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JVL Industri, yeni nesil
motorlarını uluslararası
pazara sunmayı hedefliyor

A

kıllı motor üreten JVL Industri’nin tüm entegre step
ve servo motorlarında CPU onboard özelliği
bulunuyor. Müşterilerine mühendislik
hizmeti de veren firma, ürünlerinin
tasarım, montaj ve testini kendi
tesislerinde gerçekleştiriyor. Bunun yanında
müşterilerinin motorlardaki CPU onboard
özelliği sayesinde programlama yapabildiğini dile
getiren JVL Türkiye Genel Müdürü Özkan Özel,
“2016 yılının ikinci yarısında yeni nesil close loop
step motorlarımızı uluslararası pazarlara sunmayı
hedefliyoruz. Ayrıca, ethernet ile haberleşebilen Nema 17
ve 23 step motorlarımız da hazır hale gelecek” diye konuştu.
Entegre servo ve step motor üretimi
yapan JVL Industri’nin Danimarka
menşeli bir firma olduğu bilgisini veren Özkan Özel, firmanın yaklaşık 30
yıldır global pazarda faaliyet yürüttüğünü kaydetti. Ürettikleri motorların
yüksek enerji tasarrufu ile çalışabildiğini söyleyen Özel, “Ürünlerimizin
temel özelliği; motor, sürücü ve enkoderin bir arada tek ünite halinde çalışıyor olması. Dolayısıyla daha az kablolama ve yer tasarrufu ürünlerimizin

temel avantajlarından. Bunun dışında hemen hemen tüm haberleşme dilleriyle çalışabilmeleri ve kolay programlanabiliyor olması da diğer avantajları arasında yer alıyor” dedi.

"Tüm şubelerimizi ERP online
sistemi ile yönetiyoruz"
Firmanın, 2014’ün ikinci yarısında
230V ile çalışabilen 400W servo motorlarının yanına 12-48 V ile çalışabilen versiyonunu da eklediğini belir-

ten Özkan Özel, belli
alanlardaki piyasa ihtiyacını karşılayabilmenin ürünlerine
olan ilgiyi artırdığını dile getirdi. Firma açısından geçen yılın verimli ve
dinamik geçtiğini söyleyen Özel, faaliyette bulundukları pazarlarda genel olarak hedefleri üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Ayrıca, yeni merkez binasına taşındıklarını ileten Özel, küresel ölçekteki tüm şubelerini ERP online sistemi
ile yönettiklerini bildirdi. Türkiye’de
de şirketlerini aktif faaliyete aldıklarını anlatan Özel, “Son yıllarda yakaladığımız büyüme ivmesini bu yıl da
koruyarak, uluslararası pazarlardaki
konumumuzu güçlendirmeyi hedefli-

yoruz” açıklamasında bulundu.
Geçen yıl, ürünlerinin yüzde 80’ini
ihraç ettiklerini bildiren Özkan Özel,
bugün itibarıyla yaklaşık 10 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. En büyük
pazarlarının Almanya ve ABD olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:
“Türkiye ise en hızlı büyüyen pazarlarımızın başında geliyor. Tüm ürünlerimizi nihai kullanıcının beklentilerine göre tasarlıyoruz. Bu anlamda
inovasyon ve Ar-Ge, satışlarımızın
temel itici gücünü oluşturuyor.” Öte
yandan, Endüstri 4.0’la birlikte otomasyonun artacağına ve insan gücüne
olan talebin azalacağına işaret eden
Özkan Özel, verimliliğin ve üretim hızının artmasının ise yeni yatırım olasılıklarını artıracağını ifade etti. 2012
yılından bu yana Türkiye pazarında
faaliyet gösterdiklerini aktaran Özel,
şunları söyledi: “Faaliyetlerimizin de
etkisiyle Türkiye pazarına verdiğimiz
önem ve konsantrasyon sürekli artıyor. Firmaların otomasyona yöneldiğini gözlemliyoruz.”
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Mavi Teknik, üniversiteler için nanoteknolojik cihazlar üretiyor
Makine ve makine aksamları imalatı yapan Mavi Teknik, nanoteknolojik cihaz üretimine odaklandı. Nanoteknolojik cihazların endüstriyel
aşaması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Mavi Teknik firma ortağı Müslüm Dartar, Nanoweb markası
ile cihaz ürettiklerini bildirdi. Cihazların üniversitelere özel üretildiğini belirten Dartar, “Nanoteknolojik
ürünlerimiz bir yazılımla çalışıyor.
Bu yazılım ile makine kendi iklimini
kendisi oluşturabiliyor, nem ve sıcaklık oranını kendisi ayarlayabiliyor”
dedi. Dartar, gelecek dönemde cihazı
daha da geliştirerek internete entegre
etmek istediklerini kaydetti.
Bugüne kadar dokuz üniversi-

te için cihaz ürettiklerini anlatan Müslüm Dartar, “Bu alanda ilk
kez Bilkent Üniversitesi’nde kurulan Ulusal Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi(UNAM) için cihaz üretimi

yaptık. Daha sonra ODTÜ, Boğaziçi,
Gaziantep, Selçuk, Dumlupınar, Osmangazi, Medeniyet Üniversitesi için
üretim yaptık. Gelecek dönem için de
farklı üniversitelerden teklifler var.
Sonrasında ise endüstriyel aşamaya geçilecek. Biz de ileriye dönük bu
alanda da çalışmalar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Türkiye’de imalatı oldukça az olan
söz konusu ürünlerin çoğunlukla ithal edildiğini vurgulayan Müslüm
Dartar, elektronik eğirme cihaz üretimi yaptıklarını dile getirdi. Dartar,
“Bu cihazlar nanoteknolojik denilen
çok ince ipliklerin oluşturulmasında
kullanılıyor. Ağırlıklı olarak üniversitelerin kimya, metaruloji ve teks-

til bölümlerinde kullanılıyor. Araştırmacılar kendi yaptıkları kimyasalları
veya solüsyonları bu cihazlar içinde
dokuyor” dedi. Cihazın içinin nem ve
ısısını araştırmacının istediği şekilde ayarlayabildiğini belirten Dartar,
araştırmacının deneylerini yapabileceği özellikte cihaz üretimi yaptıklarının altını çizdi.
Düz kabin şeklindeki cihazların
üretiminin Türkiye’de yapılabildiğini
belirten Müslüm Dartar, şunları kaydetti: “Biz araştırmalara özel ve araştırmacının istediği nitelikte spesifik
cihaz üretiyoruz. Uzun soluklu Ar-Ge
çalışmalarımız var ve farklı özelliklerde cihaz talebi olduğundan Ar-Ge
çalışmalarımız hala sürüyor.” MERSİN

