ÇÖZ ÜM S UNMAK
BİZ İM İŞ İMİZ !
Mühendislik. Makina imalatı.

N O BAG KİMDİR?
UZMANLIĞIMIZA
G Ü V E N İ YO R U Z !
NOBAG, son teknoloji makina üretimi ve uzman
mühendislik alanında işbirliği yapabileceğiniz dünyaca
tanınan bir firmadır. Dilme hatları, soğuk şekil verme
presleri ve özel üretim makinalar için kapsamlı
hizmetler sunulmaktadır:

- Makinaların, tesislerin, ekipmanların üretimi

- Mühendislik çalışmaları (konsept çalışmaları, FEM
analizleri, hesaplama, tasarım)
- NOBAG fabrikasında montaj, yerinde devreye alma
- Bakım hizmeti (servis, onarım, revizyon çalışmaları)
- Yedek parça temini
- CE makina güvenliği (güvenlik analizleri, eylem
planlaması, uygulamaların gözden geçirilmesi)
- Kullanım ve bakım eğitimleri ile dilme seminerleri

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

En yüksek seviyede mühendislik, verimlilik ve koşulsuz
esneklik, bireysel müşteri çözümlerinin temelini oluşturur.
Talepleriniz bizim gözümüzde her zaman özeldir ve
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gerektiğinde standard dışı çözümlere başvurulur.
Müşterilerimizin gerçekten ne istediğini anlıyoruz:
- çünkü satış ekibimiz ve çalışanlarımızın çoğunluğu

teknisyenlerden oluşuyor.
- çünkü tüm süreç boyunca tek bir yetkili tarafından
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destekleniyorsunuz.
- çünkü özel projeleri heyecan verici bularak onları
mükemmel bir şekilde çözmek için biz hazırız!
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Fax +90 212 573 05 67

toygar@bilol.com.tr

Müşterilerimiz kendi sektörlerinde başarılı olmak
için bizden en özel çözümleri elde ederler.

D İ L M E H AT L A R I

HER MÜŞTERİMİZ İÇİN
SUNULAN BİRBİRİNDEN
FARKLI

ÇÖZÜMLER

İNCE
DAR
HASSAS

NOBAG sistemleri, dilme kalitesİ, hassasiyet ve

Performans, kalite ve çok yönlülüğün ekonomik bir

üretkenlik

kombinasyonu olan standartlaştırılmış dilme hatlarına ek

için

en

yüksek

gereksinimlerinizi

karşılar.

olarak,

müşteriye

1922 yılından beri mühendislik bilgi ve deneyimini

veriyoruz.

en son yenilikçi yaklaşımlarla birleştiriyoruz. Teknik

gereksinimlerine göre üretilmektedir.

Her

bir

özel
hat,

çözümlere
birbirinden

de

çok

farklı

fizibilitenin sınırları her sipariş ile birlikte yeniden
belirleniyor.

Örneğin,

dilme

hatlarımızda

0,5

mm’den başlayan şerit genişliklerini sunabiliyoruz..
Bu vb. hassas değerlere ancak NOBAG dilme
makinalarının rakipsiz kalitesi, robust yapısı ve
dayanıklılığı sayesinde ulaşmak mümkündür.

• Dilme Makinaları
• Standart Dilme Hatları
• Müşteriye Özel Hatlar
• Tamamlayıcı Ekipmanlar
• Silisli Saclar için Hatlar

önem
müşteri

PRESLER

ÜST DÜZEY UZMANLIK MERKEZİ
NOBAG, çelik, alüminyum ve demir dışı metalden
üretilen ve içi boş ya da dolu olan parçaların derin
çekmesi ve soğuk şekillendirilmesi için mekanik

ve hidrolik presler geliştirir ve üretir.

SOĞUK ŞEKİL VERME PRESLERİ
YARDIMCI MAKİNALAR
KALIPLAR
ÖZEL PRESLER

Kendimizi içi boş parçaların üretimine odaklanmış
olan şekillendirme teknolojisine sahip bir uzmanlık
merkezi olarak tanımlıyoruz.

Tavlama, uç kısaltma, daraltma (büzme) ve
kalibre etme gibi gerçekleştirilen ara ve yeniden
işleme

operasyonları

sayesinde

ekonomik

verimlilik sağlanmakta ve müşterilerimizin üretim
kapasitesini arttırmasına yardımcı olunmaktadır.

Ö Z E L A M A C A YÖ N E L İ K
MAKİNALAR

ÖZEL TALEPLER İÇİN MAKİNALAR

D E N E Y İ M L İ OL UNA N A L A NL A R

Özel amaçlı makinalar alanında, farklı sektörlerden

• Hat mühendisliği ve
üretimi

müşteriler için çok çeşitli gereksinimlere cevap
veriyoruz. Hepsinin ortak noktası, standartların
dışında önerilere ihtiyaç duymalarıdır. Mükemmel
bilgi

birikimimiz

ve

benzersiz

danışmanlık

yetkinliğimiz - ve son olarak aynı derecede önemli

• Taşıyıcı sistemler

• Otomasyon

olan ilke edindiğimiz İsviçre hassasiyeti - sayesinde
piyasada

bulunmayan

çözümlere

ulaşmanızı

sağlıyoruz.
NOBAG olarak müşterilerimizle partnerlik ilişkisi
kurarak makinalar geliştiriyor ve üretiyoruz.. Bu
şekilde sektörde başarılı olmanız noktasında önemli
katkılarda bulunuyoruz.

SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER:
MAKİNALAR VE HATLAR
TALEPLERİNİZE GÖRE
ÜRETİLMEKTEDİR.
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