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Elimko BANT KANTARLARI 
DOZAJ BANTLARI 
 
Elimko Bant Kantarları – Dozaj 
Bantları ve di÷er tartı 
sistemlerimiz, dünyanın bir çok 
ülkesinde güvenle 
kullanılmaktadır. 
 
Elimko olarak ülkemiz içinde, ya da 
direkt ihraç etti÷imiz veya çeúitli 
müteahhit kuruluúlar aracılı÷ı ile 
sattı÷ımız tartı ekipmanlarımız ülkemiz 
dahil bir çok yabancı ülkede güvenle 
kullanılmaktadır. 
 
Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

KOMPLE TESøS 
PROJELERøNDE  
GÜVENøLøR øSøM… 
Ortado÷u, Körfez Ülkeleri ve di÷er  
yurt dıúı pazarların da etkin durumdayız… 

 
 
 

Uzun yıllardır ERP sistemine geçmek 
istememize ra÷men, tam arzu 
etti÷imiz, Elimko’nun çok uzun yıllara 
dayalı alıúageldi÷i çalıúmayı rahatlıkla 
sürdürebilece÷i bir sistem seçimi 
konusunda tereddütlerimiz oldu. 

Nihayet 2013 ün ortalarında Canias 
programına karar verildi ve sisteme 
adaptasyon sa÷landı. Bundan böyle 
ERP sistemi ile çalıúmamızın siz 
müúterilerimize olumlu yansıyacak bir 
çok tarafı olacak. Sistemin 
adaptasyonunda ve uygulamaya 
girmesinde canla baúla çalıúan Elimko 
personeline teúekkürler. 

Çok uzun yıllardır, dünyanın bir çok 
ülkesinde enstrümantasyon, 
otomasyon ve komple anahtar teslimi 
taahhüt iúleri yapan firmamız, özellikle 
son yıllarda giderek artan bir üne 
kavuúmuú durumdadır. Gerek son 
kullanıcılar, gerekse bu bölgelerde iú 
yapan yabancı ya da Türk müteaahhit 
veya mühendislik firmaları bizlerle 
çalıúmak arzusunda olduklarını ifade 
ederek, aynı iú için bir çok kanaldan 
teklif istemekteler. Yurt dıúında 
yaptı÷ımız iúlerden biri de kireçtaúı 
ö÷ütme tesisi… 

Elimko’dan baúarılı bir 
kireçtaúı ö÷ütme tesisi… 

Elimko’nun özel tasarımı ve 
donanımıyla kireçtaúı ö÷ütme tesisi 
Elimko tarafından iúletmeye alınmıútır. 
Kireçtaúının ö÷ütülerek, mikron toz 
haline getirilmesiyle, verim ve kalitesi 
arttırılmaktadır. Üretim kapasitesi  
3-5 ton olan, kireçtaúı ö÷ütme 
tesisinde 0-6 cm boyunda ürün 
iúlenmekte,  0-150 mikron ö÷ütülmüú 
ürün elde edilmektedir. 160 m³  
iúlenmiú ve ö÷ütülmüú ürün stoklama 
kapasitesine sahiptir. 
 
Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

Elimko ERP SøSTEMøNE 
GEÇTø… 
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EÜAù ELEKTRøK  
ÜRETøM A.ù’YE 
TEùEKKÜRLER… 

ANKARA SANAYø DEVLERø 
FUTBOL TURNUVASI 

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

Enerji sektörünün göz bebe÷i 
kuruluúumuz EÜAù sayesinde, ülkemiz 
de yerli  “Ka÷ıtsız Kayıt Cihazı” 
üretimine baúlanıldı. Çok uzun yıllar 
konvansiyonel kayıt cihazları ile 
endüstriyel otomasyonda ciddi bir 
boúlu÷u dolduran, firmamız Elimko, 
EÜAù’ın bize verdi÷i motivasyon, belki 
biraz ısrarla ka÷ıtsız kayıt cihazlarının 
üretimine baúlamamıza neden oldular. 
 
Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/komple-tesis-projelerinde-guvenilir-isim
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/euas-elektrik-uretim-a.sye-tesekkurler
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/elimko-bant-kantarlari-dozaj-bantlari
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/ankara-sanayi-devleri-futbol-turnuvasi-tamamlandi


  

 
 
 

GOODYEAR LASTøK 
FABRøKASINDA ABB  
C-1900 DAøRESEL KAYIT 
CøHAZLARI 
 
Lastik üretim sektöründe dairesel 
kayıt cihazları çok önemlidir, dairesel 
kayıt ka÷ıdına bir bakıúta,  prosesin 
hareketini izlemek, varsa aksayan bir 
noktayı kolayca görmek açısından,  
lastik üretim proseslerinde dairesel 
ka÷ıt cihazları kullanılır. 
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

ENERJø SEKTÖRÜNDE 
Beamex’e ARTAN øLGø… 

Özellikle enerji santrallerinde çok 
sayıda ve çok çeúitli cihazlar 
kullanılmaktadır. Üretim hatlarında 
kullanılan cihazların kalibrasyonlarının 
kontrol edilmesi, belli aralıklarla 
kalibrasyonların yenilenmesi ve 
raporlarının saklanılması önemli bir 
konudur. Bu nedenle enerji santralleri, 
kalibrasyon cihazlarını seçerken çok 
özen gösterirler, kaliteli cihazlar 
seçmeye çalıúırlar. Bu do÷rultuda 
Beamex markası, enerji santrallerinde 
hep tercih edilen bir markadır.  
 

 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

SOCAR GAZ, AZERBAYCAN 
øÇøN ÇOK ÖNEMLø BøR 
MÜESSESE… 

Bünyesinde çok çeúitli kuruluúları bir 
araya getiren dev gurup, Azerbaycan 
sanayi için çok büyük önem 
taúımaktadır. Socar Gaz’a ba÷lı 
Azerkimya fabrikasında, Etilen-
Polietilen plantte, eski tip Rus cihazları 
yerine E-PR-150 tip ka÷ıtsız kayıt 
cihazları  verildi. Reaktörler, hava ve 
gaz nakil hatları, sıcaklık, basınç 
izleme merkezindeki cihazlar 
de÷iútirildi, yine Elimko’nun yazmıú 
oldu÷u software ile sistem komple 
modernize edildi. 

Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

ÇAYKUR ÇAY FABRøKASINDA 
BøR UYGULAMA… 
 
Karadeniz, çay yetiútiriciler için önemli 
bir bölge. Bu bölgede çok sayıda çay 
fabrikası var. Kuruldu÷umuz yıllardan 
beri çay kurumuna çeúitli ürünlerimizle 
hizmet verdik. Son uygulamamızda, 
çay yapra÷ının kesiminden sonra, 
kurutma prosesine girmeden önce 
sıcaklık, nem, gibi parametreler 
ölçülüyor, kayıt ediliyor. 
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

PøRELLø KAMYON LASTøöø 
PøùøRME PRESLERøNDE 
Elimko PR-100 KAYIT 
CøHAZLARI 
 
Yıllardır güvenilir bir hizmet verdi÷imiz 
Pirelli Fabrikası, yurt dıúından temin 
ettikleri bir çok cihaz ve sensörü 
geçmiúten beri firmamız Elimko’dan 
sa÷layarak bugünlere gelmiútir. Belli 
bir ölçüde dıú rekabete karúın, 
kamyon preslerinin modernizasyonun 
da, Elimko’nun yerli üretti÷i PR-100 
Ka÷ıtsız Kayıt Cihazlarını, Pt-100 
sensörlerini, mümessili oldu÷umuz 
ABB Instrumentation firmasının basınç 
transmitterlerini, yine ABB nin I/P 
pozisyonerlerini kullanarak amacına 
tam eriúmiútir.  
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

Di÷er sayımızda görüúmek üzere saygılarımızla Elimko Ltd.ùti. 

ELøMKO BAYøLER 
TOPLANTISI SABIRSIZLIKLA 
BEKLENøYOR… 

Bu yıl düzenleyece÷imiz bayi 
toplantımızdan bir önceki Kıbrıs’ta 
yapılmıútı. En son yapılan bayi 
toplantımızda, Elimko ana bayileri Kıbrıs 
Mercure Otel’de buluúmuútu. Son derece 
samimi, keyifli bir ortamda gerçekleúen 
Elimko bayileri toplantısında en yüksek 
ciro sa÷layan 3 bayi ve bir önceki yıla  

Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

DEVA øLAÇ FABRøKASINDA 
Beamex  KALøBRATÖR 
SøSTEMø… 

Deva Holding ølaç Fabrikası Beamex 
entegre kalibrasyon sistemi, MC6 çok 
fonksiyonlu kalibratör, kalibrasyon 
fırınları ve ilgili CMX kalibrasyon 
yazılımlarını Elimko’dan temin etti. 
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 

ùøùE CAM FABRøKALARI 
HER ZAMAN “KALøTE” DEN 
YANA OLDU… 
 
Ülkemizin gurur kayna÷ı,  Dünya 
pazarları ve Avrupa pazarlarında çok 
üst sıralarda, ilk bir kaç firma içinde 
pazar payına sahip olan, ùiúe ve Cam 
Fabrikaları, úüphesiz kalitelerini, hem 
kullandıkları en son teknolojiye, hem 
de alım yaptıkları yedek ve sarf 
malzemelerinin kalitesinde 
gösterdikleri özene borçludurlar. 
 
Daha fazla bilgi  için tıklayınız. 
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http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/socar-gaz-azerbaycan-icin-cok-onemli-bir-muessese-1
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/pirelli-kamyon-lastigi-pisirme-preslerinde-elimko-pr-100-kagitsiz-kayit-cihazlarin-tercih-etti
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/goodyear-lastik-fabrikasinda-abb-c-1900-dairesel-kayit-cihazlari
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/sise-cam-fabrikalari-her-zaman-kalite-den-yana-oldu
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/caykur-cay-fabrikasinda-bir-uygulama
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/elimko-bayiler-toplantisi-sabirsizlikla-bekleniyor-1
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/enerji-sektorunde-beamexe-artan-ilgi
http://www.elimko.com.tr/tr/haberler/detay/deva-ilac-fabrikalarinda-beamex-kalibrator-sistemi
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