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“Sektörün Beklenen Projesi
5 Litre Kombo Rotary Şişirme
Dolum Kapatma Makinesi
5.000 şişe/saat ”

Anahtar tesl m projem z Bademl Su Tes s nde
sevk yat aşamasındayız.
Kalabak Su 16.000 ş şe/saat komple hattımız
kurulum aşamasında.
Farma Su Doğal Kaynak suları Combo 28.000 ş şe/saat
hattımız kurulum aşamasında.
Genel Müdürümüzün
2016 değerlend rmes ve 2017'ye bakış
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Sektörün Beklenen Projesi
5 lt. Kombo Rotary Şişirme Dolum
Kapatma Makinesi 5.000 şişe/saat

Ersey Makine Rotary Şişirme Dolum Kapatma Projesini 5 lt.’ye taşıyor.
İlk 5 lt Rotary Şişirme Dolum Kapatma makinemizin imalatı Cey Su firması için başlamıştır. Makinemizin
2017 yılı ikinci çeyrekte denemelere başlanması planlanmakta... 0,20-2 lt arası rotary şişirme makinemizin
enerji – işçilik – alan – hava – gibi birim maliyetleri minimalize eden avantajları bu makinemizde de
sunmaya devam ediyoruz. ...........................................................................................................................

Her zaman içecek sektörünün nabzını tutan
Ersey Makina pazar ihtiyaçlarını en doğru şekilde
analiz ederek, bu ihtiyaçlar doğrultusunu
projelerini şekillendirir. ..........................................
5 lt Combo Şişirme Dolum Kapatma makinemizin
projesinin çıkış noktası da piyasanın dar kapağa
geçmesi ile ortaya çıkan, maliyetleri düşürme
çabasına verimliliği yüksek projeler ile destek
olmaktır. .................................................................
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Sektörünün öncüsü ERSEY MAKİNA,
Eskişehir Büyükşehir Belesiyesi' nin açtığı
E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü 9 KALEM ŞİŞİRME MAKİNESİ
VE SU DOLUM HATTI kamu ihalesini kazanarak
16.000 ŞİŞE/SAAT KOMPLE DOLUM makinemizle
Eskişehir'e hizmet verme mutluluğunu yaşadı...

resim
Kasım 2016'nın son haftası makinemizi Eskişehir'e ulaştırmak üzere sevk ettik.
Sektöründe uzman ekibimiz ve E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ işbirliği ile makinemizin
kurulumu gerçekleşti.

Sektörünün öncüsü ERSEY MAKİNA,
Farma Su Doğal Kaynak Suları Combo tip 0,5 – 1,5 lt.
makinemizle Giresun' a hizmet verme mutluluğunu yaşadı.

resim
Kristal Su'da çalışan Combo hattımızın ardından ikinci Combo siparişini veren
Farma Su Doğal Kaynak Suları / Giresun'a ulaştırmak üzere makinemizi sevk ettik.
Makinelerden hayırlı, bol kazançlar elde etmelerini temenni ederiz.
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HAYAL ETTİĞİNİZ PROJELERİ
GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ.
“Anahtar Teslim Proje”miz; ERSEY / EVSEY işbirliği ile
BADEMLİ SU MEŞRUBAT TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için Yenişar/Bademli - Isparta'da inşa ettiğimiz
su fabrikası tüm hızıyla yükseliyor. Alanında uzman mimar ve mühendislerimizin çalıştığı tesis
projemiz yakında teslim edilecek ve yatırımcısına kazandırmaya başlayacak.
Ocak ayı sonunda makineleri sevk edilip şubat ayı içerinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

resim
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GECEK SU FİRMASINA COMBO ROTARY
0,33 - 0.5 - 1.5 LT ŞİŞİRME-DOLUM-KAPATMA MAKİNASI
SİPARİŞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

resim
HEDİYEM SU FİRMASINA COMBO ROTARY
0,5 - 1,5 LT ŞİŞİRME-DOLUM-KAPATMA MAKİNASI
SİPARİŞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

resim
Kayseri'ye
16.000 şişe/saat Hat
.
Kayserili Yüzbaşıoğlu/Atlantis Su firması ile
sözleşmesi tamamlanıp üretimine başlanan
0,5 - 1,5 litrede 16.000 şişe/saat’lik komple
su dolum hattımızın imalatına başlamaktan
mutluluk duymaktayız.

28.000 şişe/saatlik
Şişirme Dolum Kapatma
hattımız yurtdışına açılıyor.
.
0,5 - 1,5 Litrelik Combo Hattımız
Suudi Arabistan Yolunda...
Suudi Arabistan'ın önde gelen su firması ile
sözleşmesi tamamlanan Combo hattımız
Mayıs ayı içerisinde Suudi Arabistan'a
sevk edilecektir.
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ÜRETİMDEN YENİLİKLER
COMBO ROTARY 5 LT 5.000 ŞİŞE/SAAT
ŞİŞİRME-DOLUM-KAPATMA MAKİNASI

İLERİ TEKNOLOJİ 5 EKSEN CNC'LERİMİZ
2017 yılında makine parkurumuzu büyütme projelerimiz devam ediyor.
İleri teknoloji 5 eksen CNC İşleme merkezlerimiz CNC torna ile daha hassas ve hızlı olarak tek
operasyonda, hammadeden bitmiş ürüne el değmeden üretim sağlıyor.
Siparişlerimizin tamamı fabrikamıza ulaştı ve değerli müşterilerimize hizmet sunmamız için
çalışmaya başladı.
5 eksen CNC İşleme merkezleri ve Y eksen CNC tornalarımız Rotary ve Combo makinalarımızın
üretiminde kullanılmaya başladı. İleri teknoloji ile üretim gücümüze güç katıyoruz.
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SEKTÖRDEN HABERLER
1) 2016 yılı hakkında bir değerlendirme alabilir miyiz?
2016 ERSEY için nasıl bir yıldı?
Gıda-İçecek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak Ersey Türkiye'deki ve
Dünya'da ki faaliyetleriyle oldukça iyi bir yıl geçirdi. Gelişen teknoloji ve pazar payı ile her alanda
kendimizi geliştirip pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmetimizi bir üst seviyeye taşımak için çok
çalıştık. Ersey olarak yakaladığımız başarı çizgisini 2016'da üst seviyeye taşıdık.

2) 2016 yılının son aylarında gerçekleşen global olaylar neticesiyle piyasanın
iniş çıkışlı günler geçirmesi ülke ekonomisini ve sizi nasıl etkiledi?
Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir?
Türkiye'de 2016 yılının son aylarında gerçekleşen olaylar tabiî ki hepimizi üzdü. Ülkemiz siyaset,
dış politika, güvenlik ve terörle mücadele, ekonomi alanlarındaki sorunlarla aynı anda mücadele
ediyor. Ancak Türkiye güçlü bir ülke. Birlik ve beraberlik ile bu günlerin üstesinden geleceğiz.
Döviz dalgalanmaları ihracat yapan bir çok firmayı etkilese de Ersey olarak bu dalgalanmalardan
çok fazla etkilenmedik diyebiliriz.

3) Sektörünüzün 2017 yılındaki durumu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen makine teknolojilerindeki gelişmeler ve
pazarlama faaliyetleri iyi yönetilmesi sonucunda sektörün iyiye gideceğini düşünüyoruz.
Bu konuda fikir sahibi olmak için yılın ilk çeyreğinin nasıl geçtiğini gözlemlemek gerekiyor ancak
global pazarda Türk makinelerine olan güven ve kalite anlayışı ile 2017 yılı sektörümüz için
iyi geçecektir.

4) Ersey 2017 yılında ne gibi projelerle karşımızda olacak?
Yeni projelermiz ile üretim kapasitesini ve müşteri memnuniyetimizi arttırarak yola devam
edeceğiz. 39 yıllık tecrübemizle hali hazırdaki 0,5 - 1,5 litre’deki combo makinemizin üretim
kapasitesini arttırmak ve pazarda büyük ilgi gören 5 litre'de Rotary projemizle müşterilerimize
hizmet vereceğiz.

ERSEY MAKİNA GENEL MÜDÜRÜ

HÜDAVER YANOVA

BİZİ ARAYIN
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.
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