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ERSEY MAKİNA Kurmuş olduğu EVSEY YAPI Şirketiyle
müşterilerine ishale hattı inşaat ve makine kurulumu dahil
gerçek anlamda anahtar teslim projenin rahatlığını sunuyor.

Siz SadeceHayal Edin...
• Güçlü ve tecrübeli mimar mühendis kadrosu
• Makine kurulumundaki yılların deneyimi
• Yüksek performansta çalışan hatlar
• Makine konusunda komple hatların tedarikçisi
• değil üreticisi olma avantajı
• İnşaat konusunda malzeme ana tedarikçisi olmanın
• fiyat avantajı ile

Siz değerli müşterilerimize her ayrıntısını
planladığımız hızlı minimum maliyetli ve
doğru yatırımlar yapmanızı sağlıyoruz.
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BİZ ANAHTAR TESLİMİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ DERKEN, SİZ NEYİ HAYAL EDİYORSANIZ…

HAYALLERİNİZİN ÖTESİNE GEÇİYORUZ…
Sektörümüzde çok sık kullanılan bir terimdir, ‘’Anahtar teslim proje yapmak.’’ Sektörde ki bu tabiri
duyunca genelde insanların zihninde komple bütün makineleri tamamlamak canlanır.
Ersey Makina yıllardır kendi ürettiği makineler ile bunu yapabilen Türkiye de tek ﬁrma…
Daha iyi nasıl olunabilirdi... Biz bu konunun kapsamını biraz daha genişlettik !!!
Müşterilerimiz bize fabrika kurmayı planladıkları ARSA’yı veriyorlar biz kaptaj, ishale hattı,
tüm fabrika mimari proje ve inşaatı, elektrik ve borulamasıyla birlikte müşterimize makinelerini
çalıştırıp teslim ediyoruz. Böylece müşterimiz bütün enerjisini pazarlama gibi ﬁrmasını hızlıca
markalaştırabilecek konulara veriyor.

ERSEY/EVSEY işbirliği ile BADEMLİ SU
MEŞRUBAT TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin
Yenişar / Bademli - Isparta’daki su fabrikasını
kuruyoruz. Ersey Makina‘nın sektördeki
tecrübesi ve Evsey İnşaat’ın konusunda
profesyonel mimar ve mühendislerinin
işbirliğiyle yeni bir su markası doğuyor.
Tesiste bulunacak makine parkurları;
1) 18.000 şişe / saat kapasiteli 0,5-1,5 lt grubu komple pet su hattı
2) 2.000 şişe / saat kapasiteli 5-10 lt grubu komple pet su hattı
3) 9.000 şişe / saat kapasiteli 0,33 / 1 lt grubu komple cam şişe gazlı / gazsız meşrubat dolum hattı
4) 1.200 şişe / saat kapasiteli 19 lt grubu komple pc dolum hattı
5) 550 şişe / saat kapasiteli 19 lt grubu komple pet dolum hattı

BADEMLİ SU firmasına ERSEY’i tercih ettiği için teşekkürler.

YAPI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE VARIZ…
Yatırımlarımız farklı sektörlerde de devam ediyor.
Ülkemizden kazandığımız her kuruşu yine ülkemize yatırım yaparak değerlendiriyoruz.
Büyükçekmece Mimarsinan’da siz değerli müşterilerimize inşaat ve inşaat malzemeleri
konusunda hizmet verebilecek 3 katlı mağazamızı hizmete açtık.
Yurtiçi ve yurtdışında söz sahibi olmayı hedefleyen Evsey Yapı arkasında 40 yıllık
Ersey tecrübesiyle birçok başarılı projeye hizmet etmeyi hedefliyor.
EVSEY YAPI MALZEMELERİ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mimarsinan Mah. E5 Londra Asfaltı Cad. No: 35 Büyükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0212 883 28 90 - 0212 883 28 93 e-mail: evseyyapi@evseyyapi.com www.evseyyapi.com
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KRİSTAL SU’da çalışan 28.000 şişe/saat kapasiteli kombo şişirme dolum kapatma makinemiz
şubat ayından itibaren 0,33-0,5 1,5 lt tüm şişelerde başarıyla çalıştırılmış. 1,5 lt’de beklenen
21.000 şişe/saat kapasiteye’de ulaşılmıştır. Kurulumdan bu zaman kadar geçen kısa sürede
yurtiçinden ve yurtdışından onlarca müşterimizi misafir ettiği için Kristal Su firmasına
çok teşekkür ederiz. Sizlerde makinemizi görmek isterseniz lütfen iletişime geçiniz.

ŞİMDİ SIRA YENİ BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEKTE….

5 LT’DE ROTARY
DEVRİ BAŞLIYOR…
Hızla büyüyen 5 lt pazarında artan tüketici taleplerini
karşılayabilmek ve rekabette bir adım öne geçebilmek
için su firmaları kapasite arttırmak durumunda
kalmaktadır. Ve böyle bir makine parkuru Türkiye’de
olmadığından ne yazık ki yurtdışına yönelmekteydiler..
Ta ki Ersey projesini tamamlayana kadar.

RTRY COMBO 6/20/5 5 LT İÇİN 7.200 ŞİŞE/SAAT
ŞİŞİRME DOLUM KAPATMA MAKİNESİ
.

RTRY COMBO 4/16/4 5 LT İÇİN 4.800 ŞİŞE/SAAT
ŞİŞİRME DOLUM KAPATMA MAKİNESİ
Projeleri tamamlanmış olan makinemizi Tüyap fuarında beğeninize sunmayı planlamaktayız.

Projemizin patent işlemleri tamamlanmadığı için şimdilik makine resmi paylaşamıyoruz.
Kalıp tasarımlarımızın kullandığımız teknolojiyi tahmin etmenize yardımcı olacağını umuyoruz.
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BİR SONRAKİ PROJEMİZ İSE
YİNE DÜNYADA BİR İLK OLACAK ;

ROTARY 19 LT 1500 ŞİŞE/SAAT ŞİŞİRME MAKİNESİ
2016 yılında projesinin tamamlanması beklenmektedir.
2017 yılı yatırımlarınız için şimdiden irtibata geçebilirsiniz.

ÜRETİMDEN YENİLİKLER
TALEPLERİNİZİ ZAMANINDA YETİŞTİREBİLMEK İÇİN
TEZGAH PARKURUMUZU BÜYÜTÜYORUZ…
Hedefimiz, yerli üretici olarak tüm dünya da Pazar
payımızı arttırarak ithalat/ihracat makasının
kapanmasına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek.
Bu hedefimiz doğrultusunda hem yeni projelerimizi
tamamlayabilmek hem de artan müşteri taleplerini
karşılayabilmek için 100 den fazla olan makine
tezgah parkurumuzu 2017 sonuna kadar % 50
arttırmayı planlamaktayız.

İleri teknoloji 5 Eksen CNC İşleme merkezi ve cnc
torna ile daha hassas ve hızlı olarak tek
operasyonda, hammaddeden bitmiş ürüne el
değmeden üretim sağlanacaktır.
Siparişlerimizin ilk bölümü fabrikamıza ulaştı..
Hem bizim, hem değerli müşterilerimiz için hayırlı
kazançlara vesile olacak makineler üretmeleri
dileğiyle...
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HEDEF PAZAR : HİNDİSTAN
1,2 Milyar nufüsu ile dünyanın 2. Büyük ülkesi olan
Hindistan'ı hedef pazarlarımız arasında 1 numaraya
yerleştirdik. Afrika’daki satış pazarlama ve teknik
servis üssümüzü Ersey / Egypt firmamızla, Mısır
olarak belirledik ve bugüne kadar başarılı projelere
imza attık. Bayrağımızı, gururla dalgalandırmaya
devam ediyoruz. .....................................................
Şimdi sıra, Türk Bayrağını başka kıtalarda da daha
güçlü dalgalandırmakta.Hindistan’ın en büyük
makine ithalatçılarından biriyle yapmış olduğumuz
distribütörlük anlaşması ile bu büyük Pazarda söz
sahibi olabilmek için ilk adımlarımızı attık. Tüm
reklam ve pazarlama enerjimizi Asya’da Hindistan’a
odaklıyoruz. ..............................................................

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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