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EKONOMİK	ÇÖZÜMLER	İÇİN	DOĞRU	ADRES	

KOMBO	ROTARY	ŞİŞİRME	DOLUM	KAPATMA	MAKİNESİ
(28.000	şişe/saat)

Güçlü 
Sessiz 

Verimli 

Hızlı 

Sağlam

ERSEY MAKİNA
Yeni yıla yeniliklerle dolu giriyor.
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Biz Rotary Şişirip çalkalamadan dolduruyoruz. Havalı konveyör kullanmadığımız için makine kurulum 
alanından tasarruf ediyoruz. Tek bir makine ile ürettiğiniz ürününüzün birim maliyetlerini minimum 
indiriyoruz. Enerji-işçilik ve yerleşim alanı tasarruflarınızla artan rekabet koşulunda karlılığınızı çok daha 
rahat arttırabileceksiniz. .................................................................................................................

Sloganımız; minimum maliyetlerle maksimum verimlilik. Verimlilikte Dünya'da rakip tanımıyoruz. 
Karşılaştırma için lütfen irtibata geçiniz. ..................................................................................................

Makinemiz şubat ayından itibaren Kristal Su /Sapanca fabrikasında çalışıyor olacak. Çalışır veziyette 
görmek için lütfen tarafımızdan randevu alınız. Videolar için www.erseymakina.com ............................

Proje üzerinde makinemize yatırım yapıp firmamıza duydukları güven için Kristal Su/Sapanca, Kardağ 
Su/Giresun, Niksar Su/Yozgat ve Hediyem Su/Kıbrıs firmalarına firmamıza duydukları güven için 
teşekkür ederiz.

Makinelerinden hayırlı bol kazançlar elde etmelerini dileriz.  ...................................................................

Günümüz rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için geç kalmadan siparişinizi verin. Doğru makine ile 
üretim kapasiteniz yükseltin. Teklif talepleriniz için erseymakina@erseymakina.com veya 
pinaratar@erseymakina.com adresine mail atmanız yeterli. ..................................................................

DUYDUNUZ	MU..?

KRI�STAL	SU’	DA	%100	YERLI�

ROTARY	ŞI�ŞI�RME	MAKI�NESI�	

ÇALIŞIYOR.
Duymadıysanız	çok	sessiz	çalıştığındandır.	

Not: Rotary Şişirme Makinemizin Tübitak desteği almasının hemen ardırdan Dış Ticaret Müsteşarlığı tüm 2.el şişirme 
makinelerinin ithalatına yasak koyduğunu önemle hatırlatırız.
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ÜRETİMDEN YENİLİKLER
KUKA ROBOTLARLA İNSANSIZ ÜRETİME ....................................

GEÇİŞİN İLK ADIMLARI ATILIYOR. .................................................
Firmamızda faaliyete giren Kuka marka robotlar; daha az maliyet ile daha 

standardize üretim süreçlerine ulaşmak, ayrıca alandan tasarruf edilmesi 

hedefleniyor. Cnc tezgahlarını robotlaştırarak, tezgahlara malzeme yükleme 

ve boşaltma zamanlarından tasarruf ederek, üretimde daha güçlü bir hale 

gelecek. Orta taşıma kapasitesine sahip bu robotlar, yumruk şeklindeki bir 

çalışma alanına hükmeden bir hareket cambazıdır. Ersey Makina robot 

gücüyle, daha hızlı ve daha güvenilir bir çalışma ile müşterilerine hizmet 

vererek emin adımlarla ilerliyor. ....................................................................

KALİTE VE STANDARDİZASYON RENISHAW İLE GARANTİDE 
Ersey Makina, taşıma robotları, ön hazırlık ve ayar sürelerini, minimize 

ederek, parça üretimi esnasında da parçanın işlem gören tüm yüzeylerini 

kontrol eden otomatik kalite kontrol süreci ile parça kalitesini standardize 

ederek üretim kalitesini, Renishaw sistemlerini kullanarak dünya 

standartlarına taşıyor. Ersey Makina bu sayede İnsansız fabrikanın ilk 

adımlarını atmıştır. Mevcut olan ürünler, lazer takım ayarlayıcı, kırık 

detektörleri, temaslı problar ve yüksek hassasiyetli ölçüm probları 

içermektedir. Yüksek hızda tarama yaparak tezgahında  işlenen parçadaki 

dinamik hatayı en aza indiren Renishaw artık Ersey Makina'da. .................

AKILLI DEPO SİSTEMLERİMİZİ 
ÇOĞALTIYORUZ. .............................
42 ülkeyle tüm dünya ya hizmet veren 
Ersey Makina müşterilerinin yedek parça
taleplerini hızlı bir şekilde karşılayabilmek 
ve daha hızlı makine üretimi yapabilmek 
için MRP sistemine entegre ettiği 7 akıllı 
depo sistemini devreye soktu. Bu sistem 
sayesinde barkod kodu ve adediyle 
kaydettiğimiz parçalar sayesinde artık 
alt stok limiti takibi yapabilmekteyiz. ...... 

YENİ YATIRIM YAPACAK  FİRMALARA TAVSİYELER..!
Bir makine parkuru tedarik ederken dikkat edilmesi gereken konular;
• Makineler Avrupa standartlarında verimli ve uzun yıllar sağlıklı çalışabilmeli
• Kurmayı planladığımız hatta her bir makinenin kapasitesi bir önceki 

makineye göre minimum %10 - %15 daha yüksek olmalı• 
• Makine parkurunu almayı planladığımız firma daha önce benzer hatlar 

kurmuş referansları kuvvetli olmalı.• 
• Üretici firma tüm makine parkurunu kendi ürettiği makinelerle 

tamamlayabilmeli.• 
• Üretici firma makinelerimizin ihtiyacı olabilecek yedek parça ve servis 

hizmetini hızlı ve uygun fiyatlı tedarik edebilmeli.• 
• Makine parkurunda hattın verimli çalışmasına yetecek miktar ve nitelikte 

konveyör bulunmalı.• 
• Hat kurulumunda farklı yerleşim alternatifleri sunabilmeli. Sorunlarınıza 

hızlı ve çözüm odaklı çözümler bulabilmeli• 



Ömerli Mahallesi Ilgaz Sokak No: 11
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL

ERSEY – EGYPT
Mısır’da kurduğumuz şirketimizle kuzey afrikada 
bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Hedef ilk 5 yıllık 
planda Tüm Afrika ve Arap yarım Adasında 
minimum 3 Avrupa’da 1 Türki Cumhuriyetler‘de 1
ve Amerika Kıtasında 1 olmak üzere yeni 
kurduğumuz fabrika-showroom ve ofislerimizle 
Tüm Dünya’da Türk bayrağını dalgalandırmak. 
Böylece her geçen yıl artan ve tüm dünya’ya 
yayılan müşterilerimize daha hızlı ve kolay 
hizmet sunmayı planlıyoruz.

KABIMIZA SIĞAMIYORUZ..!
80.000 m² alana kurulu yeni fabrikamız için 
geri sayım başladı. Artan müşteri taleplerimiz 
doğrultusunda mevcut 15.000 m² fabrikamıza 
ek olarak Sakarya Organize Sanayi bölgesinde 
aldığımız 80.000 m² arsa ile dünya markası 
olma yolundaki hedefimize bir adım daha 
yaklaştık. Bu yolda bize verdiğiniz desteğe 
teşekkürler…
Yeni fabrikamız için hedef 2017…
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