
Aralık Bülten ‘08

Sevgili Sanayici Dostlarımız,

1996 yılından itibaren makine sektöründe hizmet vermeye başlayan 
Kema Makine, servis anlayışı, müşteri memnuniyeti odaklı olarak doğru 
tezgaha yönlendirme, teknik donanımı yüksek yetkin servis elemanları ile 
ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olabilmenin farkını sizlere yaşatma 
gayreti içindedir. Teknolojinin el verdiği tüm imkanları kullanmaya çalışan 
şirketimiz, teknik alt yapı konusunda kendini sürekli güncellemektedir.

Bundan böyle düzenli şekilde hazırlayacağımız elektronik bültenlerimizle, 
sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili yenilikleri ve gelişmeleri birinci 
elden haber vermeye çalışacağız. Bu bültende sadece Kema Makine ile ilgili 
haberleri değil, yurtiçi ve yurtdışı branş fuarları hakkında bilgiler, makine 
sektöründeki son teknolojik gelişmeleri de ulaştırmaya çalışacağız.

Saygılarımızla…

Önsöz

Kema Makine olarak müşterilerin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap 
verebilmek için Servis Departmanı’nda yeni bir sisteme geçiş yaptık. Servis 
Operasyon Sorumlusu adıyla, tüm arıza bildirimlerini tek elden kayıt eden, 
servis organizasyonu kontrol eden, yapılan tüm işlemlerin ERP kayıtlarını 

Yenilik: Servis Operasyon Sorumlusu

Fuar: Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı ‘08

30 Ekim – 02 Kasım 2008 Tarihleri 
arasında Tüyap Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Bursa Metal İşleme 
Fuarı’nda siz sanayicilerle buluştuk.

Toplamda 462 m² alan ile fuarın en 
büyük katılımcısı olduk. 336 m² 
alanda Soraluce FP 12.000 model 
tezgah sergilendi. Soraluce’nin
büyük tezgahlarından olan FP 
modeli ziyaretçiler kadar diğer 
katılımcılardan da büyük ilgi gördü. 

126 m² alanda kurulu ikinci 
standımızda Primero KM-220 ve 

servis organizasyonu kontrol eden, yapılan tüm işlemlerin ERP kayıtlarını 
kontrol eden bir birim kurduk. Böylece servis teknisyenlerimize ulaşamama 
probleminin ortadan kaldırılmasını da hedefledik. Servis Operasyon 
Sorumlumuz Diler Hanım’a 0224.4413780 numaralı telefonumuzdan yada 
servis@kema.com.tr e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

standımızda Primero KM-220 ve 
KM-150 model tezgahlarımızı 
sergiledik. Ekonomik olduğu kadar 
işlevselliği ile övgü kaynağı olan bu 
tezgahlarımızda KOBİ’ler tarafından 
oldukça rağbet görmeye devam 
ediyor.

Bizleri standımıza gelerek ziyaret 
eden tüm dostlarımıza ve 
müşterilerimize teşekkür ederiz.

İnceleme: Estarta 315 FV

Estarta geçtiğimiz günlerde yeni 
ürünü E-315FV’yi tanıttı. Bu yeni ürün 
özellikle yüksek hassasiyet elde etmek 
üzere tasarlandı. 

Tezgahın yüksek hassasiyeti için 
kullanılan tek parça siyah granit gövde, 
mükemmel titreşim önleme, termal 
değişmezlik, statik ve dinamik 
sağlamlığı beraberinde getirdi.

motor, termal gerilimin azaltılabilmesi için içerden soğutuldu. Taşlama 
taşının balans alma ünitesi motorun arkasına alınarak taş değiştirme 
sırasında kolaylık sağlandı.

Sistemdeki tek servo motor 
regülasyon taşını çevirmek için 
kullanıldı. Taşlama taşını 
çevirmek için kullanılan elektro 

Servis organizasyonumuzun en önemli unsurları başında gelen servis 
teknisyenlerimizin tamamının katıldığı bir eğitimde, tüm çalışanlarımız İş 
Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında bilinçlendirildi. Kema Makine Toplantı 
ve Eğitim Salonu’nda gerçekleşen eğitimde, Bursa Nilüfer Belediyesi İş 
Sağlığı Güvenliği Uzmanı Leyla Taşfiliz, sunumu ile güvenli bir çalışma 
ortamının nasıl olması gerektiği, güvenlik ekipmanlarının önemi ve 
kullanımı konularında gerekli açıklamalarda bulundu. Eğitimin ardından 
sertifikalarını alan çalışanlarımıza güvenli ve problemsiz çalışmalar 
diliyoruz.

Eğitim: İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi

2. Vending Otomat Makinaları ve Otomat Ürünleri Fuarı
CNR Expo Center İSTANBUL – 18-21 Aralık 2008

3. Denizli Makine ve Otomasyon Fuarı
EGS Fuar ve Kongre Merkezi DENİZLİ – 18-21 Aralık 2008

Aralık Fuar Takvimi

Taşların doğrusal hareketleri ile bileme ünitelerinin hareketlerini daha hızlı 
ve hassas yapmak için 6 adet lineer motor kullanıldı. Daha önceleri ayrı bir 
ünite olarak gelen, kurulum zamanını uzatan ve fazladan bir alan kaplayan 
elektrik ünitesi tezgahın yan tarafına dahil edildi, böylece tam kapalı 
kabiniyle tek parça olarak kolayca nakliyesi ve montajı yapılarak en kısa 
zamanda imalata hazır hale getirilmeye çalışıldı. 


