterdiler ki, insan bakınca
“Bu adamlar gümbür gümbür geliyor” diyor…
Şimdi gelin, TEZMAKSAN Makina olarak distribütörlüğünü yaptığımız markalarımızın son gelişmelerine birlikte göz atalım:

Köklü firma Kao Ming, Avrupa ihracatında iddialı
Kao Ming 1968 yılında kurulmuş köklü bir firmadır. Herkes Kao Ming’i köprü
tipi dik işleme merkezleri ile bilir ama firmanın ilk yapmış olduğu makine
radyal matkaptır. Ve hala üretimine devam ediyorlar. Fiyatı biraz pahalı olsa
da çok kaliteli makina üretimi gerçekleştiriyorlar. Bunun en büyük göstergesi
de en fazla Almanya, İtalya ve Çin’e makina ihraç etmeleri… İşlerin bu yıl,
geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi olduğunu belirttiler. Firmada 100 kişi
istihdam ediliyor. Yıllık 250 makine üretiliyor.

Yıllardır en büyük sorunumuzdu: Kao Ming, Mitsubishi CNC kontrol
üniteli makina yapmıyordu. Bu yıl konu aşılmış; Kao Ming artık
Mitsubishi CNC kontrolü makinalarında kullanmaya başladı.
Ağır tip frezeleme operasyonları için tercih etmiş olduğumuz KMC SD serisi
aynı zamanda yıl içerisinde en fazla satmakta olduğumuz makinadır. Artık
lineer kızaklı olarak da üretilecek. Konu hakkında detaylı görüşmelerimiz
devam ediyor. Yine KMC SD serisi için 10.000rpm spindle yapmaya
başlamışlar.
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Frontier çıtasını yükseltti
Firma 2006 yılında kuruldu. Firma sahibi Raymond Chıu, Argo ve Kafo
firmalarında uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra kendi firmasını kurmuş.
Firmada 50 kişi çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 320 makine ürettiler. Firma bu yıl 400
makine üretmeyi hedefliyor. En çok Almanya, İtalya ve Çin’e makine satıyorlar.
Almanya için iki adet 5 eksen makine üretmişler. Test kesimleri henüz
bitmişti. Makinaları inceleme fırsatımız oldu. A ve B ekseni tabla da çift
yönlü rijit bir şekilde yataklanmış, X, Y ve Z eksenleri spindle da, çok robust
bir tasarım olmuş. 4. ve 5. eksen divizörü İtalya’dan aldıklarını söylediler.

Takumi, Tayvan’da Japon kalitesinin simgesi
Takumi, Tayvan’da en sevdiğim firmaların başında geliyor. Kalıpçılar için çok iyi teknolojiler
sunuyorlar. Bu konuda tecrübe ve birikimleri çok iyi… Takumi, 1988 yılında Japonlar tarafından
kuruldu. Makina tasarımlarının birçoğunu Japonlar yapmış. Takumi’nin Japonca kelime anlamı
“uzman mühendis” demek… Japon menşeili firmanın üretimi her zaman Tayvan’da yapıldı.
Takumi’nin güncel 80 çalışanı var ve yılda ortalama 200 makine üretiyorlar. En fazla Çin, Kore ve
Amerika’ya satış yapıyor. Tayvan’da herkes, işlerin bir önceki yıla göre çok daha iyi olduğunu söylüyor
ki Takumi için de durum böyle. Takumi, 2014 yılında Amerikan devi Hurco tarafından satın alınmış,
Hurco’nun Tayvan’daki altı fabrikasından biri olarak üretimini sürdürüyor. VC serisi makinalarının
modernize edilmesi hakkında uzun uzun görüştük. Önerilerimizi ilettik, beğendiler. Bizim için bu
modeli taleplerimiz doğrultusunda geliştirecekler.
5 eksen makinalarını inceledik. Çok güzel yapmışlar. Tayvan’daki en iyi 5 eksen makinayı
tartışmasız Takumi yapıyor. U400 ve U800 modellerini çok beğendim, mükemmel bir gövde
tasarımı var. Takumi, Hurco bünyesinde çalıştığı için 5 eksen makinaların tablaları, Hurco’nun
İtalya’daki 5 eksen makine üretimi yapan fabrikasından geliyor.
Takumi, H serisini Hurco kontrol üniteli olarak da yapmaya karar vermiş. Henüz montaj
aşamasında da olsa görme fırsatım oldu. Takumi’nin makine tasarımındaki güzelliği ve Hurco
kontrol ünitesinin kendine has üstün özellikleri ile kalıp kesiminde yeni bir sayfa açılacak
gibi görünüyor. Takumi’nin rijit gövde tasarımı ve Hurco CNC kontrolün üstün veri okuma hızı
birleşince çok daha hızlı ve hassas kalıp kesimi sağlayacak, bu konuda fark yaratmışlar.
Takumi H serisinde, aynı zamanda grafit kesimine uygun özel bir makina da yapabiliyor. Almanya
için Siemens CNC kontrollü makine yapıyorlardı. 30.000rpm ibag spindle kullanmışlar, aynı
zamanda özel vakumlu emiş sistemleri mevcuttu. Türkiye’de bu konu çok göz ardı ediliyor. Ama
grafit işleme makinası, her kalıpçıda olması gereken bir makina ve dalma erezyon kadar önemli…

Amerikan devi Hurco’nun Tayvan’daki devasa yatırımları

Keşke sona bırakmasaydım ve daha fazla zaman ayırabilseydim… Hurco, Amerikan
menşeili bir firmadır. Başlangıçta CNC kontrol ünitesi üretimiyle işe başlasa da zamanla
dünyanın birçok ülkesinde makine üretimi yapan bir dev haline gelmiş. Tayvan’da müthiş
bir yatırımları var. Altı ayrı fabrika ve 600 çalışanı var. Sadece Hurco Tayvan için üç-dört
gün zaman ayırmak gerekiyor. Programımızın yoğunluğundan Hurco ile sadece iki saat
görüşebildim. Ziyaret etmiş olduğum, Hurco’nun Tayvan’daki en büyük fabrikasıydı.
Müthiş bir montaj hattı yapmışlar, en yoğun ve en dolu çalışan fabrikaydı.
Sadece gittiğimiz fabrikada 250 kişi çalışıyor ve ayda 200 makine üretiyorlar.
Hurco’nun Tayvan’a yapmış olduğu en büyük ve son fabrikaymış; bütün bilgi
birikimlerini bu fabrikada birleştirmişler. 3 eksen dik işleme merkezi ve bazı 5
eksen dik işleme merkezi modellerini bu fabrikada üretiyorlar. Üretimin yüzde
40’ı Almanya, yüzde 35’i Amerika, yüzde 10’u İngiltere ve yüzde 15’i diğer ülkelere
gönderiliyor. Takumi ile arası, 10 dakikalık bir mesafede kalıyor.
21 adet montaj kademesi oluşturulmuş, 9 adet mekanik hat, “A” ile, 6 adet elektrik hattı
“E” ile belirtilmiş; 6 adet kontrol hattı “C” ile ifade edilmiş. Montaj hatlarına geldiğinizde
hangi makinanın hangi süreçte olduğunu ve ne zaman sevk olacağını çok rahat bir
şekilde anlayabiliyorsunuz.
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TEZMAKSAN Akademi’deki Siemens eğitimlerine büyük rağbet var
Siemens İleri Seviye Torna ve Programlama Eğitimleri büyük rağbet ile devam ediyor. Siemens Türkiye, TEZMAKSAN Akademi’de TEZMAKSAN müşterilerine yönelik
12-13-14 Haziran tarihlerinde üçüncü; 19-20-21 Temmuz tarihlerinde dördüncü kez CNC Torna Programlama eğitimi verdi. Yoğun ilgi gören eğitimlerin
beşincisi 18-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Her biri üçer gün süren Siemens CNC Torna Programlama Temel ve İleri Seviye Eğitimleri, toplamda 30 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Siemens Son Kullanıcı Yöneticisi Namık Özkan Dinler’in verdiği eğitimin ardından katılımcılar sertifikalandırıldı.

Güz Dönemi Seminer Takvimi
2 Ekim 2017 / 19:00-21:00
Etiler Rotary Kulübü / Taksim Point Hotel
24 Ekim 2017 / 14:00-16:00
Karabük Üniversitesi
31 Ekim 2017 / 10:00-12:00 14:00-16:00
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
7 Kasım 2017 / 14:00-16:00
Balıkesir Dursunbey Endüstri Meslek Lisesi
21 Kasım 2017 / 10:00-12:00
Eskişehir Çifteler Şehir Osman Genç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
22 Kasım 2017 / 13:00-15:00
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkiye Turu Eylül Ayında Başlıyor
Yalçın PASLI
TEZMAKSAN / Müşteri İlişkileri Koordinatörü

Siz de Bu Seminer Bizim de Okulumuzda verilsin diyorsanız
www.tezmaksan.com.tr/tezmaksan-akademi
adresindeki formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

SeminerProgramı
• Türkiye imalat tarihinin dünü, bugüne ve geleceği
• Türkiye’nin geleceğinde siz gençlerin rolü nedir?
• Gelecekte hangi iş kolları sizlere bekliyor?
• Sektörlerin sizlerden beklentileri?
• Üretimde takım tezgahlarının önemi.
3-D Yazıcılar rakip olabilecek mi?
• Sanayi devriminin son basamağı Endüstri 4.0.
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• İmalat sektörleri ile ilgili merak edilen başlıklar
• Sıfırdan zirveye başarı hikayeleri
• Onlar da sizin gibi bir zamanlar öğrenciydi, şimdi kendi işlerinin
patronu oldular. Peki bunu nasıl başardılar?
• Tezmaksanakademi iş fırsatları.
• Soru - cevap

İZMİR

www.balkanmak.com

Balkanmak, Teknoloji Kirama uygulamasına güvenerek üretime adım attı
Balkanmak Genel Müdürü İsa Balkan: “Üretim hayatına, TEZMAKSAN’dan bir adet First V700 kiralayarak adım attık. Projemiz ve yapacak işimiz vardı. Kredi desteği
ve sermaye yüküne girmeden kiralama uygulamasına güvenerek üretime başladık. Tezgahın A’dan Z’ye beklediği ilgiyi alakayı tamamen TEZMAKSAN gösteriyor. Biz
sadece işin kaliteli üretim kısmına odaklandık. Süreç çok yeni olsa bile kiralamanın getireceği avantajlar mantıklı geldi. Teknoloji kiralama uygulaması ile doğru
bir karar verdiğimize inanıyorum”

Asım Çetin
TEZMAKSAN / Ege Bölge Müdürü

Oğuzhan Balkan
Balkanmak/ Satın Alma Müdürü

İsa Balkan
Balkanmak / Genel Müdürü

Üretime yeni adım atmış firmalardansınız? Ne zaman, nasıl başladınız?
Aslında Balkanmak kadrosu, sektörde emek vermiş tecrübeli bir ekipten oluşuyor. Uzun yıllar üretim sektöründe çalıştık. Üç ortaklı
olarak henüz bu yıl üretime adım attık. Gördüğünüz üzere çok yeniyiz. İlk ve (henüz tek) olan makinamız yeni geldi, geldiği gibi kuruldu.
Operatör-CNC kontrol paneli eğitimine hala devam ediyoruz.
Bu zamanda firma kurmak kolay mı? Nasıl cesaret ettiniz?
“Ya cesaret, ya esaret” mottosuyla hareket ettik. Bilgi birikimi ve tecrübemizi kendi firmamızda değerlendirmek, kendimiz için üretmek istedik.
Hangi sektörlere üretim gerçekleştiriyorsunuz?
Otomotiv tedarik sanayi, tütün ve paketleme sektörüne parça tasarlıyor ve üretiyoruz. Standart değil, özel üretim gerçekleştirmekteyiz.
Fason çalışmaktayız ve siparişe göre özel tasarımlı ürünler ortaya çıkarıyoruz.
Tüm bunları TEZMAKSAN’dan kiraladığınız First V700 ile mi yapıyorsunuz?
First’ten yana tercih yaptık çünkü fiyat ve performans uygunluğu tam istediğimiz gibiydi. High Speed özelliğini yanı sıra performansı
yüksek, hızlı ve hassas bir tezgah… TEZMAKSAN’ın tavsiyesi ile Siemens kontrol üniteli makine tercih ettik. İlk başta Siemens kontrol
ünitesi hakkında tereddütlerimiz vardı, fakat eğitim ve uygulama sonrası çok doğru bir tercih yaptığımızı yaşayarak gördük. Fiyat ve
performansı değerlendirdiğimizde Siemens kontrol ünitesi, beklentimizin üzerinde bir not aldı diyebilirim.
Tezgahı temin etmek varken neden kiralamayı tercih ettiniz?
Aslında aklımızda başka markalar, başka tezgahlar vardı ama leasing ile teknoloji temin etmek şu anki durumumuz göz önüne
alındığında mantıklı gelmedi. Üstelik işin bürokratik kısmı da kastıkça kasıyordu. Bir tezgahta karar vermek, ona sahip almak için
bankaların leasing sürecini kovalamak, satın alma işlemleri derken bir de stokta yoksa gümrükte tezgahın gelmesini beklemek; bizim
gibi üretime başlangıç yapacak bir firma için tam bir işkence… Tüm bunlar düşünülünce ümitler tükeniyor. TEZMAKSAN’la öneri üzerine
tanıştık. Ege Bölge Müdürü Asım Çetin’e durumumuzu anlattık. O da kiralamanın avantajlarını bize sıraladı. Oturup etraflıca düşününce,
bahsedilen avantajlar oldukça mantıklı geldi.
Sizi teknoloji kiralamaya ikna eden avantajlar nelerdi?
Az önce bahsettiğim olumsuzluklardan teknoloji kiralama uygulaması ile uzaklaştık. Tezgahı satın alıp borca girmek ya da
sermayemizi gömmek yerine; uygun ödeme kolaylıkları ile kiraladık. Tezgah kuruldu ve üretime başladı. Ama biliyoruz ki tezgah,
yetiştirdiği siparişlerle kendi kirasını rahatlıkla ödeyecek ve bize yeni yatırım gücü kazandıracak. Tezgahı kiralayarak, sonrasında
gerçekleştirmemiz gereken bakım ve servis masraflarından da muaf olduk. Sözleşme süresi dolduğunda istersek yeni tezgah
kiralayabiliriz. Tabii dilediğimiz taktirde tezgahı ilk satın alma opsiyonu da firmamıza ait…
İmkanınız olduğu takdirde aynı uygulamadan tekrar faydalanır mısınız?
Elbette tekrar kiralama tercih edebiliriz ya da TEZMAKSAN’dan bir tezgah satın alabiliriz. Belki de bir adet tezgah alacağımıza iki adet
kiralarız. Söz konusu TEZMAKSAN olunca, tercih seçenekleri artıyor.
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İmalata yeni atılan genç firmalar “Teknoloji Kiralama” ile büyüyor
Ekinoks Üretim Teknolojileri A.Ş, imalata yeni adım atan oldukça genç firmalardan biri… Üretime atılmanın verdiği heyecanla, projesi olan ancak yatırım
yapmak için sermayesini zorlamak istemeyen ya da bu sermayeyi başka geliştirmeler için kullanmak isteyen firmalar gibi TEZMAKSAN’ın teknoloji kiralama
uygulamasından faydalandı. Ekinoks Üretim Teknolojileri A.Ş Satış Yöneticisi Anıl Ünal, teknoloji kiralama uygulamasının, firmasına kazandırdıklarını anlattı.

Anıl Ünal
Ekinoks / Satış Yöneticisi

Özgür Somuncu
Ekinoks / Tasarım Müdürü

İlker Tüten
Ekinoks / Üretim Müdürü

Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Ekinoks neler üretiyor, nasıl üretiyor?
Ekinoks Üretim Teknolojileri A.Ş. üç ortağın bir araya gelmesiyle 2016 yılının Haziran ayında kuruldu. Özgür Somuncu, İlker Tüten
ve ben, geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak, kendimize göre pazardaki eksik ve açıkları görüp özel takım tutucular konusunda
faaliyete geçtik. Özel ve standart olmak üzere torna katerleri, frezeleme takımları, delik delme ve genişletme takımları ile ilgili
müşterilerimizin talepleri veya kendi yönlendirmelerimiz doğrultusunda tasarımlar yapıp, bunları üreterek piyasaya sunuyoruz. Yeni
bir firma olmamıza rağmen kısa süre içerisinde yurt içi ve yurt dışına takımlar yapıp, ismimizi duyurmaya başladık. Bundan sonrasında
ise hacmimizi artırarak, yüksek kalite standartlarında hem Türkiye’de hem de yurt dışında bir marka yaratmak hedefindeyiz.
TEZMAKSAN ile nasıl tanıştınız?
Sektörün içinden geldiğimizden dolayı TEZMAKSAN’ı zaten biliyorduk. Gerek fuarlar olsun gerek eski iş tecrübelerimizden olsun birçok
kez temasımız oldu. Müşteri olarak ise şirketimizin kuruluş aşamasında daha yakından tanışma fırsatımız oldu.
Teknoloji kiralama uygulaması ile nasıl tanıştınız?
Teknoloji kiralama ile ilgili duyumlarımız olmuştu. Yeni bir proje olduğunu ve uygulamaya geçtiğinden sektördeki insanlardan,sosyal
medya kanallarından haberimiz oldu. Sonrasında tezgah alınması sürecinde konuyu merak edip TEZMAKSAN firmasıyla iletişime geçip
detayları öğrendik.
Hangi tezgahları kiraladınız, bu tezgahların kiralama sürecinde neler yaşadınız? TEZMAKSAN’ın servis ve eğitim konusunda size
sağladığı destekler neler oldu?
1 adet Finetech SMV-1270 H3L dik işleme merkezi kiralaması yaptık. Süreci değerlendirme adına en çok aklımda kalan hızdı. Tezgah
kiralamaya karar verdikten sonra teklif, kiralama işlemleri vs. gibi adımlar çok hızlı gerçekleşti. TEZMAKSAN, tezgahın kiralanması,
kurulumu ve operatör-tezgah adaptasyon eğitimi konusunu çok kısa bir süre içinde gerçekleştirdi. Biz de derhal üretime başlamış olduk.
Teknoloji kiralama uygulaması hangi avantajları getirdi?
Teknoloji kiralama uygulaması muhasebesel avantajları dışında daha önce de bahsettiğim gibi bize büyük bir hız kattı. Sürecin hızlı
ilerlemesi, stokta işimize uygun tezgahın bulunması ve ekonomik olarak makul gelmesi, sistemin bize göre en büyük artılarıydı.
Gümrükten gelecek tezgahı beklemedik, sıkıntılı bürokratik işlemlere girmedik. Bakım konusuna hiç kafa yormadık zira periyodik
bakım da tezgahın kira bedelinin içerisinde… TEZMAKSAN, süresi geldiği gibi kiralanan tezgahların periyodik bakımını yapıyor. Zaten
çalışan tezgah, kendi kira bedelini fazlasıyla ödeyip bize kar sağlıyor. Üstelik kira sözleşmesinin vadesi dolduğunda kiraladığımız
tezgahları ilk satın alma opsiyonu bizim… Yani istersek kiraladığımız tezgahı satın alabilme ya da yeniden farklı bir tezgah kiralama
şansına sahibiz. Bu da teknoloji kiralama uygulamasını oldukça cazip hale getiriyor.
Ya teknoloji kiralama uygulaması ile tanışmasaydınız… Nasıl olurdu? Yatırımınız ölür müydü? Üretim aksar mıydı?
Teknoloji kiralama uygulamasından haberdar olmasaydık leasing ile tezgah almaya çalışacaktık. Büyük ihtimalle uzun vadede
ödeyeceğimiz bir borcumuz olacaktı. Çeşit çeşit bürokratik sıkıntımız olacaktı. Belki de yatırım yapmak için aylarca bekleyecektik.
Türkiye’de yatırım yapmak, kur dalgalanmaları yüzünden zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Teknoloji kiralama uygulaması ile
yatırımımızı riske atmadık. Beklemedik. Zaman kaybetmedik.
Tekrar proje bazlı iş yapmak isterseniz, TEZMAKSAN’dan teknoloki kiralar mısınız?
Neden olmasın… Günümüz dünyasında firmaların esnek olması çok önemli. Çok büyük firmalar bile sektörel değişiklik
gösterebiliyorlar. Ya da müşteriler daha ucuza daha kaliteliye sahip olmak için uzun soluklu partenerliklerinden bile vazgeçebiliyorlar.
Bu bağlamda proje bazlı kiralamalar giderek daha önem kazanacağını düşünüyorum.
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“Süreklilik için yüksek teknolojiye yatırım yaptık, Brother aldık”
Düşünür Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Atak Pekdoğan: TEZMAKSAN, müşterisinin yaptığı işe ve ihtiyacına yönelik teknolojileri önerir. Brother S700X1 ile open
house sırasında tanıştık. İhtiyaçlarımızı karşılayacağımıza inandık. Beklentimiz hız ve kaliteydi. Brother, makina parkurumuza geldiğinden beri diğer tezgahların
yavaş kaldığını gözlemledik. Brother S700X1’in hızına personel yetiştiremiyoruz. İşleme kapasitesi ve üretim hızı iki kat arttı. Parça başı birim maliyeti düştü.
Maksimum verimlilik sağladık.”

Asım Çetin
TEZMAKSAN / Ege Bölge Müdürü

Atak Pekdoğan
Düşünür Otomotiv / Genel Müdürü

Aydın İskender
TEZMAKSAN / Batı Satış Müdürü

Biraz firmanızdan bahsedebilir misiniz?
FDR Düşünür Motorlu Vasıtalar, 1982 yılında Faruk Düşünür tarafından İzmir’de kuruldu. Yakıt besleme pompaları, yakıt filtreleri, yakıt
süzgeçler, yakıt depo muslukları ve dizel motorları için pompa tamir takımları üretiminde uzmanlaşmış; tarım traktörleri, kamyon, hafif
ticari araçlar, dizel deniz motorları ve forkliftler ve binek araçlar için üretim yapmaktadır. FDR Türkiye’de kendi sektöründe önde gelen
markalarından biri olan ve tescilli markası “FDR Yakıt Pompa” ile uluslararası pazarda iddialı konuma geldi. Firmamız, OEM tedarikçisi
olarak hizmet vermektedir.
Bu kadar geniş yelpazede bir tedarik üretimi, tabii ki yüksek teknoloji gerektiriyor…
Elbette… Otomotivde; hafif ticari araçlardan ağır vasıtalara kadar geniş bir konseptte üretim gerçekleştirmekteyiz. Rekabet yoğun bir
sektördeyiz. Bu da bizi, en hızlı şekilde, en kaliteli ürünü daha az maliyetle üretmek konusunda tetikliyor.
Bu sebeple mi TEZMAKSAN’la işbirliği içindesiniz?
Sadece bizim hizmet ettiğimiz otomotiv sektöründe değil, tüm üretim sektörlerinde sürekliliği sağlamak için yüksek teknoloji
kullanılmalıdır. TEZMAKSAN da gerek teknoloji bazında gerekse vizyon; yeniliklere, güncellemelere hakim bir firma. Kullandığımız/
kullanacağımız makinanın, üreteceğimiz parçanın hassasiyet ve yüzey kalitesini garantilemesi gerekmektedir. TEZMAKSAN’dan
2009 yılında Argo’yu almıştık. Memnun kaldık. Makina parkurumuzda TEZMAKSAN markaları git gide arttı. Hummer ve First de aldık.
TEZMAKSAN işimize uygun olan ve ihtiyacımıza yönelik teknolojileri öneriyor. Servisten ve satış sonrası hizmetlerinden çok memnunuz.
En son Brother temin etmişsiniz. Brother’la nasıl tanıştınız?
Verimli işbirliğine istinaden TEZMAKSAN’ın tüm çalışma ve organizasyonlarını yakından takip ettik. Open House günlerine katılınca
tanıştık Brother S700X1 ile… Satış kanalı TEZMAKSAN olduğu için firmanın markalarına güveniyoruz. Yeni tezgah yatırımlarına
ihtiyacımız vardı. Etraflıca araştırdığımızda mantığımıza yattı ve Brother S700X1’in, üretim alanımız için etkin olabileceğine inandık.
Memnun musunuz? Neler değişti Brother geldikten sonra?
Tezgah üretim alanına gireli iki ay oldu. Kurulduğu gibi eğitimi verildi ve operatörün adaptasyonu sağlandı. Brother’dan beklentimiz,
işi daha kısa sürede ve hatasız yapmaktı. Kılavuz ve delik delmede altı dakikada yaptığımız işlemler iki dakikaya düştü. Zaman ve
kaliteden yana şanslı hissetmeye başladık. Tezgahın hızına personel yetiştiremez hale geldik. Brother’ın çalışmasını gözlemledikten
sonra diğer tezgahlarımızın yavaş çalıştığı kanaatine vardık. İşleme kapasitesi ve hızı yüzde 100 arttı. Verimlilik sağladık. Parça başına
düşen birim maliyeti de azaldı.
Tekrar Brother alır mısınız?
Aldık bile… (Atak Pekdoğan, yeni Brother R650X1 sözleşmesini gösteriyor.)
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“Planlı Bakım, daha çok üretim daha az kayıp demek”
NEMAK Ürün İşleme Müdürü Ahmet Dinçer: “Planlı bakım konusunu NEMAK olarak fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Bunu bir kültür olarak benimsedik. Çünkü planlı
bakımın üretime getirileri çok fazla… Çöpe atacak paramız ve riske atacak üretimimiz yok.”

Firmanızı tanıyabilir miyiz? NEMAK’a geçiş sürecinizden bahsedebilir misiniz?
Eskiden Cevher Metal Sanayii olarak hizmet veriyorduk. Cevher, Hüseyin Özyavuz tarafından 1956’da İzmir’de kuruldu. En başlarda
alüminyum dökerek traktör basamakları, jant gibi basit döküm işlerine girdik. 2002 yılında ortaklar ayrıldı ve yeni bir oluşuma
gittik. 24 Ağustos 2016’da NEMAK grubu, Cevher Döküm’ü tüm hisseleriyle satın aldı. Alanında uzman ve dünya çapında isim sahibi
tedarikçilerimiz için silindir kapak, manifold, karter, braket, kompresör gövde, pompa gövdesi, debriyaj karteri vb. çeşitli motor ve
aktarma organı parçaları üretiyoruz. Yani otomotiv sanayisine parça üretiyor ve hizmet veriyoruz.
TEZMAKSAN’la işbirliğiniz nasıl gidiyor?
Üretim parkurumuzda 25 adet CNC tezgahımız mevcuttur. Bu tezgahlar arasında üçü kiralık, üçü temin edilmiş 6 adet TEZMAKSAN
markası var. Kendi içimizde bir bakım bölümümüz olmasına rağmen TEZMAKSAN’ın teknik birikimine ve profesyonelliğine güveniyoruz.
Örnek verebilir misiniz?
TEZMAKSAN’la diyaloğumuz açık, net ve planlı… Firma oldukça profesyonel ve servis kalitesiyle ilgili sektörde büyük fark yaratıyor.
Satış sonrası hizmetleriyle de kendi kalitesini ortaya koyuyor ve gerek sattığı makinanın gerek ise müşterinin arkasında durduğunu
kanıtlıyor.
Bu sebeple planlı bakımlarınızı TEZMAKSAN’a yaptırıyorsunuz…
NEMAK olarak planlı bakım konusunu oldukça ciddiye alıyoruz. Planlı bakım olmazsa olmazımız çünkü çöpe atacak bir paramız ve
riske atacak işimiz yok. Tezgahlar, maddi değeri bakımından zor temin edilen ve kurulum-eğitim süreçleri emek isteyen teknolojilerdir.
Haliyle teknolojilerin arada sırada check-up’a girmesi gerekmektedir.
“Bakımdan önce ve sonra” diye kıyasladığınızda neler gözlemliyorsunuz?
Planlı bakımlarımızı altı ayda bir yaptırıyoruz. Yani makinanın ne zaman duracağını ne zaman çalışacağını TEZMAKSAN Bakım bölümü
ile birlikte belirliyoruz. Böylece plansız duruşların önüne geçiliyor. Makinanın ömrü uzarken üretim kalitesi de kalibrasyon ayarları
yapıldığından yükseliyor. OEE’lerin sağlanması için plansız duruşları ortadan kaldırmak hayati önem taşıyor. Çünkü bu durum, daha çok
üretim daha az kayıp demek.
Planlı bakım uygulamasını muadiliniz firmalara öneriyor musunuz?
Kesinlikle öneriyoruz. Zira planlı bakım konusunda Batılılardan çok farklıyız. Önlemlerin önemini yumurta kapıya dayanınca anlıyoruz.
Bu bir kültür ve bizim de Türkiye sanayicisi olarak bu kültürü benimsememiz gerekiyor. Üstelik planlı bakımın getirisi, götürüsünden
çok çok fazla…
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HATSAN, Mitsubishi Tel Erezyonları ile hassasiyet ve kaliteyi garantiledi
HATSAN Yöneticisi Çağlar Türkşen: “Silah sektörüne ve tüfek endüstrisinde imalat gerçekleştiriyoruz. Sektörün yapısı gereği hassasiyetin de hassasiyetini
gerektiren bir imalat sürecindeyiz. Bu hassasiyeti maksimum seviyede yakalamak ve üretim kalitemizi riske atmamak için yüksek teknolojiye yatırım yaptık ve
TEZMAKSAN’dan Mitsubishi Tel Erezyon tezgahları temin ettik.”

Asım Çetin
TEZMAKSAN / Ege Bölge Müdürü

Çağlar Türkşen
HATSAN / Yönetici

HATSAN’ın kendi sektöründe güçlü bir ismi var. Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Nasıl kuruldu HATSAN?
Firmamız Abdullah Taşyağan tarafından 1976 yılında İzmir’de, havalı tüfek üretimi gerçekleştirmek üzerine kuruldu. Uzun yıllar
havalı tüfek ürettikten sonrası ateşli tüfek üretimine de adım attı. Bugün ise 35 bin m2’de 800 kişisi istihdam eden ve 100’ü aşkın
ülkeye ihracat gerçekleştiren bir firmadır.
HATSAN, tüfeklerin A’dan Z’ye bütün parçalarını kendi bünyesinde üreten ender fabrikalardan biri... Üretim gücünüzün akıllarda
canlanması için imalatınızdan ve kullandığınız teknolojilerden bahsedebilir misiniz?
Bilgisayar kontrollü CNC makineler de dahil olmak üzere parkumuzda 500’den fazla yüksek teknolojili makina bulunuyor.
Mamulden nihai ürüne dek her aşamasında HATSAN imzası olan tüfeklerin kalitesi de en yüksek seviyede tutuluyor. Bünyemizde
ağaç işleme, metal işleme, ısıl işlem, yay üretimi, honlama, krom kaplama, meneviş kaplama ve diğer çeşitli kimyasal kaplamalar,
metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, kalıp imalatı, kaynak, gravür işleme, namlu delme ve namlu üretimi, hem metal hem de ağaç
üzerine lazer markalama, kamuflaj kaplama, montaj, kalite güvence testleri ve tüfek atış testleri gibi bir çok üretim safhası tek çatı
altında gerçekleşiyor.
TEZMAKSAN ile yolunuz ne zaman, nasıl kesişti?
2009 yılında namlu işlemek için özel yapılmış olan Goodway marka CNC torna tezgahını alarak TEZMAKSAN ile ticari hayatımıza
başladık. Makinadan ve TEZMAKSAN’ın servis hizmetlerinden çok memnun kaldık. Sonrasında üretimde ihtiyaç duyduğumuz tüm
makinaları TEZMAKSAN’dan almayı uygun gördük. Şu an parkurumuzda yer alan 150 CNC’den 80’den fazlası TEZMAKSAN markası…
En son teknoloji tercihinizi Mitsubishi’den yana yaptınız? Mitsubishi’den beklentiniz neydi?
TEZMAKSAN’ın Mitsubishi distribütörü olduğunu biliyoruz. Silah sektörü ve tüfek endüstrisi büyük hassasiyet arz ettiğinden
üretimimizi riske atmamak için yüksek teknolojiye yatırım yaptık. Çünkü ürettiğimiz parçaların yüzeylerinin çok hassas olması
gerekiyor. Hız ve verimlilik sağlamak için de tel ve dalma erezyon konusunda en güçlü markalardan biri olan Mitsubishi’den yana
tercih yaptık. Toplamda sekiz adet Mitsubishi Tel Erezyon tezgahı temin ettik.
TEZMAKSAN ile alışverişinizden memnun musunuz?
Gayet memnunuz. TEZMAKSAN, müşterisini ailesinin bir ferdi gibi görmesinin yanı sıra; satış sonrası ve servis hizmetlerinin
profesyonelliği ile sattıkları markaların güvenilirliğini bağdaştırıyor. Hatta öyle ki, firmamızdan kaynaklı gecikmelere rağmen her
konuya çözüm odaklı yaklaşıyor.
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Equator programlanabilir mastar ile parça
kontrolü ve atölye içi proses kontrolü
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Siz de manuel ya da tamamen otomatik çalışan, düşük maliyetli Equator’ları
kullanan yüzlerce otomotiv parçası üreticisi arasındaki yerinizi alın
Equator düşük fiyatı ve düşük işletme giderlerine kıyasla kolay
kullanım, hızlı ölçüm ve çok iyi tekrarlanabilirlik sağlar.
• Operatörler veya robotlar saniyeler içerisinde bir parçadan
diğerine geçebilirler
• Otomatik hücreler EZ-IO yazılımı ile kolaylıkla konfigüre
edilebilir
• Sıcaklığın çok değişken olduğu ortamlarda bile mastarlama
yöntemiyle benzersiz tekrarlanabilirlik sunar

Proses Monitörü hem manuel, hem de otomatik sistemlerde
bulunur. Bir üretim prosesini kontrol etmek için paha biçilemez
bir fonksiyon olan bu özellik, kullanıcıların her bir öğe tolerans
durumunun anlık grafiksel görüntüsü ile birlikte, bir parçanın
mastar ile kontrol geçmişini görüntülemesine imkan verir.
Proses Monitörü ayrıca sıcaklık, süre veya kontrol edilen
parçaların sayısına göre, mastar ile parça kontrolü prosesinin
yönetilmesini sağlar.

Daha detaylı bilgi almak için www.renishaw.com/equator adresini ziyaret ediniz

Renishaw plc Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Residence B/3 34756 İstanbul Türkiye
T +90 216 380 92 40 F +90 216 380 92 45 E turkiye@renishaw.com

www.renishaw.com.tr

Renishaw Equator Auto ad MAchine Tool 0817_TR.indd 1
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ROBOTLU OTOMASYON

www.akimmetal.com.tr

Akım, robotlu otomasyon ile üretim kapasitesini iki kat artırdı
Akım Metal A Grubu Genel Müdürü Ali Fazıl Böyet: “TEZMAKSAN’nın mühendislik desteğiyle gerçekleştirdiğimiz robotlu otomasyon ile Endüstri 4.0’e geçişi
olmasını hayal ettik. Bir gün fabrikaların ışıkları kapanacak ve sanayiciler karanlık fabrikada katma değerli üretim gerçekleştirecek. Robotlu otomasyon, işte bu
yeni sanayi devriminin önemli bir adımı…”

Serkan Buran
TEZMAKSAN
Teknik Servis Elektrik elektronik Bölüm Şefi

Ali Fazıl Böyet
Akım Metal / Genel Müdür

Yüksek kapasiteli bir parça üreticisisiniz. Robotlu otomasyon uygulaması fikri nasıl ortaya çıktı?
İşin sürekliliği ve kişiden bağımsız yüksek kalitede üretim için uzun yıllardır otomasyona çok önem veriyoruz. Akım Metal A Grubu
olarak, sanayide otomasyona geçişin yoğun olarak yaşanmadığı yıllarda bile, sistemin önemini kavrayarak imalatımızda otomasyon
sistemleri kurmaya başlamıştık. Bu çalışmanın, Akım Metal’in gerçekleştirdiği ilk robotlu otomasyon çalışması olmadığının altını
çizmek isterim. Bununla birlikte kendi ihtiyacımızın belli bir kısmını karşılayan bir otomasyon birimimiz de bulunmaktadır.
TEZMAKSAN, bu aşamada nasıl devreye girdi? Robotlu otomasyon konusunda Akım Metal’e ne gibi bir destek verdi?
TEZMAKSAN’dan tezgahı proje bazlı aldık. Dolayısıyla tezgahın satışlarından ilk parça üretimine kadar işin içerisindeydi. Projenin
tamamlayıcısı olan PLC yazılımları ve ara yüz programlarının tamamını TEZMAKSAN yaptı. İki adet Brother R650X1’i robotla
entegre ettik.
Otomasyon için kullanacağınız makinayı ne şekilde seçiyorsunuz?
Makinanın otomasyon sistemlerine uygun teknolojik altyapıda olması gerekiyor. Robotla otomasyona uyum; fiziki ve elektronik
yapının ve işletim sisteminin, benzer şekilde kontrol ünitesinin entegrasyona müsait olmasıyla gerçekleşebilir. TEZMAKSAN
markaları da, yüksek teknolojili robotlu entegrasyonlara çok müsait…
TEZMAKSAN’ın robotlu otomasyon çalışmasının ardından imalatınızda neler değişti? Sağladığınız verimlilik ve karşılaştığınız
avantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz bu projenin Endüstri 4.0’a tam bir geçiş olmasını hayal ettik. İşin gerçekleşen kısmı bunun altyapısını sağladı. Bu yüzden
önemliydi ve TEZMAKSAN’ın ciddi bir katkısı oldu. İnsan hataları ve verimsizliğinden bağımsız yüksek OEE, standart kalitede bir
üretim; projeyi başından itibaren avantaja dönüştürdü. TEZMAKSAN’ın mühendislik desteği sunduğu robotlu otomasyon çalışması
ile iki kat kapasite artışı yaşadık.
Memnun kaldınız mı? Tekrar böyle bir uygulama gerçekleştirecek olsanız yine TEZMAKSAN’dan destek alır mısınız?
Elbette memnun kaldık. Çünkü TEZMAKSAN, sadece makina tedarik ederek değil; mühendislik birikimiyle destek oldu. Bu
entegrasyonun sağlanması için marka mümessili ve üreticinin, müşterinin ne istediğini anlaması ve birbirini yönlendirmesi
lazım. TEZMAKSAN da özellikle son dönemde yükselen teknik altyapısıyla entegrasyona müdahil oldu. Hatta robotlu otomasyon
projesi için “anahtar teslim oldu” da diyebiliriz. 26 yıl önce ilk CNC tezgahımızı aldığımız TEZMAKSAN’la uzun yıllardır süregelen
işbirliğimizi, bu ve benzeri projelerle devam ettirmekten memnuniyet duyacağız.
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Hata Kodlarının Tamamına Ulaşmak İçin;
www.tezmaksan.com.tr/hata-kodlari/fanuc

FANUC hata ve alarm kodlarının devamı
Program hataları (P/S alarmları
082 T---CODE NOT ALLOWED IN G37 T kodu ve otomatik takım kompanzasyonu (G36, G37) aynı blokta belirtildi.
(Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonu) Programı değiştiriniz.
083 ILLEGAL AXIS COMMAND IN G37 Otomatik takım kompanzasyonunda (G36, G37), geçersiz bir eksen
belirtildi veya komut artışlı. Programı değiştiriniz.
085 COMMUNICATION ERROR Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, bir aşım, eşlik veya çerçeveleme hatası
oluştu.Giriş verilerinin bit sayısı veya baud hızı ayarı veya G/Ç belirtme No. hatalı.
086 DR SIGNAL OFF Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, okuyucunun / delicinin hazır sinyali (DR)
kapatıldı. G/Ç biriminin güç kaynağı kapalı veya kablo bağlı değil veya bir P.C.B. arızalı.
087 BUFFER OVERFLOW Okuyucu / Delici arabirimi kullanılarak belleğe veri girilirken, okuma sona erdirme komutu belirtilmiş
olmasına rağmen, 10 karakter okumadan sonra giriş sona erdirilmedi. G/Ç birimi veya P.C.B. arızalı.
088 G LAN FILE TRANS ERROR (CHANNEL-1) OSI - Ethernet üzerinden yapılan dosya veri transferi, transfer hatası sonucu sonlandırıldı.
089 G LAN FILE TRANS ERROR (CHANNEL-2) OSI - Ethernet üzerinden yapılan dosya veri transferi, transfer hatası sonucu sonlandırıldı.
090 REFERENCE RETURN INCOMPLETE Referans konumu geri dönüşü başlangıç noktası referans konumuna çok yakın olduğundan
veya hız çok düşük olduğundan, referans konumu geri dönüşü normal şekilde yapılamıyor. Başlangıç noktasını referans
konumundan yeterince uzaklaştırınız veya referans konumu geri dönüşü için yeterince yüksek bir hız belirtiniz. Program içeriğini
kontrol ediniz.
091 REFERENCE RETURN INCOMPLETE Otomatik işlem durma durumunda, manüel referans konumu geri dönüşü yapılamaz.
092 AXES NOT ON THE REFERENCE POINT G27 (Referans konumu geri dönüş kontrolü) ile komut ekseni referans konumuna geri dönmedi.
094 P TYPE NOT ALLOWED (COORD CHG) Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye
uğratıldıktan sonra, koordinat sistemi ayarlama işlemi gerçekleştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi gerçekleştiriniz.
095 P TYPE NOT ALLOWED (EXT OFS CHG) Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye
uğratıldıktan sonra, harici iş parçası ofset miktarı değiştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi gerçekleştiriniz.
096 P TYPE NOT ALLOWED (WRK OFS CHG) Program yeniden başlatıldığında, P tipi belirtilemez. (Otomatik işlem kesintiye
uğratıldıktan sonra, iş parçası ofset miktarı değiştirildi.) Operatör kılavuzuna göre doğru işlemi gerçekleştiriniz.
097 P TYPE NOT ALLOWED (AUTO EXEC) Program yeniden başlatıldığında, P tipi yönlendirilemez. (Güç açıldıktan (ON) sonra, acil
durdurma veya P/S alarmı 94 --- 97 resetlendikten sonra, hiçbir otomatik işlem gerçekleştirilmedi.)Otomatik işlemgerçekleştiriniz.
098 G28 FOUND IN SEQUENCE RETURN Güç açıldıktan veya acil durdurmadan sonra, referans konumu geri dönüşü işlemi
olmaksızın bir program yeniden başlatma belirtildi ve arama sırasında G28 bulundu. Referans konumu geri dönüşü
gerçekleştiriniz.
099 MDI EXEC NOT ALLOWED AFT. SEARCH Program yeniden başlatmada aramanın tamamlanmasından sonra,MDI ile bir taşıma
komutu verildi.
100 PARAMETER WRITE ENABLE PARAMETER(SETTING) ekranında, PWE (parametre yazma etkin) 1’e ayarlandı. Parametreyi 0’a
ayarlayınız, sonra sistemi resetleyiniz.
101 PLEASE CLEAR MEMORY Program düzenleme fonksiyonuyla bellek yeniden yazılırken güç kapatıldı. Bu alarm oluştuysa, <
PROG> tuşuna basarken < RESET> tuşuna basın, yalnızca düzenlenmekte olan program silinir. Silinen programı kaydediniz.
109 FORMAT ERROR IN G08 G08 kodunda PP’den sonra 0 veya 1’den başka bir değer belirtildi veya hiç değer belirtilmedi.
Programı değiştiriniz.
111 CALCULATED DATA OVERFLOW Hesaplamanın sonucuizin verilenaralığın (---1047 ile ---10---29, 0 ve10---29 ile 1047 arası) dışında.
112 DIVIDED BY ZERO Sıfırla bölme belirtildi. (tan 90° dahil) Programı değiştiriniz.
113 IMPROPER COMMAND Özel makroda kullanılamayacak bir fonksiyon komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.
114 FORMAT ERROR IN MACRO <Formül> dışındaki biçimlerde bir hata var. Programı değiştiriniz.
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TEKNİK MAKALE

www.secotools.com

Modern Metal Kesme Teknikleri
SECO TOOLS / Bayiler Müdürü

Günümüzde beklentilerdeki çeşitliliğin artmış, büyük hacimli az çeşitli parti üretimleri küçük hacimli ama çok çeşitli partilere
evrimleşmeye başlamışıtır. Örneğin bir otomobil bayisinden araba almak için gittiğinizde, beklentilerinize uygun arabayı o anda
bulma ihtimailiniz çok mümkün olmayabilir ( Otomatik vites, deri döşeme, sun roof, ekstra ince lastik yanakları, kırmız iç döşeme,
2 litre motor hacmi, spor aksesuar vb.). Bu beklentilerinizin hepsi standart olan parçalar ile neredeyse size özel bir araç üretme
gereksinimini doğrur ki bunun için belirli bir süre beklemeniz gerekebeilir. Milyonlarca araç üretilen otomotiv sanayinde bu
durumu düşük hacim, yüksek çeşitlilik (High volume, Low mix) üretim olarak tanımlayabiliriz. İstediğiniz özellikte bir aracın size
ulaşması kimi zaman aylar sürebilir ki çoğu zaman bu süre bile müşterinin yani sizin başka bir marka aracı tercih etmeniz ile
sonuçlanabilir.Günümüzdeki bu beklenti sadece otomotiv endüstrisinde değil diğer yüksek adetli üretim yapan endüstrilerdede
karşımıza çıkar. Bu yeni nesil üretim talebi, metal kesme endüstrisindeki üreticilerin kompleks iş parçalarını hedeflenen kaliteyi
yakalamış olarak en kısa sürede üretmelerine itmektedir. Bunu yaparaken minumum, hatta sıfır hata ve maksimum verimlilikte
en az maliyet ile yapmaları rekabet edebilmelerinin vazgeçilmez koşuludur. İşte bu nokta üretimin önemli bir bölümünü veya
tamamını oluşturan talaşlı imalat sürecinin, bütünden gelerek kesme noktasına kadar mercek altına alınması, süreçlerin optimize
edilmesini gerektirir. Burda daha çok üzerinde durulan kesme noktasını beklentilerimizi maksimum seviyede karşılayacak şekilde
nasıl optimize edeceğimizdir.
Günümüz teknolojisinde artık biliyoruz ki en modern metal kaldırma işlemi dahi bir çok parametrenin aynı anda uygun şartlarda
bir araya gelmesi ile mümkün olmaktadır. Düşünün ki yüksek hassasiyet ve hızlarda çalışabilien bir işleme merkezinde, modern
talaşlı imalat ekipmanlarına sahip dahi olsanız uygun kesme tekniğini(strateji) kullanamazsanız, bu iş için harcadığınız para ve
emeğin karşılığını alamayabilirsiniz. Bir metal işleme prosesinin operasyon bazlı kesme zamanları incelendiğinde çok zaman
harcanan ve hata yapma olasığının en az olduğu, iyileştrime çalışmalarının en kolay yapılabileceği kaba operasyonlardır.
Yüksek performans İşleme

Frezelemede kaba operasyonda modern
ve en üretken teknik yüksek performans
işleme (HPM) olarak adlandırılan, yüksek
eksenel kesme derinliği (ap), tam çap radyal
kesme derinliği (ae), ortalama bir tabla
ilerlemesi (F) ve kesme hızına (VC) sahip
uygulamalardır. Bu uygulamada yüksek
kesme kuvvetlerine dayanıma sahip kesme
kenarı yapısıs olan, talaşı uzaklaştırıcı
uygun geometriye sahip ve kesilecek malzemeye uygun kalitede takım seçmilmelidir. Kesme hızı değeri, kesilen malzeme ve
seçilen kesici karbür kalitesine bağlı olarak değişir. Uygulamada yüksek radyal kesme kuvvetleri oluşacağından takım efektif
boyu, takım tutucu sistemi ve iş parçası bağlaması rijit ve stabil olmalıdır. Operasyon seçiminde belirleyici en önemli unsur ise
tezgahınızın gücü ve istenen devirde ileteceiği tork değeridir.
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Günümüzde kompleks parçaları kısa sürede son şekline yakın işleme talebi
yeni bir işleme tekniğini doğurmuştur. CAM üretici firmalar daha hızlı takım
yolları oluşturmanın ve birim zamanda daha çok talaş kaldırmanın çözümlerine
bir diğer frezeleme tekniği olan dinamik frezeleme/gelistirilmiş kaba
işleme (Dynamic Milling/Advance roughing) olarak adlandırılan bir metodu
eklemişlerdir. Yalnızca uygun CAM kullanmak değil aynı zamanda dinamik
frezeleme için özel üretilmiş freze takımlarıda bu metod için kullanılmalıdır.Daha
sıklık ile yüksek kesme kenar boyuna sahip solid parmak frezeler bu operasyon
için tercih edilir.
Ortalama talaş kalınlığı diye adlandırlan hm değerinin minumum ve operasyon
boyunca sabit tutulması esasına dayanan bu işleme metodu yavaş yavaş
çoğu CAM programında paket olarak yerini almaya başlamıştır. Çok küçük ae
(minumum takım temas yayı), yüksek(kesme kenarı kadar) ap, yüksek fZ ve Vc değerini kullanan bu metod ile kompleks iş parçaları
ve kalıp figürlerinin kaba ve yarı kaba işlemesinde önemli ölçüde zamanı kısaltmakta çoğu zaman kaba işlemeden direk finiş
işlemeye geçilebilmektedir.
Frezede geliştirilmiş kaba işleme

Dinamik frezelemenin en büyük avantajı,
takımın kesme kenar boyunun tamamına
yakınının kullanılması sağlanırken düşük
temas yayı nedeni ile kesici kenarda
çok yüksek sıcaklıklar oluşmaması ve bu sebep ile çok yüksek Vc değerinde, yüksek takım ömürlerinde, yüksek üretkenlik ile
çalışmaya olanak sağlanmasıdır. Uzun yıllardır kanal açma operasyonlarının vazgeçilmez metodu trochoidal yöntemde dinamik
frezeleme mantığına güzel bir örnektir.
Dinamik frezeleme metodu torna uygulaması olarakta son zamanlarda sıkça kullanılmaktadır. Torna uygulamaları içinde CAM
programlarının kullanılması gerekir. Operasyonlarda daha çok MDT dediğimiz (multi directional tool), nötr takımlar tercih
edilmektedir.
Tornada geliştirilmiş kaba işleme

Teknik yazının devamını 75. sayımızda okuyabilirsiniz.

28

İÇİMİZDEN BİRİ

TEŞEKKÜR

Tuğçe Karadağ Yeşil
TEZMAKSAN Ege Bölge Asistanı

1991 yılında İzmir’de doğdum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Anadolu Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler mezunuyum.
Halen muhasebe ve vergi uygulamaları öğrencisiyim. 2016
Kasım ayından beri TEZMAKSAN ailesinin bir üyesi olarak
firmanın İzmir’deki Ege Bölge Şubesi’nde görevimi icra ediyorum.
Geçtiğimiz Ağustos ayında evlendim. Boş zamanlarımda bilim
kurgu filmleri izlemeyi ve alternatif rock dinlemeyi seviyorum.
Ayrıca kişisel gelişim kitaplarına büyük bir ilgim var.

DOĞUM GÜNLERİ

16 Eylül; TEZMAKSAN Open House - Bayrampaşa / İstanbul
21 - 24 Eylül; CNR Ambalaj Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul
. Fuarı - İstanbul
. .Fuar Merkezi / İstanbul
21 -24 Eylül; 6.Uluslararası Ilex Elektrik
SEKTOR TAKVIMI
18 -23 Eylül; EMO Hannover 2017 - Hannover Messe Fuar Merkezi /Almanya

N Open House - TOSB / İstanbul

04 -07 Ekim; MAKTEK İzmir 2017 Fuar İzmir - Gaziemir / İzmir (Salon B / No:206)
05 - 07 Ekim; ALUEXPO 2017 - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul
05 - 08 Ekim; ANKA-MAK 2017 - Anfa Altınpark Fuar Merkezi / Ankara
12 - 14-Ekim;
- İstanbul
Fuar Merkezi
/ İstanbul - Yeşilköy (Salon 11 / No:302)
URASIA Metalworking
TüyapKALİTE’17
Fuar ve Kongre
Merkezi
/ İstanbul
14Fuar
- 18 ve
Ekim;
AğaçMerkezi
İşleme /Makinesi
Welding’17 - Tüyap
Kongre
İstanbul 2017 - Tüyap / İstanbul

KASIM

Emre ÜN
Gökhan TÜRK
Gökhan TOPAL
Celal AYDOĞDU
Resul KARAMANOĞLU
Muhammet BOZKIR
Serkan BURAN

5 Kasım
6 Kasım
11 Kasım
11 Kasım
12 Kasım
17 Kasım
23 Kasım

ARALIK

Gökhan ŞENGÜL
Kadir YÜKSEL
Ümit İHTİYAR
Onur DAĞLAR
Harun ÜSTÜN
Barış AKTEPE
Olgun ÇALLI
Okan TUTTU

1 Aralık
2 Aralık
4 Aralık
7 Aralık
8 Aralık
10 Aralık
26 Aralık
29 Aralık

urface Treatment’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
TOYODA & BROTHER Tezmaksan Müşteri Gezisi - Kariya / Japonya

2017 - Tayvan 02 - 05 Kasım; SANTEK 2017 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı / Kocaeli
30 -Kasım
BURSAMerkez
ENDÜSTRİ
ZİRVESİ - Tüyap / Bursa
RASIA Automation
Tüyap- 03
FuarAralık;
ve Kongre
/ İstanbul
Tarım Fuarı 2017 - KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi / Konya
a Asansör Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
09 Aralık;
Open House
- Bayrampaşa / İstanbul
lastist 2017 - İstanbul
FuarTEZMAKSAN
Merkezi Yeşilköy
/ İstanbul

06 - 09 Aralık; Plastik Endüstrisi Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

. .

Venedik / İtalya
TAKVIMI
mechanika İstanbul - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
PAK - Fuar İzmir - Gaziemir / İzmir
lararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
ul Autoshow 201709-13
- Tüyap
Fuar
ve Kongre
Merkezi
/ İstanbul
Ekim
2017
- CNC Torna
Eğitimi
18 - 20
EkimUluslararası
2017 - Siemens
CNC Torna/ Konya
Programlama İleri Seviye Eğitimi
AK 2017 - KTO TÜYAP
Konya
Fuar Merkezi
23 -27 Ekim 2017 - CNC İşleme Merkezi Eğitimi

TEK 2017 - Atatürk Kültür Merkezi / Ankara
2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
N Open House - Bayrampaşa / İstanbul

