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TEKNOLOJİLERİNDE
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ROBOTİK
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INTECRO
ROBOTICS

INTECRO’nun müşterisi olarak başlayan tanışıklığımız bu genç, dinamik ve yaratıcı oluşu-
mun Türkiye sanayisi için önemine yönelik inancımla birleşerek bizi bu günlere getirdi. 
Güçlü finansal yapımız, altyapı olanaklarımız ve insan kaynağımızın yarattığı sinerji daha 
güzel günlerin habercisidir.

INTECRO, Robotik Kaynak teknolojilerinin gelişiminin otomotivle sınırlı olmadığını ve 
diğer endüstriler için de yüksek katma değerle uygulanabileceğini somutlaştırmış yerli 
bir değerdir. İlk başlarda Türkiye sınırları içinde Avrupalı rakiplerimiz ile rekabet ediyorken 
sonyıllarda Avrupa’da kendi ülkelerinde onlarla rekabet etmeye başlamış olmak bizlere 
güvenen Türk Sanayicisinin eseridir.

A. Ali ŞEN - Genel Müdür 

Selahattin DÜZBASAN - Yönetim Kurulu Başkanı

Bilim ve teknolojiyi İnsan ve Çevre yararına kullanma fikri ile başladık, Ro-
botik teknolojiler alanında istikrarlı bir istikamet de ilerledik ve uzmanlaştık.  
Ülkemizden yola çıkarak tüm Dünya’ya taşımak için yola devam ediyoruz.
İşte bu yüzden INTECRO; bugün ve gelecekte, insana ve çevreye tekno-
loji temelli yarar sağlama yolculuğunun fikirden fiiliyata dönüşen adı’dır.
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INTECRO,          robotik, meka-
tronik ve endüstriyel otomasyon 

teknolojilerini temel alarak, değişen 
global iş ve rekabet koşullarının ge-

rektirdiği çözümleri sanayiye sunarak 
müşterilerinin verimini ve dolayısıyla karlılığını 

arttırmayı hedefleyen bir anlayışla hareket eder. 

Her sektörden ürünlerin imalatında kullanılmak 
üzere; Robotik kaynak ve kesme gibi metal  işleme 

çözümleri, Robotik fabrika otomasyonu 
çözümleri, Robotik montaj hatları Robotik 

hücre ve çalışma istasyonları kurarken 
müşteri ihtiyaçları ve memnuniye-

tine odaklanır.

INTECRO, proje yönetim disiplini, her gün artan tecrübesi ve müşteri memnuniyetine 
verdiği önemle yerli sanayi üretimi için değer yaratıyor

INTECRO müşteri ihtiyaçlarına “mevcut teknolojinin sınırları dahilinde çözümler sunmak” 
yerine “en verimli metodu geliştirip, test edip çözüm üretme” anlayışıyla cevap verir.      
INTECRO’nun bir çok sıra dışı uygulama ve projede başarıya ulaşmasının arkasında hiçbir 
şeyin imkansız olmadığı anlayışı yatmaktadır. 

Cem DEŞEN - Genel Müdür Yardımcısı

Cihan ŞENSOY - Genel Müdür Yardımcısı
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50’yi aşkın personel, 25’ten fazla mühendislik ve doktora seviyesinde 
temel bilimler uzmanı ile nitelikli ve uzman ekip

Nitelikli İş Gücü

4.000 m2 entegrasyon/üretim sahası ve 1000m2 mühendislik ofisleri 
ile toplam 8.000 m2 alanda faaliyet

Çalışma Alanları

Ödenmiş sermayesi yüksek güçlü finansman yapısı

Güçlü Finansal Yapı

3D Tasarım, 3D Simülasyon/PLM, 3D CAD-CAM/Analiz vb. yazılım 
altyapısı

Yazılım Alt Yapısı

Bulut dağılım ile ERP, MRP, CRM ve PMS yönetimleri ve lokal bilgi 
güvenliği

Yönetim Sistemleri

Tüm ürünler için CE Sertifikasyonu, Türkkak ISO 9001, Yerli Malı ve 
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Belge ve Yetkinlikler

Farkımız
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Türkiye’de Edirne’den Antep’e tüm sanayi bölgelerin de kurulmuş yüzlerce 
sistem

Tercih Edilme

İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya merkezli olmak üzere Lokal Satış ve Teknik 
Destek hizmeti

Satış Sonrası Hizmetler

Avrupa’da ve Ortadoğu’ya ihracat (2016 itibariyle)

İhracaat

Amerika, Avrupa ve Japonya menşeili, alanlarında lider teknoloji partnerleri

Partnerlik

Müşterilerimiz için;
10 tona kadar iş parçalarının, gerçek zamanlı robotik kaynak testlerinin 
yapılabileceği 25m uzunluğunda 3 istasyonlu Workshop Gantry Robot Hattı

Satış Öncesi Hizmetler

Kesim makinaları, robot ile robot üret anlayışına dayalı robotik kaynak hat-
ları, dik işlem merkezleri, gerilim giderme teknolojileri, CNC freze ve torna 
tezgâhları, kalite kontrol cihazları, montaj istasyonları ve kumlama ve boyama 
odaları ile yıllık 2.000 ton’luk robotik ekipman, fikstür üretim altyapısı

Üretim Olanakları

Müşterilerimiz için;
Robota entegre ; ArcSense, Çoklu Paso, Kameralı Kaynak İzi Takibi gibi tekno-
lojiler ile CMT, MIG/MAG, TIG, Lazer gibi kaynak proseslerini kullanarak, PQR, 
Kaynak Parametresi, Xray Kontrol, Tahribatlı Muayene, Mikro Yapı Analizi gibi 
test ve tespitlerinin yapılmasını sağlayan Metalürjik Test İstasyonu
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Ekip
2006’dan beri sanayi için robotlu üretim teknolojileri 
geliştiren ve uygulayan INTECRO’nun başarısının teme-
linde kendisini sürekli geliştiren, mevcut ile yetinmeyen, 
tasarlayan ve üreten yetenekli ve araştırmacı insan kay-
nağı vardır. 

50’yi aşkın personel, 25’ten fazla mühendislik ve dokto-
ra seviyesinde temel bilimler uzmanı ile nitelikli ve uzman   
ekibimiz Her an harekete hazır.

“

“

DAHA FAZLA
INOVASYON
Inovasyonun yaşama olan güçlü etkis-
inin farkındayız. Bu nedenle Endüstri-
yel İnovasyon ve Sosyal İnovasyona 
kuvvetle bağlıyız. Daha fazla yenilik, 
daha fazla merak ve araştırma duy-
gusu, ile yol almak heyecan verici, 
işte bu heyecan INTECRO için yegane 
felsefedir.

70+
TOPLAM
ÇALIŞAN
SAYISI

40+
MÜHENDİS
KADROSU

13
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Tarihçe

Akyurt’aki yeni mühendislik kampüsü ve 
fabrikanın tamamlanmasıyla yeni yere 
geçiş. Nev-i değişiklik ile Anonim Şirket 
unvan değişikliği ve yeni yönetim kurulu. 
Sermaye artışı ile global pazarlara giriş için 
hazırlanma. Zırhlı muhabere aracı için Tür-
kiye’nin ilk robotik full penetrasyon ağır 
kaynak projesinin OTOKAR’da tamamlan-
ması. Türkiye’nin ilk robotik MultiRobot 
akıllı TIG Kaynak Tesisinin ROKETSAN’ 
tamamlanması. Avrupa’ya İlk ihracat

Yurtdışı ticaret bölümünün kurulması. 
Dünyanın en büyük kaynak fuarı Schweis-
sen & Schneiden’a katılım. Avrupa şubesi-
nin kurulmasında ilk adımlar.  Müşterile-
rimiz için Workshop Gantry Robot Hattı ve 
Metalürjik Test İstasyonu’nun faaliyete 
geçmesi

INTECRO’nun Sanayi Bakanlığı tarafından 
Tükiye’nin ilk 20 Teknoloji firması arasın-
da gösterilmesi. 4.000 m2 lik fabrika 
yatırımı. Üretim kapasitesinin arttırılması. 
Savunma ve demiryolu sektörlerinde 
projeler. Intecro’nun geliştirerek     en-
tegre ettiği, Türkiye’nin en büyük “Lazer 
Birleştirme Merkezi” nin Tübitak-Sage’de 
devlet protokolü ile açılışı. Dünya’da 
sadece 3 ülkede bulunan savunma                               
sanayisi teknolojilerinden NEB (Sığınak 
Delici Bomba) ve ayrıca Korkut (Hava 
Savunma Silah Sistemi) İleri Teknoloji Ro-
botik Birleştirme ve Montaj Tesisleri’nin 
MKE ve ASELSAN’da tamamlanması ve 
protokol ile açılışı

Robotik sektörü için standart harici ek-
senler ve robot çevre birimleri üretmek 
amacıyla Robital A.Ş’nin kurulması. Te-
knolojik Ürün Ödülü. Özel Yatırım Teşviği

Türkiye’nin ilk Ağır kaynak Pillar Ro-
botunun görücüye çıkması. Vinç ve iş 
makinaları için kaynak çözümlerinde kul-
lanılması. Tübitak destekli Yerli Sanayi 
Robotu projesinin başlangıcı

Aselsan için geliştirilen “Robotik Radar 
Yüzey Kaplama Teknolojisi” ile savunma 
sanayine giriş

Türkiye’nin ilk yerli “Robotik Dizel Motor 
Montaj Hattı” nın Erkunt Traktör’de ku-
ruluşu

Nanotıp ve İleri Teknolojiler Enstitüsü ile 
işbirliğinde NEMS ve MEMS alanlarında 
Medikal Robotik segmentinde buluş ve 
projelerin geliştirilmesi

Ankara’ya geçiş. Ar-Ge projelerinin ve 
kaynak otomasyonu uygulamalarının 
başlangıcı

Çeşitli yabancı robot üreticisi firmalar ile 
yapılan iş anlaşmaları ve proje faaliyetleri

Stewart platformu ve delta robot kine-
matiği geliştirme çalışmaları

Refleks Robotik LTD ŞTİ. olarak İstan-
bul’da faaliyete başlama. Sanayi için delta 
robotlu paketleme ve montaj çözümleri-
nin geliştirilmesi

7
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Teknolojiler

MONTAJ VE 
TAŞIMA 

TEKNOLOJİLERİ

KAYNAK
TEKNOLOJİLERİ

• Yüzey sertleştirme
• Yapıştırma ve silikon
• Mastik torklu mekanik montaj
• Mamül ve yarımamül taşıma

•  Ön işlem 
    o  Oxi-aseliten (şaloma) ısıtma
    o  Endüktif ısıtma

•  MIG / MAG kaynağı 
    o  Single-wire
    o  Tandem-twin
    o  CMT (Cold Metal Transfer)

•  TIG kaynağı
    o  Tel beslemesiz
    o  Tel beslemeli

•  Lazer kaynağı
   o  Lazer-dikiş (Wobbler) teknolojisi
   o  Lazer-punta teknolojisi
   o  Lazer-hibrid (Coldwire/HotWire) teknolojisi

•  Punta kaynağı
   o  MFDC orta frekans
   o  Lazer-punta teknolojisi

“ “5 YIL 
107 PROJE
INTECRO kurulduğu günden 
beri 5 yılda 107 farklı projeye 
imza atmıştır.
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INTECRO kurulduğu günden bu yana birçok farklı sektöre geniş bir çeşitlilikte robotik otomasyon 
çözümleri sağlamıştır. 2016 yılından itibaren ise bu bilgi birikimini iki temel alanda konsantre etme kararı 
almıştır. Bu doğrultuda, INTECRO’nun stratejik iş alanları  başta KAYNAK TEKNOLOJİLERİ olmak üzere 
METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ ve birçok farklı uygulamanın birlikte uyarlanmasıyla ortaya çıkan 
ESNEK-OTONOM MONTAJ VE İMALAT HATLARI’dır.

KESME
TEKNOLOJİLERİ

ROBOT
TEKNOLOJİLERİ

•  Lazer kesme
•  Plazma kesme

•  Robot Konfigurasyonları
    o  Gantry Robot 
    o  Pillar Robot
    o  Gantry-Pillar Robot
    o  Portal Gantry Robot
    o  Skyhook, H tipi, K tipi, DropCentre ve daha onlarca        
         Robot Pozisyoner
    o  3 Farklı Tipte Robot Slider
    o  C tipi Kolon ve İlave Eksenler
    o  64 Eksene kadar senkron sistemler
    o  Çoklu robot için tek kontrol noktası (master/slave            
         veya master/master)
    o  Entegre fikstür ve güvenlik otomasyonu

•  Robotik Kaynak ve Metal İşleme Proses Teknolojileri
    o  Telden veya Torç’dan Touch Sense
    o  Temassız Touch Sense
    o  Arc Sense 
    o  Multi Layer
    o  Laser Seam Tracking/Finding
    o  Wint-Gap
    o  Wint-Touch
    o  Arc Voltage  
    o  ReflexWeld
    o  Offline Programlama
    o  Robot Teaching
    o  Kinetik Teaching
    o  Cleaning Station
    o  Torç Changer
    o  AUTO-Rtherm
    o  AWC QC
    o  RPS COMM
    o  AUTOCAL
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INTECRO İş Konsantrasyonları ve
Görev Bilinci

İş sahasında INTECRO uzman mühendislerinin yaptığı kapsamlı incelemeler, sonrasın-
da yapılan mühendislik değerlendirmeleri ve analitik çalışmalar ile en ideal robot   kon-
figürasyonu ile birlikte proses çözümü belirlenir.

Fizibilite

Robot sisteminin matematiksel çalışma verileri, kaynak gereksinimleri ve metalürjik ver-
iler, çevrim zamanı, geometrik analizler ve SWOT analizler ve ROI rapor olarak hazırlanır 
akabinde tecrübe ve know how çerçevesinde her süreç ayrı ayrı bilimsel bilgi ile değer-
lendirilmiş olur.

Analizler

3D Simulasyon yazılımları ile proje ile ilgili tüm detaylar en başından belirlenir.
Çevrim zamanı, Çarpışma testleri, Erişim, Kinematik ve Eksenel Oryantasyon, Tekillik 
(singularity), Programlama validasyonu gibi detaylar ortaya çıkmış olur.

Simülasyon

Yapılan çalışmalar neticesinde teknik şartname, teknik rapor ve buna bağlı ticari her 
yönü düşünülerek proje yönetimi disiplini ile tasarlanmış bir proje teklifi oluşturulur.

Tekliflendirme

3D tasarım yazılımları ile sorunsuz ar-ge ve ür-ge faaliyetleri sürdürülmektedir.
Yapılan ön çalışma ve analizler neticesinde ortaya çıkan konsept çıktılar ham hali ile pro-
je ve üretim tasarımı için konsept veri girdileri olarak kullanılır. 
Proje tasarımı birikmiş çözüm ve mühendislik envanterinden veya kütüphanesinden 
yararlanılarak işe özgü hale getirilir.
Tüm süreçler müşterinin onayı ile nihai aşamaya gelir ve tasarımın donması (final hale 
gelmesi) yani üretim draftlarının hazırlanması sağlanır.

Tasarım

Üretim resimlerinin hazırlanması ile beraber proje yönetim birimleri faaliyetin üretim 
birimlerine aktarılması için aksiyon alır. Tüm üretimler uluslararası güvenilirliği olan stan-
dart ürün tedarikçilerinden sağlanır. Fikstür ve aparat gibi özel imalatlar ise titizlikle ve 
kalite kontrol anlayışı ile INTECRO üretim sahasında imal edilir.

Üretim
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Yarı mamul olarak gelen robot ekipmanları Intecro sahasında montajlandıktan sonra 
ISO9001 ve CE standartları gereği kalite kontrol ve fonksiyon testlerinden geçer.
Çalışır hale getirilen ve test edilen ekipmanlar için kalite kontrol ve fonksiyon testi rapo-
ru düzenlenir ve müşteri ile paylaşılır. 
Ekipmanlar müşteri sahasında sevk edildiğinde ise işinde uzman farklı bir montaj eki-
bi saha montaj faaliyetini elektrifikasyon ve enstalasyonu tamamlar. Müşteri ve proje 
yönetimi birimlerine faaliyet raporunu sunar.

Montaj

Devreye alama ekibi için, SPS otomasyon ve motion kontrol gereksinimleri adına oto-
masyon birimi, kinematik ve robot setuplar için robotizasyon birimi görev yapar.
Ekipmanlar uyum içinde çalışır vaziyete getirildikten sonra müşteri ve proje yönetimi 
birimlerine faaliyet raporu sunulur.

Makine ve Sistem Devreye Alma

son olarak proses ekipmanlarının entegrasyonu için ise proses devreye alma birimi adına 
kaynak mühendisleri devreye girer. Bu süreçler tamamlandıktan sonra müşteri iş parçası, 
parametre ve test ürünü için denemeler yapılır. Müşteri ve proje yönetimi birimlerine 
faaliyet raporunu sunulur.

Proses Devreye Alma ve Kaynak Tekniği

Tüm süreçler başarıyla, tecrübeyle ve uzmanlıkla tamamlanarak kayıt altına alınarak 
işlendikten sonra, robot operatör ve uzman eğitimleri, proses ekipmanı için operatör ve 
mühendis eğitimleri, bakım ve servis kestirim eğitimleri tamamlanır.
Sistemin tüm dokümantasyonu teslim edilirken, rutin bakım kılavuzları, hata tespit 
kılavuzları ve diğer kılavuzlar için gerekli bilgilendirme yapılır ve bu süreçler tutanakla 
müşteri ve proje yönetim birimlerine raporlanır.

Eğitim ve Teslimat

Satış sonrası teknik destek için uzaktan yada doğrudan saha desteği için ekiplerimiz 
hazır bulunmaktadır. INTECRO’ nun motto’su DESTEK’dir.

Satış Sonrası Teknik Destek

Müşterilerimize kestirimli bakım ve servis anlayışı ile hata oluşmadan önce servis hizme-
ti temin edilmektedir. Muayene ve teşhisler sayesinde makine ve sistemlerinizin öm-
rünü uzatıcı işlemler yapılırken sürpriz maliyetlerin önüne geçilir. INTECRO servis ekibi 
sürdürülebilir bir yatırımı uzun yıllar boyunca tesis etmeniz için çalışır.

Servis ve Yedek Parça
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Global ve Lokal Yapı
INTECRO Robotics Teknoloji Merkezi
Türkiye: Ankara

Satış: Avusturya:Attnang-Puchheim Beyaz 
Rusya: Minsk Hırvatistan: Zagreb Finlandiya: 
Turku Almanya: Buseck, Göppingen Hindistan: 
Bangalore, New Delhi Israil: Hayfa Litvanya: 
Vilnius Yeni Zelanda: Auckland Polonya: Varşova 
Rusya: Moskova Tayland: Bangkok Türkiye: 
Ankara, İstanbul ABD: California, Michigan, New 
York
Servis: Avusturya: Attnang-Puchheim Beyaz Rusya: 
Minsk Hırvatistan: Zagreb Finlandiya: Turku 
Almanya: Buseck Hindistan: Yeni Delhi İsrail: Haifa 
Yeni Zelanda: Auckland Tayland: Bangkok Türkiye: 
Ankara, Istanbul ABD: Michigan

Uluslarası Merkez Ofis : 
INTECRO Robotik A.Ş. Yerleşkesi
Ankara-Çankırı 10 km. Sanayi Bölgesi
Seyhler Mah. No:80, 06750 Akyurt/Ankara, Türkiye
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“

“

5 YIL 
346 ÖZGÜN
PROJE TASARIMI
Son 5 yıl içinde, endüstriyel robot sistemlerini yerli 
imkanlar ile ülkemizde geliştirip patent ve fay-
dalı model koruması almak sureti ile seri üretime 
geçişini temin ediyoruz. Pek çoğu ülkemizde ilk 
olan sistem kategorilerinde 346 farklı tasarım ile 
yüzlerce endüstriyel teknoloji ürünü geliştirmiş 
olsak da yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Zaman 
içinde daha fazla değere dönüşecek çok sayıda ni-
telikli tasarıma imza atmak üzere ilerlemeye 
devam ediyoruz.
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Robotik MIG/MAG Kaynağı Robotik TIG Kaynağı
Single / Tandem / Twin

INTECRO, Robotik MIG/MAG konusunda sektörün 
lider firmalarından biri olmayı prosese verdiği önem 
sayesinde kazanmıştır. 

Kaynak mühendisliği + malzeme bilimi + dünya 
çapında partnerler + yüzlerce uygulama tecrübesi + 
iş zekası = INTECRO Uzmanlığı. 

Mükemmel kaynak regülasyonu sayesinde çok iyi 
boşluk doldurma kapasitesi ve daha yüksek kaynak 
hızı ve çapaksız kaynak uygulamaları elde ediyoruz.  
Ağır kaynak için geliştirdiğimiz teknolojiler ve çok sayı-
da projenin getirdiği Know How sayesinde, TOPLAM 
DEĞER oluşturmak için proje görüşmelerinize katılma-
ya her an hazırız.

Tel Beslemeli / Telsiz

Özellikle paslanmaz, alüminyum ve diğer alaşımlı                               
metal sac gruplarında Robotik TIG teknolojisi size kusursuz 
bir          deneyim yaşatmaya hazır. Yüksek penetrasyon kabili-
yeti, hız ve temizliği göz önüne alındığında hassas işçilik ge-
rektiren TIG teknolojisi tamda hassas iş yapmak üzere hazır 
bulunan robotlar için biçilmiş kaftan.

Savunma sanayi için geliştirdiği Arc Voltaj kontrol teknolojisi 
ve robota entegre akıllı tuning sistemleri ile tüm endüstriler 
için gelişmiş TIG proses çözümleri sunmaya hazırız. 

Sizleri INTECRO mühendisliği ile tanışmaya bekliyoruz.

Touch Sense 
Telden veya Torç’dan sinyal almak sureti ile parçanın konum kontrolünü yapan analitik geometri algoritmaları ile
çalışan algılama tekniğidir.

Temassız Touch Sense
Laser pointer ile temassız gerçekleşen touch sense tekniğidir.

Arc Sense 
Kaynak yörüngesini gerçek zamanlı takip eden sensör ve yazılım teknolojisi. Weaving olarak tabir edilen zig-zag 
kaynak metodunda kullanılır.  En temel çalışma prensibi; başlangıç noktasının robot tarafından doğru tespit edilmesi 
sonrasında akım ölçümüne göre kaynak yolunu gerçek zamanlı takip eder.

Multi Layer 
Çoklu Paso uygulamaları için sensor ve yazılım teknolojisi.

TE
KN

O
LO
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LE

R
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Robotik Lazer / Hybrid Kaynak
Robotik Direnç / Lazer
Punta Kaynağı

Coldwire / Hot Wire / Std.

Türkiye’deki en yüksek kapasiteli ve ilk Robotik Lazer / 
Lazer Hybrid Teknolojisinde INTECRO’nun imzası vardır.

Günümüzde daha fazla hız, hassasiyet, mukavemet, pene-
trasyon gibi yüksek beklentileri karşılamak açısından Lazer 
kaynak teknolojileri her geçen gün öne çıkmaktadır.

INTECRO anahtar teslim Lazer kaynak teknolojileri ile her 
zaman bir adım önde.

INTECRO mühendisleri numune kaynak, test ihtiyaçlarınız ve 
yatırım fizibilitesi konularında destek vermek için hazır.

MDFC / Fiber Lazer

MFDC Timer ve Lazer Punta Kaynağı uygulamaları 
ülkemizde otomotiv sektörü dışında da her geçen gün 
yaygınlaşmaktadır.

Ayrıca yakın zamanda piyasaya çıkan son teknoloji La-
ser-Seam-Stepper (LSS) veya uzun dikişli lazer pun-
ta sistemi kullanılmaya başlamıştır. Bu teknoloji hem 
güvenli hem de ek donanım ve maliyet gerektirmeyen 
1. Sınıf sanayi ürünüdür.

INTECRO proses mühendisleri mevcut direnç kay-
nağı operasyonlarınızı inceleyerek bir sonraki adıma 
geçişte sizleri desteklemek üzere göreve hazır.

Laser Seam Tracking/Finding
3D lazer ile kaynak izi takibi ve kaynak noktası bulma sensör ve yazılımıdır.

Wint-Gap 
INTECRO tarafından geliştirilen ve kaynak çizgisini, gap genişliğini ve gap derinliğini gerçek zamanlı takip eden 
sensör ve yazılımdır.

Wint-Touch  
Gap ve kaynak başlangıç noktası bulmak için INTECRO tarafından geliştirilen 3D sensor ve yazılım.

Arc Voltage
Akımın sabit voltajın değişken olduğu TIG uygulamaları, çoklu paso gerektirdiğinde önceden tanımlı olan yada anlık 
olarak değiştirilen voltaj değerine göre paso yüksekliğini otomatik olarak ayarlayan gerçek zamanlı sinyal işleme, 
sensör ve yazılım teknolojisidir.

ReflexWeld
Kaynak ağzındaki hataları tolere etmek için, gap genişlik/derinlik değişimine göre kaynak parametresini otomatik 
değiştiren algoritma ve yazılımdır.
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Robotik CMT Kaynağı Robotik Örme / Kaplama
Single / Tandem / Twin

CMT patentli ve özel bir MIG/MAG teknolojisidir. 0,5mm 
saca dahi kaynak atabilen eşsiz bir kaynak metodudur. 
Konvansiyonel sistemlere göre %90 daha az ısı girdisi, 
daha fazla dikiş ve penetrasyon, daha hızlı kaynak ve 
benzersiz bir parametre deneyimi için tasarlanmıştır.

Robotik CMT advance teknolojisi Türkiye’de ilk kez 
INTECRO tarafından yerli endüstriye kazandırılmıştır.

Bu deneyimi test etmek için INTECRO Test Merkezimize 
bekliyoruz. 

Single / Tandem / Twin

Cladding teknolojisi henüz çok yeni olmasına rağmen yine 
Türkiye ilk kez INTECRO tarafından pazarda yer bulmuştur.
Sektörde İnovasyonun öncüsü INTECRO , CAD-CAM tabanlı 
olarak metal-örme veya kaplama işlemleri için kusursuz bir 
deneyim sunuyor. 

Bu sayede gereksiz talaşlı imalat zamanı ve işçiliğinden 
%60’dan fazla tasarruf etmiş olacaksınız.

Bu deneyimi test etmek için INTECRO Test Merkezimize bek-
liyoruz.

Offline Programlama 
Sanal Program arayüzü üzerinden Robot Programlama ve Öğretme (Kontrol terminali üzerinden PC tabanlı robot 
öğretme).

Kinetik Teaching  
Robotu el yordamı ile sürükleyerek yönlendirmek sureti ile nokta öğretme yapmaya yarayan teknolojidir.

Cleaning Station  
Tel kesme işlemlerini ve Torçun iç ve dış temizliğini otomatik yapan temizlik istasyonu.

Torç Changer  
Torç değiştirme işlemini otomatik hale getiren teknolojidir.

AUTO – Rtherm 
INTECRO tarafından geliştirilen Otomatik Sıcaklık ölçme sistemidir. Ön ısıtma işlemlerinde kullanılan bu teknoloji 
lazer algılayıcılar ile temassız olarak sıcaklığı ölçer. Önceden programlanabilen sistem ısıtma sistemini ve robotu 
otomatik yönlendirebilir.
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Robotik Lazer / Plazma Kesim Robotik Ön Isıtma

INTECRO yine sektöründe Türkiye’de ilk sayılacak olan bir 
çözüme imza attı. Robot teknolojisini Lazer teknolojisi ve 
Kontrol mühendisliği ile birleştirerek standart makinadan 
farksız bir teknoloji oluşturdu; Cad/CAM Kontrollü 3D  Robo-
tik Lazer Kesim Sistemi.

Bu Teknoloji ile 5mm kadar kusursuz delik çapı hassasiye-
ti ve zor yerlere erişerek kesim yapma kabiliyetini standart       
makinalardan çok daha uygun şartlara ve ilave daha üst özel-
likler ile elde etmeniz mümkün.

Numune testleriniz ve yatırım fizibilitesi için INTECRO 
mühendisleri ile iletişime geçiniz.

Et kalınlığı ve ısıl iletkenliği yüksek malzemeler hızlı 
soğuma durumunda hidrojen kırılganlığına meyillidir.
Hidrojen kırılganlığı kaynak işleminden günlerce son-
ra bile genellikle dikiş altı, dikiş yanı ve enine çatlaklar 
şeklinde ortaya çıkabilir. Ön ısıtma bu olaylara karşı 
ana malzemeyi hazırlayarak soğuma hızını düşürür 
böylece sünek bir yapı ortaya çıkarır.

Robotik kaynak çözümlerine entegre olarak çalışan 
programlanabilir, sıcaklık kontrollü ve otoma-
tik Oxi-aseliten (şaloma) veya Endüktif ısıtma 
yapılabilmektedir.

Merak ettikleriniz ve daha fazlası için INTECRO 
mühendisleri ile iletişime geçiniz.

AWC QC 
INTECRO tarafından geliştirilen ve Kaynak sonrası kalite kontrol yapan sensördür. 1/0 özelliği ile çalışan kaynağın 
metalürjik özelliğini göz ardı ederek varlık yokluk kontrolü yapmaktadır.

RPS COMM 
INTECRO tarafından geliştirilen, Robot, kaynak makinası ve diğer tüm çevre birimleri tek bir kontrol terminaline         
toplayan teknoloji.

AUTOCAL 
INTECRO tarafından geliştirilen, Oto yükseklik ve torç açısı ayarlamaya yarayan sensör ve yazılım teknolojisi.TE
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Otomatik 
Torch Değiştirici

Tel Varili
Tel Besleme Sistemi

Kaynak Makinası
Proses Ekipmanları

İş Parçasına Uygun
Robot Pozisyoner

“ “5 YIL 17 ARGE 
PROJESİ
INTECRO, 5 yılda 17 başarılı Ar-ge proje-
si tamamlamış ve bu projelerin %90’nını 
nitelikli ürün ve seri imalata yönelik hale 
getirmiş ARGE Merkezidir.
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3 İstasyonlu ve 
13 Eksenden Oluşan 

Gantry-Pillar Robot Sistemi
Gantry Robota göre;

Azaltılmış maliyet, 
Artırılmış performans ve kabiliyet 

Güvenlik
Ekipmanları

Lazer İz
Takip Sensörü

POKE YOKE Fikstür

ÖRNEK ROBOT KONFİGÜRASYONU:
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RAYLI SİSTEMLER ve 
VAGON ENDÜSTRİSİ

Vagon endüs-
trisinde 2 te-

mel malzeme olan 
Alüminyum ve çelik 

kullanılarak çok sayı-
da mamul ve yarı mamul 

üretilmektedir. INTECRO her iki 
malzeme grubuna özel robo-

tik kaynak ve birleştirme 
teknolojileri ile uzman-

lığını dünyaya taşı-
maktadır.

ÖRNEK PROJELER: YÜK VAGONU ŞASELERİ 
BOJİ YAN VE DİK TRAVERSLERİ 
BOJİ KOMPLELERİ
VAGON KAPAKLARI
ALÜMİNYUM VAGON PANEL VE DUVAR 
ALÜMİNYUM VAGON GÖVDE
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Kaynak parametrel-
eri ve parça malzeme-

sine bağlı olarak öngörülen 
ısıl genleşmelerin önüne geçmek 

için pnömatik fikstürler yanında                
hidrolik fikstürler tasarlanarak sorunlarla 
başa çıkılmaktadır. Boyutsal değişkenlik 

gösteren iş parçalarının sabitlenme-
sinde ise çok özel elektro-me-

kanik fikstür tasarımları ile 
INTECRO sektöre özel 

çözümler geliştirmiştir.

VAKO VAGON

“İlk robot yatırımımız için INTECRO’yu tercih etmemizin sebebi satış sürecindeki bilgi akışı ve 
ihtiyaçlarımıza yönelik çözüm önerisi ve donanımlı ekibiydi. Nitekim ilk gantry robot yatırımını 
gerçeğe dönüştüren INTECRO firmasının oluşturduğu güven sayesinde Boji imalatına yönelik 
ikinci yatırımımız içinde yeni bir gantry robot hattı siparişi için INTECRO’yu tercih ettik.”

  INTECRO, Türkiye’de 
ilk kez bir vagon şasesinin 

komple kaynağını, 20 eksenli bir 
Gantry Robotla gerçekleştirmiştir. 

Öncül imalat, boyutlar ve metot gereği  
parçaların kaynağa hazırlanması sırasında 

hassas olarak sabitlenmesi mümkün olmamak-
tadır.  Bu nedenle robot sistemine daha 

otonom özellikler  kazandırmak için arc-
sense, touchsense ve lazerli kaynak 

dikiş takibi gibi sensör teknolo-
jileri eklenmiştir.

Ahmet DEMİRKOPARAN - Genel Müdür
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AĞIR TİCARİ VASITA

INTECRO, Özel-
likle metal muhte-

vaya sahip tüm alt 
ve  üst gövde grupları 

için kusursuz birleştirme 
çözümleri  aad ediyor. İşe 

özel fikstür ve sistem tasarımı 
ile, Kişiselleştirilmiş bir üre-

tim hayal edin. INTECRO, 
anahtar teslim Kaynak 

ve  Metal işleme 
çözümleri için 

hazır.

TREYLER ŞASESİ
KAMYONET ŞASE VE GÖVDESİ
OTOBÜS YAN VE ÜST DUVAR
YAKIT TANKI, DİNGIL İMALATI
FREN BALATA VE KAMPANA
KOLTUK TRAVERSLERİ
ARAÇ VE YOLCU GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI 
KLIMA GÖVDELERİ
KASA VE KAPAKLAR, JANT VB.

ÖRNEK PROJELER:
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Esnek üretim hat-
larında bir çok proses 

ve işlem eş zamanlı olarak 
uygulanmaktadır.  INTECRO, 

Hat üzerinde aynı veya farklı is-
tasyonlarda;  görüntü işleme, kali-

te kontrol, parça doğrulama, montaj, 
yağlama, tork kontrolü sıkma ve bir çok 
farklı proses konusunda tecrübelidir. Tüm 

bu uygulamaları kapsayacak nitelik de  
üretim ve montaj hatları artık  oto-

nom bir anlayışla çalışabilmektedir 
ve  INTECRO size bu sistemleri  

anahtar teslim olarak pro-
jelendirmeye hazır.

Türkiye’de ilk 
kez Ağır Vasıta Di-

zel Motor Üretimleri 
için “Robotik Esnek Üre-
tim, Montaj ve Transfer 

Sistemini” INTECRO 
projelendirerek kur-

muştur.

ERKUNT MOTOR FABRİKASI

“İlk robot yatırımı olarak bir CNC besleme projesi düşüncemiz vardı. INTECRO ile yapmış olduğumuz 
görüşmeler neticesinde bu proje “Esnek bir üretim hattı” şeklini aldı. Montajdan kalite kontrole, 
taşımadan yüzey  uygulamalarına, pek çok farklı operasyona anahtar teslim süreç ve sistemler 
teslim aldık.INTECRO vesilesi ile yatırım sürecinde bir robot sistemi sayesinde düşündüğümüzden 
çok daha fazlasını yapabileceğimizi gördük. Bir sonraki yatırımımızda daha da fazlasını bekliyor 
olacağız.”

Oktay BAŞARIR - Erkunt Motor Fabrikası Satın Alma Müdürü
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İNŞAAT ve
ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Kalın malzeme kul-
lanımı ağırlıkta olan 

sektörlerde malzemelerin 
kesimi için plazma kesim, 

uygun kaynak nüfuzuyetinin 
sağlanması ve ısıl genleşmelerin 

kontrolü için ise şaloma veya indük-
siyon metodları ile ön ısıtma teknikleri 
kullanılmaktadır.  Robotik sistemler ile 

Ön ısıtma prosesini, gazaltı kaynağı 
(single/tandem /twin kaynak) 

prosesi ile beraber kullanmak 
mümkün. Daha fazlası için 

satış mühendislerimiz  
bilgi vermeye hazır.

İNŞAAT KALIPLARI
İSKELE VE DİĞER DONATILAR
HES SANTRALİ KAPAK VE ALTERNATÖR MEKANİKLERİ
BETON SANTRALİ VE BETON MAKİNALARI
BORU HATLARI
YAPI ÇELİĞİ VE KONSTRÜKSİYON
ASFALT PLENTİ EKİPMANLARI
FORE, TRAVERS VE KORKULUKLARI
GÜVENLİK BARİYERLERİ
DİĞER İNŞAAT EKİPMANLARI

ÖRNEK PROJELER:
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Kalın malzeme kul-
lanımı ağırlıkta olan 

sektörlerde malzemelerin 
kesimi için plazma kesim, 

uygun kaynak nüfuzuyetinin 
sağlanması ve ısıl genleşmelerin 

kontrolü için ise şaloma veya indük-
siyon metodları ile ön ısıtma teknikleri 
kullanılmaktadır.  Robotik sistemler ile 

Ön ısıtma prosesini, gazaltı kaynağı 
(single/tandem /twin kaynak) 

prosesi ile beraber kullanmak 
mümkün. Daha fazlası için 

satış mühendislerimiz  
bilgi vermeye hazır.

Çelik konstrüksi-
yon kaynağında ısıl 

genleşmelerden ötürü 
oluşabilecek parça defor-

masyonlarının önüne geçmek 
amacıyla çift robot ile eş zamanlı 

gerçekleştirilen karşılıklı senkron kay-
nak sayesinde çarpılmaların kontrolü 

sağlanmaktadır. 
Ayırca Konstruksiyon imalatın-

da  CAD CAM tabanlı montaj 
çözümleri için INTECRO 

mühendisleri bilgi ver-
meye hazır.

Türkiye’de ilk 
kez Alüminyum  

modüler iskele sistem-
leri için Soğuk Kaynak 
Transferi (CMT Advance ) 

uygulamasını INTECRO 
gerçekleştirmiştir.

OKURSOY

Robot yatırımı konusunda INTECRO ile tanışmadan önce acı tecrübeler yaşadık. Ancak INTECRO 
ile tanışıp en zorlu prosesin dahi üstesinden gelince, INTECRO’ya ardı ardına 3 farklı sistem daha 
sipariş ettik. INTECRO, servis ve satış sonrası hizmet konusunda sorumluluk bilinci yüksek bir fir-
ma. INTECRO deyince aklımıza hep güvenilir yatırım partneri geliyor.”

İzzet OKURSOY - OKURSOY TOBLER A.Ş. / Yön. Kur. Baş.
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İŞ MAKİNALARI

I N T E C R O , 
torç değiştirme, 

ön ısıtma, sin-
gle-wire ve tandem / 

twin kaynak teknikleri-
ni kullanarak birçok iş 

makinesi üreticisinin 
ürünlerine değer 

katmaktadır.

EKSKAVATÖR KOVA
BOM VE KOLLARI
FORKLİFT BİLEŞENLERİ
MOBİL VİNÇ, DAMPER
PLATFORM
KRANE
KULE VİNÇ
ARAÇ ÜSTÜ İTFAİYE EKİPMANLARI
ÇÖP TOPLAMA VE ÖĞÜTME SİSTEMLERİ
ÇÖP KONTEYNERİ
YAKIT, KİMYASAL VB. SİLO

ÖRNEK PROJELER:
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İş makineleri 
sektöründe Kaynağı 

yapılan ara mamüller-
in doğası gereği başarılı 

kaynak uygulamaları için arc 
sensör,

touch sensör ve lazer sensör 
gibi teknolojiler eş-zaman-

lı kullanılarak doğru 
sonuçlar elde edilir.

INTECRO de-
nildiğinde akla 

ilk gelen Sektörel 
çözümlerden en önemlisi  

“Ağır Kaynak Uygu-
lamalarıdır.”

MPG Makina

“Robotlu kaynağa geçiş sürecinde olan firmalarda yönetimi ikna süreci uzun sürebiliyor.                 
Neticede bir kesim tezgahı almıyorsunuz, ihtiyacınıza özel tasarlanmış, diğer bir deyişle “terzi 
usulü” bir sistem yatırımı bu. Türkiye’deki tüm yerli ve yabancı robotik proje firmaları ile görüştük                            
INTECRO’nun bizi ikna etmesinde ki temel nedenler biri anlaşılır olmasıdır. Diğer taraftan işimiz 
nedeni ile hacimli malzemeler ve ağır kaynak standartlarına uygun pozisyoner ve gantry robot 
ürünlerine sahip ve bu konuda ikna edici bir tecrübede olmasıdır. Ayrıca kaynak tekniği konusunda 
gösteriği önem nedeni ile kendi bünyesinde  kaynak mühendisi bulundurmakta, dünyanın en iyi 
proses ekipmanlarını kullanmakta ve aynı zamanda robotik sistemler konusunda ki başarısı ha-
ricinde de sahamız da proses geliştirmeye katılan nadir bir firmadır.”

Veysel ALVER - MPG Makina A.Ş / Genel Müdür

Yüksek hacimli 
sistemlerin kaynağında 

robot ve iş parçasının doğru 
pozisyonlanması önem kazan-

maktadır. Bunun için bir veya çok-
lu eksenli iş parçası pozisyonerleri, 

slider (robot kaydırma mekanizmaları), 
pillar (robotlar için sabit ve tahrikli askı

kolonları) ve gantry sistemleri (tek ve 
çift taraftan destekli portal tasarım) 

kullanılır.  INTECRO, CE standar-
tlarında robot ekipmanları ile 

projelerinde fark yaratır.
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SAVUNMA ve 
HAVACILIK

*Gizlilik anlaşmaları doğrultusunda sistem görsellerine yer verilmemiştir.

En üst seviye te-
knoloji kullanımı 

gerektiren sektörlerin 
başında gelen Savunma ve 

Havacılık sektöründe metal 
işlem teknolojileri olarak konvan-

siyonel gazaltı kaynağı prosesleri 
yanında, lazer kaynağı, lazer-hibrid 

kaynağı ve TIG kaynağı çıtayı yük-
selten uygulamalar olarak dikkat 

çekmektedir. INTECRO Savun-
ma Endüstrisi için  tüm bu 

prosesleri icra eden tes-
cilli bir partnerdir.
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INTECRO kendi 
özgün tasarımını yarat-

tığı ve geliştirdiği  oto-
nom üretim hattı teknolojile-

rinde innovatif çözümler sunar. 
Bu çözümler arasında  Savunma 

endüstrisi için özel olarak geliştir-
ilen Kaynak, dizme, taşıma, montaj, 

birleştirme,  hassas yerleştirme, kali-
te kontrol, dozajlama ve patlama-

ya karşı korunaklı ATEX serti-
fikalı vb. sistem tasarım ve 

anahtar teslim tesis pro-
jeleri bulunmaktadır.

INTECRO, Türk Savunma 
Sanayine kazandırdığı te-

knoloji ve sistemler sayesinde 
Türkiye’nin dışa bağımlılığının 

azaltılması ve üretimin yerlileştirilmesi 
hedeflerine ulaşmasında stratejik bir te-

knoloji ortağı konumuna gelmiştir. INTECRO, 
Dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu savunma 

sanayi ürünlerinin  ve üretim teknolojilerinin 
yerli olarak geliştirilmesinde  ortaya koy-

duğu mühendislik ve ar-ge gücüyle  
alanında Avrupa ve dünyada ilk 

sayılabilecek projelere imza 
atmıştır.

TÜBİTAK SAGE

“TÜBİTAK SAGE İleri Birleştirme Teknolojileri Altyapı bünyesinde bulunan ve araştırma/geliştirme 
çalışmalarında kullanılmak üzere tarafınızdan geliştirilen “Robotik Lazer Kaynak Sistemi’nin” 
tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve eğitim çalışmalarında göstermiş olduğunuz üstün ve başarılı 
çalışmalardan dolayı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.”

Ahmet GÖÇMEZ - Tübitak SAGE / Müdür V.
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SAVUNMA ve 
HAVACILIK

OERLİKON VE 
YÜKSEK KALİBRE 

MERMİ 

Avrupa’da ve Dünyada             
alanında bilinen ilk ve tek Akıllı 

Oerlikon mühimmatı için geliştirilen 
otonom montaj hattıdır. Endüstri 4.0 

özelikleri ile öne çıkan sistemde 
herşey otomatik ve hatta te-

darikçi ve diğer yönetimlere 
kadar entegre çalışmak-

tadır.

ASELSAN ve MKE

RADAR            
PANELLERİ 

Radar panelleri-
nin yalıtımında gerekli 

gümüş-epoksi yüzey uygula-
ması için geliştirilen yapay zeka ile 

çalışan yüksek hassasiyetteki robotik 
sistem alanında bilinen Dünyada-

ki ilk otonom sistemdir. Stan-
dart bir endüstriyel robotun 

yörünge hassasiyeti özel 
yazılım ve donanımlar 

sayesinde 0,08 mm 
ye düşürülmüştür.

ASELSAN UZUN 
MENZİLLİ 

BALİSTİK FÜZE

Uzun menzilli balistik 
füzelerin yakıt deposu 

ve gövde kaynak 
prosesleri

ROKETSAN

LAZER 
BİRLEŞTİRME 

MERKEZİ

Türkiye’nin en yüksek Avru-
pa’nın 3. En yüksek kapasiteli 

ve teknolojik “Lazer Birleştirme 
Merkezi “projesi INTECRO tesis 

etmiştir. 12 kW kurulu güce 
sahip lazer birleştirme 

merkezinde güdümlü 
füze komponentleri 

geliştirilmektedir.

TUBİTAK SAGE
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ZIRHLI ARAÇ         
GÖVDE BİRLEŞTİRME         

KAYNAKLARI

Türkiye’nin ilk Avrupa’nın sayılı 
projelerinden olan Xray kontrolü ile 

belirlenen ve %95 Tam penetrasyon ile 
Zırhlı araç kaynağı için geliştirilen Gantry 

robot sistemi INTECRO tarafından te-
sis edilmiştir. Toplam 22 Eksenden 

oluşan robot sistemi gelişmiş 
kaynak teknolojilerinin uygu-

landığı alanındaki en belir-
gin referans projelerden 

biridir.

OTOKAR Cobra II

SIĞINAK DELİCİ BOMBA 

Alanında Dünyada bilinen 
tek robotik montaj tesisidir.  NEB 

(Nüfus Edici Bomba) dünyada sayılı 
ülkelerde bulunan yüksek teknoloji  bir 
savunma sanayi ürünüdür. Ülkemizin 

savunma endüstrisine caydırıcı güç 
olma özelliği katan bu projede 

INTECRO stratejik partner 
konumundadır.

MKE

YERLİ          
PİYADE TÜFEĞİ 

Yerli piyade tüfeğinin 
kaynaklı birleştirme işlem-

leri için geliştirilen ve 
tesis edilen robotik 

projedir.

MKE
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TARIM EKİPMANLARI

Robotlu kaynağın 
başarılı sonuçlar vere-

bilmesi için ara mamul-
lerin de belirli bir standart-

ta olması gerekir. Bu noktada  
Özellikle hassas fikstürleme 

gerektiren ince malzemelerin kes-
im ve büküm toleransları önem ka-

zanır. INTECRO, robotlu kaynak öncesi 
ara mamül İşlenmesinde lazer kesim 

süreçlerini  CAD CAM Kontrollü ve 3 
Boyutlu olarak gerçekleştiren 

Hassas Robot Teknoloji 
sayesinde  Müşterilerine Robo-
tik kaynak ve kaynak öncesi 

süreçlerde  anahtar teslim 
toplam çözüm sun-

maktadır.

TARIM MAKİNALARI VE YARI OTOMATİK ALETLER
KABİNLER
TRAKTÖR EKİPMANLARI
SİLOLAR
TAHIL AMBARLARI
EL ALETLERİ VE MEKANİK SİSTEMLER
ÖĞÜTME VE ELEME SİSTEMLERİ

ÖRNEK PROJELER:
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Lazer kesim pros-
esinde lazer ışınının 

hassas bir yörünge 
takip toleransına sahip 

olması gerekir. Yörünge 
hassasiyeti ile PTP hassasi-

yeti farklıdır.  Robotların katalog 
değerlerinde PTP hassasiyetlerin-

den bahseder. Bunun yanında 
robot  örüngelerinin oluşturul-

masında nokta öğretme 
metodu yerine, CAD-CAM 

destekli programlama 
arayüzleri kullanıl-

malıdır.

 Programlama ol-
maksızın CAD-CAM 

destekli çalışan 3D Robotik 
lazer kesme teknolojisi  Tür-

kiye’de ilk kez INTECRO  tarafın-
dan geliştirilip sanayinin hizmetine 

sunulmuştur. Tüm Kesim işleri 36 
farklı iş parçasının 24 adet’den faz-

la quick-connect fikstür sistemi 
ile sabitlenmesiyle tek bir 

esnek imalat hücresinde 
gerçekleşmektedir.

EKER-MAK

“INTECRO ile görüşmeden önce ürettiğimiz tarım makinalarının kaynağını robot ile yapmamızın 
mümkün olmayacağını düşünüyorduk. Intecro bize bunun tersini kanıtladı. Kaynaklı imalat hat-
tımızda kullandıkları robotik pzisyoner ve robotik slider sistemleri ile verimli ve esnek üretim 
yapmanın keyfini yaşıyoruz. Fabrikamızı ziyaret eden  etmeyen, benzer iş süreçlerine sahip tüm 
sanayici meslektaşlarımıza, tedarikçi ve partnerlerimize INTECRO ile çalışmaları yönünde kuvvetli 
bir şekilde tavsiye ediyoruz.”

Ahmet TEKBAŞ - EKER-MAK ZİRAİ ALETLER LTD. ŞTİ. / Genel Müdür Yrd. 

TARIM MAKİNALARI VE YARI OTOMATİK ALETLER
KABİNLER
TRAKTÖR EKİPMANLARI
SİLOLAR
TAHIL AMBARLARI
EL ALETLERİ VE MEKANİK SİSTEMLER
ÖĞÜTME VE ELEME SİSTEMLERİ
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OTOMOTİV
YAN SANAYİ

Robotik kaynak 
uygulamalarında fik-

stür Tekrarlanabilir-
lik açısından en önemli 

konudur. Parçaların boyutları 
ve kaynağa hazırlanması gibi 

konular otomotiv sektörü için öne 
çıkan özelliklerdir. INTECRO fikstür 

tasarımların POKE YOKE ve 3S tekniğini 
kullanırken, üretimlerinin her aşamasın-

da ise CMM kontrollü referans ölçüler-
le ilerlemektedir. Otomotiv stan-

dartlarının ne demek olduğunu 
bilen INTECRO elindeki tüm 
know how ve teknolojileri ile 

anahtar teslim çözüme 
odaklanmaktadır.

DİNGİL BİLEŞENLERİ
PONTE VB. ÇELİK EKİPMANLAR
TRAVERS VE KAPI SACI
KOLTUK PARÖALARI
CRASHBOX
ISOFIX BAĞLANTILARI
KRIKO PARÇALARI
ÇEKİ DEMİRİ
KAPI VE BAGAJ KİLİTLERİ
GÖVDE VE ALT ŞASE GRUBU

ÖRNEK PROJELER:
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Otomotiv yan 
sanayinin tüm 

ihtiyaçları için Ro-
botik Punta, MIG/

MAG, Lazer, TIG Kaynak 
prosesleri Ve fikstür, aparat, 
pozisyoner, kabin gibi tüm 

çevre birimler tek elden 
INTECRO tarafından 

karşılanabilmek-
tedir.

I N T E C R O 
olarak, standart 

tak-çalıştır ark kaynak 
hücrelerimiz ve Punta 
kaynak sistemlerimiz ile 

kompakt ve erişile-
bilir olmak da              

iddialıyız.

ARIKAN OTOMOTİV

“Bugüne kadar 4 farklı Robot yatırımımız da INTECRO ile çalışma kararı aldık. İlk yatırım maliyeti 
açısından en ucuz olduğu için tercih etmedik. Tasarım ve ürünlerinde ulaştıkları standartlar, robo-
tik sistemlere olan hâkimiyeti, otomotiv standartlarına olan yatkınlıkları ve en önemlisi müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmaları tercih sebebimiz oldu. Bu nedenle hiç alternatif arayışına sevk 
etmediler bizleri. INTECRO yaptığımız her yatırım için başlangıçta belirlediğimiz üretime geçiş 
dönemini hedefini, verimlilik ve ROI hedeflerini doğrulayan işler başardı. “

Ahmet ARIKAN - Arıkan Otomotiv A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı



40

GENEL ENDÜSTRİ

Metal birleştirme 
ve esnek üretim 

hatları INTECRO’nun 
ana sektörlerinin yanı sıra 

mobilya, enerji, beyaz eşya, 
medikal ve elektronik eşya 

gibi genel endüstri seg-
mentindeki ürünlerin 

üretiminde de kul-
lanılmaktadır.

ENERJİ
ELEKTRİK, ELEKTRONİK
KABLO ENDÜSTRİSİ
BEYAZ EŞYA VE ANKASTRE SİSTEMLER
MOBİLYA VE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ
MEDİKAL

ÖRNEK PROJELER:
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Gazaltı MIGMAG 
kaynağı, TIG kaynak, 

perçinleme, yapıştırma, 
vidalama, görüntü işleme, 

mastik sıkma ve yapıştırma genel 
endüstri  alanında ki robotik 

uygulamalarda kullanılan 
ana proseslerdir.

INTECRO’nun proje 
entegrasyonunu yaptığı 

Robot hattı seçimli olarak iki 
farklı işte mobilize edildi. 2012 

yılında entegrasyonu sağlanan 
sistem ayrıca SAP ile entegre olarak 

çalıştırılarak, ERP temelli çalışan 
Endüstri 4.0 standartlarını 

taşıyan Türkiye’deki bilinen 
ilk robotik mühendislik 

projesidir.

HES KABLO

“4 yıldır problemsiz çalışan robotik hattımız kamera ile görüntüye göre karar veren SAP veril-
erine göre mobilize olan ve otomatik reçete oluşturan, gerçekleştirdiği işlemlerden sonra ana 
n-barkodları üreten ve tekrar SAP’a veri ileten güvenilir ve yüksek mühendislik ürünü bir üretim 
istasyonudur. INTECRO böylesine mekanik, elektronik ve yazılımsal mühendislik problemleri 
ve zorlukları olan bir işi projelendirip üretip başarmakla kalmadı, oluşan servis problemleri için 
gün içinde geliştirdiği servis müdahaleleri sayesinde kusursuz bir deneyim yaşattı. Teşekkürler       
INTECRO“

Uğur YILDIZ - Hes Kablo A.Ş / Üretim Müdürü 
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MÜKEMMELE ULAŞMAK:
FULL PENETRASYON 
KAYNAK

INTECRO, Robotik 
çözümleri ile tümleşik 

olarak, Malzeme bileşimi, 
parça geometrisi ve birleşim 

açılarına göre
kaynak öncesinde yapılması gerek-

en operasyonların doğru şekilde uygu-
lanması konusunda destek verir. Ana

malzeme eşleşmesi için ideal kaynak dolgu 
teli seçimi, altlıklı ve altlıksız olmak üzere 

V, K ve X kaynak hazırlığı yapılmış geo-
metrilerde mükemmel kök kaynağı 

üzerine tek ve çift taraflı tam pen-
etrasyonlu kaynak proseslerini 

uygulayarak ideal
nüfuzuyetin sağlanması-

na olanak tanır.

SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ
BASINÇLI KAPLAR, ÇELİK YAPILAR
TERMODİNAMİK ÜRÜNLER VE MAKİNALAR
ISITMA SİSTEMLERİ
YAKIT TANKLARI
SİLO VE TANKERLER

ÖRNEK PROJELER:
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Robotik uygulama-
larda , Yüksek muka-

vemetli bir kaynak dikişi 
elde etmek için malzeme bil-
gisi, malzemeye göre uygun

kaynak ağzı seçimi, kaynak akımı, 
hızı, pozisyonu, ark boyu, elektrod 

açıları ve çapı ve koruyucu gazın 
çeşidi ile debisi gibi değişken-

leri kontrol edebilecek bilgi 
ve birikime sahip olmak 

gerekmektedir.

INTECRO, 2016’nın 
Kasım ayında Türk sanay-

isinde bir ilki gerçekleştirerek 
zırh çeliği olarak tabir edilen özel 

alaşımlı malzemelerin kaynağında 
%95 Xray kontrollü full penetrasyon 

sağlamıştır. Bu projede emeği geçen tüm 
ekibimiz ve teknoloji partnerlerimize teşek-

kür ederiz. Ülkemizde türünün tek örneği 
olmasının yanında dünyada da sa-

dece sayılı seçkin imalatçıların sa-
hip olduğu bu teknolojiyi Türk 

Sanayisine kazandırmanın  
gururunu yaşıyoruz.

OTOKAR

“INTECRO’nun başlangıç da hem robot sistemleri açısından hem de proses olarak çok zorla-
nacağını düşündüğümüz bir proje sözleşmesine imza attığını düşünmekteydik. Gerçekten 2 ay 
gibi kısa bir zamanda 30 metreden büyük ve iki istasyonlu Gantry Robot hattını çalışır vaziyete 
getirdiler. Esas söyleyeceğim şey ise bundan sonrası için; INTECRO ekibi, proses    iyileştir-
melerinde bizim firmamızın parçası gibi gece gündüz özveri ile çalışarak, kaynak öncesi tüm 
değişkenleri günlük olarak analiz edip beklenen sürdürülebilir kaynak penetrasyonu başarı or-
talamasını, üretim akışını da durdurmaksızın “Film kaynak değerlerini beklenen oranda yakala-
mayı“ başarmış kabiliyeti ve mühendislik gücü yüksek bir firmadır.”

Ferda TEKİN - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş / Üretim Müdürü
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INTECRO+1
Sektör temsilcileri ve 
sanayicilerimizin beklentileri 
çok nettir ;

A + B + C + X + Y + Z

46



47

Müşterilerinizin beklentilerini 
biliyoruz. Bu nedenle, yatırım 
portföylerinde ki deneyim, 
uzmanlık ve çok yönlülüğün 
getirdiği birikimimizle + 1               
FAKTÖR’ünü ileri sürüyoruz.

INTECRO +1 FAZLASINI 
çözüme dönüştürür.

47
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INTECRO; 
BUGÜN VE GELECEKTE, 
İNSANA VE DOĞAYA, 
TEKNOLOJİ TEMELLİ 
YARAR SAĞLAMA 
FİKRİNİN GERÇEĞE 
DÖNÜŞEN ADIDIR.

48
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Evinizin inşasında kullanılan iş makinalarından işe gitmek için kullandığınız 
aracınıza, ofisinize çıkmak için kullandığınız asansörden öğlen yemeğinizin 
tabağınıza gelmesini sağlayan tarım makinalarına, sevdiklerinize ulaşmanızı 
sağlayan yolcu vagonlarından dönüş uçağınızın rotasını belirleyen radar 
sistemlerine kadar gündelik hayatımızın birçok anında Intecro’nun küçük 
dokunuşları bulunmakta.

INTECRO, yaşamınızın içerisindedir.

49
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Belgeler ve Ödüller

TÜRKAK Onaylı ISO 9001 Kalite Belgesi

ISO 9001 : 2008

Avrupa standartları gereği, ürünlerimizde, sistemlerimizde ayrıca mühendislik ve yöne-
tim metotlarımız Avrupa Normlarına uygun nitelikte CE belgesine sahiptir.

CE BELGESİ

TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gantry Robot ve üretimini yaptığımız 
diğer robotik ürünlerimizin “İleri Teknoloji Ürün” kategorisinde olduğu tescillenmiştir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

Gantry robot ve diğer robot üretimlerimizin %71’inden fazlasının yerli olarak üretildiği
TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiştir.

YERLİ MALI BELGESİ

Tubitak Sage tarafından Savunma Sanayine yönelik başarılı projelerimiz nezdinde
“Tübitak Üstün Başarı Belgesi” ile onurlandırıldık.

TUBİTAK SAGE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

INTECRO, TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, tasarım, mühendislik 
faaliyetleri ve ürünleri nezdinde 20 firma arasına girerek TEKNOÜRÜN ödülüne layık 
görülmüştür..

BİLİM SANAYİ BAKANLIĞI TEKNOLOJİ ÜRÜN ÖDÜLÜ

OTOKAR firmasında gerçekleştirdiğimiz proje nezdinde yine OTOKAR firmasının değerli 
yönetimi tarafından firmamız adına “Üstün Başarı” Referans Mektubu takdim edilmiştir.

OTOKAR ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ

İhracaat için gerekli tüm belgelerimiz mevcuttur.

İHRACAT BELGELERİ

Ankara Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde firmamız “Yılın AR-GE 
Firması Ödülüne layık görülmüştür.

ASO YILIN AR-GE FİRMASI ÖDÜLÜ
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Referanslar
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INTECRO ve 
ENDÜSTRİ 4.0
2012 yılında Türkiye’nin İlk Siber Bilgi 
İşlem temelli SAP entegrasyonuna sa-
hip “Robotik Sistemini” kurarken, ge-
leceğin endüstri üretimini şekillendirecek 
konunun     “VERİLERİN DÜNYASI” ve 
“KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM”olacağın-
dan emindik. Türkiye’nin “Endüstri Eko-
sistemini” endüstri devrimlerine taşımak 
için farkındalığı yüksek bir biçimde ge-
leceğe odaklanıyoruz.

“

“


