




Firma Profili

INTECRO, robotik, mekatronik ve endüstriyel otomasyon teknolojilerini temelinde, 
değişen dünya koşullarına bağlı  teknoloji gereksinimlerini dikkate alarak, tüm 
endüstriyel alanlarda ve  hizmet sektörlerinde çözümler üretmek üzere yapılanmıştır.

INTECRO, 2009 yılında  endüstriyel robotik sektöründe çalışmış yönetici ve müh-
endislerin bir araya gelerek kurduğu endüstriyel teknoloji  firmasıdır. Gerektiğinde 
multi disiplinli bir yapıda organize olan firmamız bilimsel projelerde robotik ve me-
katronik temelli katılım sağlayarak Ar-Ge çözümleri üretmektedir

KNOW HOW;  

INTECRO ROBOTİK, kendi yetenekleri ve olanakları ile birlikte  partneri olan diğer         
firmalar ile daima  işbirliği içinde, en iyi bildiği alan olan robotik ve mekatronik 
teknolojilerinin merkezinde kalarak çeşitli alanlarda kullanılmak üzere;

-   Robotlu Fabrika Otomasyonu Çözümlerini,
-   Robotik Metal İşleme Çözümleri (Kaynak,Kesme ,Delme ,Birleştirme, Presleme)
-   Robotlu Makine Çözümlerini
-   Robotlu Montaj Hatlarını,
-   Robotik Çalışma İstasyonlarını,
-   Robotlu Laboratuar Çözümlerini,
-   Robotlu Üretim ve Paketleme Hatlarını,
    ...anahtar teslim olarak müşterilerine sunmaktadır.

INTECRO, Robotik Proje Yönetim Sistemi ile müşterilerine gerçek zamanlı olarak projenin 
her aşamasından haberdar olma ve katılım sağlama imkanı sunar.

Adres: Serhat OSB mah. 1213. 
sok. No:2, Ostim / Yenimahalle/ 

ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: +90 312 484 21 71

www.intecro.com.tr
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    Proje yönetim sistemimizin avantajları;

 -  İşlerin koordineli ve aksiyon planlarına uygun ilerlemesi sağlanır.
 -  Zaman yönetimini ön plana çıkarmak için hızlı ve kayıpsız iş akışı temin edilir.
 -  Kalite ve verimliliği artırarak üstün proje performansı sağlar.
 -  Gözden kaçırma, unutma ,veri kaybı gibi konuların ortaya çıkmasını engeller.
 -  Kaliteli izlenebilirlik sağlar.
 -  İşveren ve iş gören birlikteliğini oluşturur. Böylelikle proje başarı oranını artırır. 
 -  Maliyet ve finansal risklerin oluşmasını engeller.
 -  İşlerim zamanında ve planlandığı gibi müşteriye teslim edilme doğruluğunu arttırır.
 -  Dökümantasyon oluşturma ve geriye dönük inceleme olanağı sağlar.

  HİZMETLERİMİZ

  Fizibilite ve Müşteri Talebinin  Anlaşılması 

  Aşamalı olarak müşterinin beklentisi olan problemin çözümüne ilişkin karşılıklı bilgi akışı     
  sağlanır. Beklenti fiyat/performans, işletme yapısı ,işleyiş ve kalite ölçeğinde karşılanacak şekilde     
  konseptler çözüme dönüşür.

Üretim Alt Yapısı

1500  m2  alanda    CNC, freze, torna gibi makina 
parkı ile talaşlı üretim ve metal işleme olanakları 
ile fikstür aparatları, gripper , EOAT, pozisyoner, gan-
try , çevre birimleri, özel makinalar ,şaseler INTECRO 
altyapı ve olanakları ile üretilmektedir. 

Böylece robot sistemlerin bütünlüğü tek elden 
hatasız, kaliteli ,hızlı ve kayıpsız olarak INTECRO 
güvencesi alında müşterilerimize sunulmaktadır.

Montaj ve Devreye Alma

Her projenin bizde profesyonel bir proje yöneti-
cisi vardır ve proje yöneticisi  sipariş aşamasından 
itibaren sistemin müşterilerimizin sahasına kuru-
lup , çalıştırılıp teslimine kadar olan tüm süreçleri  
yönetir.

Sistemleri ilk olarak kendi sahamızda kuru-
lup, çalıştırılıp , fonksiyon testleri başarı ile 
tamamlandıktan sonra müşteri sahasına intikal 
ettirilir. 

Müşterilerimizin sistemleri kurumsal çalışma 
şartlarına uygun, müşterilerimizin sahasında 
tecrübeli devreye alma ekiplerimiz tarafından 
gerçekleştirilir ve müşterilerimize test ve 
değerlendirmeden sonra teslim edilir. 

Servis ,Bakım ve Yedek Parça

7 gün /24 saat sadece servis ve bakım hizmetler-
inde görev yapan sorumlu teknik ekibimiz içinden 
grup liderleri, herhangi bir arıza yaşamasanız dahi 
size gerekli yedek parça değişimi ve yapılması ger-
eken rutin bakımları hatırlatacaktır.Tekliflendirme

   Müşterilerimizin ihtiyacına yönelik proje çözümünün, müşterimiz tarafından doğru anlaşılması  
   için detay çalışmalar yapılır. (Konsept tasarım, simülasyon , kavramsal analiz ve açıklamaların  
   oluşturulması, layout ve PLM çalışması vb.)
   Teklif aşaması müşterimiz ile tam bir uyum ve anlaşılabilir seviye ortaya koyması hedeflenerek    
   tamamlanır.
   Tasarımda ve Projelendirmede Kullanılan Araçlar
-  RobCAD PLM Yazılımı
-  SolidWorks 3D CAD Yazılımı
-  MasterCAM CAM Yazılımı
-  RobotMASTER CAD/CAM Yazılımı
   Otomasyon ve Robotizasyon Araçları
-  Elektrik Ve Pnömatik Projelendirme Yazılımı
-  Pano İmalatı 
-  PLC Ve Motion Kontrol Yazılımları 
-  Enstrümantasyon
-  ROBOTSTUDIO Simülasyon Yazılımı
-  MOTOSIM Simülasyon Yazılımı
-  KUKASIM Simülasyon Yazılımı

-  Bakım ve servis anlaşmaları çerçevesinde ;
-  Müşterilerimiz ilk elden, garantili koşullarda  
   servis ve bakım hizmetini almış olacaktır.
-  Müşterilerimizin robotlu sistemlerindeki tüm par   
   ça ve ekipmanın yedeklerine ilişkin tedarik      
   hizmeti, tarafımızdan teminat altına alınacaktır.
-  Müşterilerimizin robotik sistemleri, saha içer 
   isinde anahtar teslim kurulum aşamasından             
   itibaren oluşan her türlü vaka kayıt altına     
   alınacaktır.
-  Uzman servis ve bakım ekibimiz, taahhüt ettiği  
   süre içerisinde sorunlu sisteme müdehale ederek,  
   sorunu tekrarlanmaksızın hızlı bir şekilde çözümü  
   kavuşturur.
-  Kurulumun hemen sonrasında yedek parça      
   listesinide müşterilerimize tebliğ ediyoruz. 
   Eğer müşterilerimiz isterse, online OEM tedarik   
   kanalımız aracılığı ile yedek parça stok durumu  
   ve tedarik bilgilerini internet üzerinden sorgu 
   layabilmektedir.
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   AR-GE 

   Özel projeler için istihdam edilmiş Ar-Ge         
   elemanları ile elektro mekanik  ve mekatronik  
   teknolojiler temelinde Ar-Ge yapma imkanımız  
   bulunmaktadır.  Bu sayede benzersiz  araştırma  
   geliştirme  süreci ile ortaya çıkan proje tasarımına
   uygun üretim yaparak müşteri sahasında devreye  
   almak üzere toplam hizmet INTECRO tarafından  
   verilmektedir. 

   MEKANİK ALT YAPI

-  Metal İşleme Ve Birleştirme 
-  Kalite Kontrol 
-  Boyama ve Yüzey Kaplama 
-  Montaj 

    ELEKTRİK VE OTOMASYON ALTYAPISI

 -  Pano Montajı ve Elektrifikasyon
 -  Otomasyon Donanım Test ve Kalibrasyon
 -  Enstrümantasyon

    YAZILIM ALTYAPISI

-  PLC, HMI, Scada, Robot Programlama 
-  3D Dizayn 
-  3D Virtual Realty 
-  3D Simulation 
-  Cad, Cam Tasarım 
-  Elektrik ve Otomasyon Projelendirme 
-  Mekanik Projelendirme 
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   EKiBİMiZ

   Robotik, Mekatronik ve Otomasyon  konularında   
   ve idari işlerde  firma bünyesinde ;
-  Elektrik/Elektronik Mühendisleri,
-  Yazılım Mühendisleri,
-  Mekatronik Mühendileri,
-  Makine Mühendisleri,
-  Malzeme Mühendisleri,
-  İmalat Mühendisleri
-  Robot mühendisleri
-  Elektrik Teknikerlerini ve  Teknisyenlerini   
-  AR-GE Uzmanı 
-  İktisat ve Muhasebe Uzmanları
-  İşletme Yöneticisi  barındırmaktadır.
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Sektörde bir çok ark kaynağı projesine imza atmış INTECRO, alanında uzman 
ve deneyimli personeli ile müşterinin istekleri doğrultusunda  en iyi proses ve 
ekipmanı seçerek anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Robotlu Ark (MIG/
MAG) Kaynağı 
Çözümleri



 - Çapaksız Kaynaklı Ve Lehimli Dikişler,            -  %80 Az Isı Girdisi,

-  2 Kat Daha Hızlı Kaynak                                 -  Mükemmel Boşluk Doldurma

-  Yüksek Tekrarlanabilirlik                                 -  0,3  mm ye Kadar  Alüminyum Malzemenin Kaynaklı  
          Birleştirme İşlemi

-  Hibrit Bağlantı (Çelik İle Al. Kaynağı)              -  %90 Verim Ve Yüksek Devrede Kalma Oranları 
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 CMT(SOĞUK METAL TRANSFERİ) KAYNAĞI:
INTECRO’ nun kaynak alanında uzman partneri Fronius un geliştirdiği CMT(SOĞUK METAL 
TRANSFERİ) KAYNAĞI  teknolojisi ile metot kaynağında, düz dikişte, köşe kaynaklarında, alın 
birleştirmede ve kök paso uygulamalarına kadar her proseste kullanılabilir. Dünyanın en  
kararlı arkını sağlar ve eksiksiz bir proses regülasyonu sunar. 

 INTECRO, mühendislik tecrübesi ve prosese uygun ekipman seçimi ile CMT teknolojisinin 
bir araya gelmesi sonucu en zor kaynak proseslerine dahi sorunsuz ve stabil çalışan çözüm-
ler sunar.

ROBOTLU KAYNAĞIN AVANTAJLARI:
• Ürün kalitesinin artışı
• Azalan İmalat maliyetleri
• Verimlilik artışı
• Müşterinin ihtiyacına göre tasarlanan sistemler
• Çalışma ortamının iyileştirilmesi

Bir Robotlu MIG/MAG Ark Kaynağı Otomasyon 
uygulamasında genellikle aşağıdaki ekipmanlar 
kullanılmaktadır.

• Robot
• Robot Kontrolörü
• Kaynak Makinası
• Torç
• Tel Sürme Ünitesi
• Hortum Paketi
• Kaynak Fikstürleri
• Pozisyoner 
• Güvenlik Ekipmanları
• Slider ve Gantry robotlar

Intecro, Fisktür, Pozisyoner, Gantry Robot ve Robot Slider’ların 
üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirebilmektedir.

    ROBOTLU KAYNAK UYGULAMALARINDA SAĞLADIĞIMIZ TEKNOLOJİK        
   ÜSTÜNLÜKLER: 
-   Prosese Uygun Pozisyoner Tasarımı Üretimi  
-   Prosese Yönelik Uygun Kaynak Teknolojisi Seçimi
-   Kaynak Fikstürü  Tasarımı Ve Üretimi
-   Lazer Kaynak İz takip Sistemi, 
-   Torç Kalibrasyon Sistemleri, 
-   Torç Temizleme Üniteleri, 
-   Senkron Multi-Motion Yazılımı,
-   Adaptive Teaching
-   Gerektğinde Robot Taşıyıcısı Slider, Gantry Robot Tasarım ve Üretimi

TIG KAYNAĞI:  
TIG kaynak, elektrik arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanarak füzyon gücü 
ortaya çıkarttığı bir elektrik ark kaynak işlemidir. INTECRO robotlu kaynak uygulamalarında 
en zor kaynak yöntemi olan TIG kaynağı uygulamalarına çözüm odaklı alternatif yöntemler 
geliştirmektedir.

AĞIR METAL  KAYNAĞI: 
Bu kaynak, kalın malzeme ve uzun düz kaynak işleri için yüksek  verimli bir yöntemdir. 

Torch içerisinden iki adet tel geçmektedir ve robotun üzerinde iki adet tel besleme üni-
tesi bulunmaktadır. Çift tel beslemesi ve kalın seçilen teller ile kaynak nüfuziyeti ve dikiş 
genişliği arttırılmış olup daha da önemlisi çevrim süresi kısaltılmıştır.

-   Malzemeye ve prosese uygun kaynak ekipman seçimi 
-   Tandem torç ve kaynak makinelerine uygun doğru robot seçimi 
-   Dikiş bölgelerine ve kaynak nüfuziyetine uygun pozisyoner ve fikstür tasarımı ve üretimi
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Kaynak ve montaj uygulamalarında sıkça kullanılan pozisyoner ve slider sistem-
leri robotlu uygulamalarda iş parçalarını ve robotu pozisyonlamak amaçlı ile 
kullanılmaktadır. Robot teknolojisi ile  birlikte kullanımı yaygınlaşan  POZİSYONER 
ve SLIDER sistemlerini prosese özel tasarım ve üretimi ile INTECRO anahtar teslim 
projelerinde müşterilerine sunmaktadır. 

Robot Pozisyoner, 
Slider, Gantry 
Robot, Çevre 
Birimleri ve 
Fikstürler

Gantry Sistemleri
Gantry sistemleri; robotun, tezgah yerleşimi ve manual 
kullanımı düşünülerek tasarlanmış özel üretim çelik ro-
bot portalları ile birlikte tavan tipi montaj durumunda 
çalışması durumudur.

INTECRO gantry sistemlerini, müşterilerine farklı 
modeller, yüksek hassasiyet ve geniş çalışma alanı ile 
birçok uygulamada müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için 
tasarlanmıştır.

Fikstürler
INTECRO; montajı zor ve karmaşık parçaların seri bir şekilde 
kaynak ve punta yapılmasına olanak sağlayan fikstürleri  
pnömatik ve elektrik tahrikli klemplerden prosese  özel 
tasarlar ve üretir.

Sliderlar 
Öteleyici hareket birimleri olan Sliderlar, çalışma zarfının 
büyütülmesi için kullanılabileceği gibi, robotların çalışma 
alanındaki iş parçalarını/aletleri hareket ettirmek için de 
kullanılabilir. 

INTECRO nun ürün gamında yer alan ve pozisyon 
tekrarlanabilirliği 0,05-0.1mm  olan sliderların robotları 
taşıyabildikleri gibi pozisyoner gibi farklı geometrilerdeki 
sistemlerinde yer değiştirmesi için kullanılır.

Pozisyoner
Kaynak ve montaj uygulamalarında sıkça kullanılan poz-
isyonerler, Tek ve çok istasyonlu modelleri ve prosese 
bağlı eksen tasarımı ile; farklı boyut ve ağırlıkta fikstür 
uygulamalarınızda çözüm olacaktır. İş parçası veya robot  
pozisyonlama işlevindeki pozisyonerler ile  en kompleks 
operasyonlar kolayca çözülür

İki İstasyon Bir Eksen
H Tipi Pozisyoner

İki İstasyon İki Eksen
C Tipi Pozisyoner

Bir İstasyon İki Eksen
Skyhook Pozisyoner
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INTECRO, 6 eksen endüstriyel robotlar için CAD/CAM tabanlı yazılım sistemleri 
geliştiren Jabez Technologies Inc. firması ile sağladığı işbirliği ile MASTERCAM 
tabanlı ROBOTMASTER yazılımının Türkiye’deki resmi satışı ve robota entegre 
çözümleri anahtar teslim olarak sunmaktadır.

CAD/CAM Tabanlı 
Robotik Çözümler

   INTECRO, KUKA iş birliği ile hiç bir post proccecore gerek duyulmaksızın       
   G-code dosyaları doğrudan robot üzerinde çalıştırılabilmektedir. 

   Uygulamada Kullanılan Malzemeler
   Mermer, taş, ahşap, kompozit, alüminyum, döküm, plastik, köpük EPX,EPC vb.
   Yapılabilecek Uygulamalar
 - 3 boyutlu (3D) robotik işleme (milling), trimleme (trimming), çapak alma        
   (deflashing) , delme (drilling), lazer/plazma/su jeti kesme, polisaj , boya,      
   ve kaynak çözümleri
-  INTECRO nun mühendislik tecrübesi ile alanlarında uzman iş               
   ortaklarının yüksek teknoloji ürünlerinin bir araya gelmesiyle CAD/            
   CAM tabanlı robot programla ile ilgili sektörlere büyük kolaylıklar         
   sağlamaktadır.



bego
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Alanında uzman iş ortaklarıyla birlikte müşterilerimizin proseslerine özel;
-   Uygun kolimatör ve mercek seçimi
-   Spot size-penetrasyon hesaplanması
-   Sıcak /Soğuk tel besleme seçenekleri
-   Malzeme kalınlığına ve geometrisine uygun lazer kafası  ve lazer güç ünitesi 
seçimi 
-   Proses öncesi,esnası ve sonrası odaklı, kaliteli kaynak takip sistemi
-   CAD/CAM tabanlı robot programlama desteği ile robot, pozisyoner, lazer güç  ün-
itesi ve lazer kafasının yüksek hassasiyetlerde dahi senkron çalışmasını sağlayarak  
doğru ve kesin çözümler sunuyoruz.

Lazer Kaynak 
Çözümleri

INTECRO, Punta kaynağı için gerekli ekipmanları uygun robotlara entegre ederek 
hızlı ve stabil çalışan projeler yapmaktadır.
Kullandığımız en son teknoloji pnömatik ve servo motorlu punta ekipmanları ile 
robotlu punta istasyonlarımız %100 kaynak kalitesi ve 0.1 mm hassasiyetle üründe 
en yüksek kaliteyi, çevrim zamanlarında %30’a varan kazançlar ile vermektedir.
Punta kaynak ekipmanlarımız;
-   Timer, 
-   Tip dresser, 
-   Punta tabancası,
-   Electrode grinder

Punta Kaynak 
Çözümleri
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Gelişen yeni teknolojiler ile hayatımıza giren endüstriyel robotlar üretim hatlarında 
önemli görevler üstlenmektedir. INTECRO, yeni nesil robotlar ile farklı makinelere 
parça besleme ve boşaltma uygulamalarını en verimli şekilde sistemlere entegre 
ederek müşterilerine eşsiz bir kolaylık ve anahtar teslim çözümler sunar. 
Robotlu Makina Besleme Uygulamalarında avantajlarımız:

-İşe Uygun Robot Seçimi
- Ürüne Özel Tasarlanmış Gripper
-Özel Tasarlanmış Slider ve Pozisyonerler
- Özel Yazılım ve PLC Kontrol Sistemleri
-Montaj Fikstürleri
-İşe Uygun EOAT Tasarım ve Üretimi
-Tool Changer’lı Değiştirilebilir Robot EOAT ları

Makina Besleme 
Çözümleri

Yaptığı benzersiz ve özel uygulamalar ile rakiplerinden bir adım öne çıkan IN-
TECRO, sunduğu pres besleme çözümleri ile müşterilerin istekleri doğrultusunda 
hızlı,sürekli ve güvenilir sistemler kurmaktadır.
ROBOTLU PRES OTOMASYONU İÇİN SAĞLADIĞIMIZ TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLER: 

-Ürüne özel tasarlanmış gripper,EOAT,
-Hareketli veya sabit ürün besleme paletleri ,
-Sac algılama sensörü,
-Merkezleme sistemleri 
-Konveyör sistemleri,
-Özel yazılım ve PLC kontrol sistemleri,
-Pres modernizasyonu ve robotla çalışmaya uygun hale getirilmesi.

Pres Besleme 
Çözümleri
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Döküm sektörüne Özel olarak, dökme robotu,pota değiştirme, maça otomasyonu, 
çapak alma gibi uygulamalar INTECRO tecrübe ve proses birikimi ile sektörle 
buluşmaktadır. 
Özel olarak tasarlanan yüksek sıcaklıkta çalışmaya elverişli robot, tutucu ve kon-
trol sistemleri ile döküm sektöründe özel çözümler INTECRO’ da mevcut.

Dökme Robotu 
Çözümleri

Lazer/plazma kesme uygulamalarında  INTECRO müşterilerine her zaman en iyi, 
en hızlı ve doğru çözüm yolunu sunmaktadır.
-  INTECRO, lazer kafasını robot kol içerisine tamamen entegre ederek sabit bir 
lazer ile hareketli robot kolun avantajlarını bir araya getirmektedir. 
-   Uygun lazer/plazma ekipmanlarının seçilmesi ile çevrim süreleri önemli ölçüde 
azalmakta ve gerek hassasiyet, gerekse esneklikte önemli bir artış elde edilmek-
tedir. 
-S D   rudan robot programlama veya manuel yapılması oldukça zor kesim işlemleri 
CAD/CAM robot programlama yazılım desteği ile kolaylıkla yapmaktadır.

Robotlu Lazer ve 
Plazma Kesim 
Çözümleri
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-   Silikon, Sıvı Conta, Mastikleme
-   Lazer Markalama
-   Alevleme, Plazma, Corona
-   Hassas Sealing Ve Dispensing
    INTECRO, yüzey uygulamalarında üstün tecrübe ve başarıları ile sektörün öncü         
    firmalarındandır. 
    Yüzey uygulamalarında teknolojik üstünlüklerimiz;
-   CAD\CAM tabanlı robot programlama ile esneklik, kolaylık ve sürdürülebilirlik  
    sorunlarının çözümlerinde,   Yüksek hassasiyet gerektiren SEALING ve DISPENING    
    uygulamalarında, 
-   En kompleks iş parçalarında,
-   Malzemeye uygun kimyasal seçiminde,
-   Kamera takip sistemi ve seam sealing uygulamalarında,
-   Kimyasallara uygun dozajlama ve tabanca sistemin tasarım ve seçiminde,

Robotik Yüzey 
Uygulamaları

Montaj robotları ve özel tasarım ekipmanlar çeşitli sektörlerde parçaların,aletlerin 
montajını tam otomatik olarak sağlamaktır. Bu sistemlerin tasarımından kurulu-
muna ve kurulum sonrası teknik desteğe kadar her alanında gerçek bir çözüm 
ortağı olan INTECRO multidisiplin mühendislik yaklaşımı ile doğru ve ekonomik 
çözümler sunmaktadır.

-   Ürüne özel tasarlanmış Fikstür grubu ve EOAT,
-   Tork kontrollü sıkma aparatları
-   Kameralı yapay görme sistemi ile hassas pozisyonlama
-   Hızlı işlem kapasitesi ile verimli üretim
-   İleri izlenebilirlik sistemi

Robotlu Montaj 
Çözümleri
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INTECRO otomasyon sistemler-
ine entegre ettiği kameralı yapay 
görme uygulamaları ile her zaman 
kaliteli ve doğru proses yöntemleri 
ve çözümleri sunar.

-   %100 hatasız üretim
-   Brim Maliyet düşüşü
-   Hız
-   Sürekli kontrol
-   Yüksek hassasiyet
-   İstatistiksel verilerin tutulması

Kameralı Yapay 
Görme Robot 
Uygulamaları

     Uygulamalar
•   Ölçüm ve tolerans kontrol
•   Obje/parça tanıma
•   Pozisyon kontrol
•   Form kontrol
•   Renk kontrol
•   Montaj kontrol
•   Var-Yok kontrol
•   Baskı kontrol
•   Desen analizi ve kontrolü
•   Yüzey kontrol
•   Robot görü/yönlendirme
•   Şekil tanıma
•   Etiket kontrol
•   Barkot tanımlama
•   Optik karakter tanıma (OCR / OCV)

Çözüm Ortaklarımız

Referanslarımız



Notlar
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