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İ-Mak Redüktör, birçok endüstri koluna
hitap eden geniş bir yelpazede redüktör
imalat ve satışı yapıyor. Sekiz farklı model
seri üretim, yedi farklı model özel üretim
olmak üzere 15 farklı model seçeneğiyle 30
bin nanometrelik güçlere kadar demir-çelik, çimento, gıda, artıma ekipmanları,
kimya gibi birçok sektöre hitap eden firma,
satışın yanında, satış öncesi projelendirmede ve satış sonrası teknik, bakım desteği
hizmeti de veriyor. Bununla birlikte 2014
yılında bir önceki yılda yakaladığı ivmeyi
devam ettirdiklerinden bahseden Mahir
Küçükbaş, sözü edilen dönemde yaklaşık
yüzde 20 büyüdüklerine dikkat çekti. Bu
yıl sonunda ise yüzde 25 büyümek istediklerini açıklayan Küçükbaş, “İvmeyi hem
ürün satışı hem ciroyla yakalamak istiyoruz. Elbette böyle bir büyüme oranı Türkiye’nin mevcut büyüme rakamlarının yanında yüksek gibi görünüyor. Fakat yaptığımız makine yatırımları, ürün gamındaki
artış ve pazarlama faaliyetlerine verilen
önem ile birlikte bu beklentimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

İran, İspanya ve Fas’ta ürün
ve yedek parça stoku bulunuyor
Diğer yandan ihracat ayağında yeniden yapılandırdıkları ithalat ve ihracat departmanlarının çalışmalarına devam ettiğini
anlatan Mahir Küçükbaş, bunun sonucunda çalıştıkları İran, Dubai, Mısır, Romanya,
Bulgaristan, Libya, Ürdün, Suudi Arabistan temsilciliklerinin yanında son iki yılda
yaptıkları anlaşmalarla da Rusya, Ukrayna,

İspanya, Fransa, Fas, Cezayir, Beyaz Rusya, Güney Afrika gibi ülkelerde Türkiye’yi
temsil ettiklerini bildirdi. 2014 yılında redüktör satışlarının yüzde 25’ini ihracattan karşıladıklarını dile getiren Küçükbaş,
bu yıl ise bu oranı yüzde 35’e çıkarmak istediklerini ifade etti. Bu büyümenin ülke
koşulları, Kuzey Afrika, Ortadoğu pazarlarındaki daralma ve Rusya-Ukrayna’da yaşanan siyasi sorunlar da düşünüldüğünde
kayda değer bir büyüme olduğuna dikkat
çeken Küçükbaş, 25 ülkeye ürünlerini doğrudan ihraç ettikleri bilgisini verdi. Bu ülkelerin 18'inde bayilik anlaşması yaptıkları temsilciliklerinin bulunduğunu aktaran
Küçükbaş, “Özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu ise İran, İspanya ve Fas’ta
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İ-Mak, baylk
anlaşmalarıyla
hedef sektör
sayısını artırıyor
-Mak Redüktör Pazarlama Sorumlusu Mahr Küçükbaş, frmalarının
2014'te, br öncek yılda yakaladığı vmey devam ettrp, yaklaşık
yüzde 20 büyüdüğü blgsn verd. Küçükbaş, sözü edlen
dönemdek büyümey, satış-pazarlama departmanının yoğun
çalışmasına ve fabrkalarının malat ayağına yapılan yatırımlara bağladı.
Bununla brlkte yurt ç ve dışında yapılan baylk anlaşmaları le
hzmet verdkler hedef sektörler artırdıklarına şaret eden Küçükbaş,
“Bu noktada beton makneler, tahıl depolama-taşıma sstemler, tahıl
değrmenler gb alanlarda marka blnrlğmz artırdık. Yurtdışında
se ağır sanayye yönelk çözümlermzle, yne beton ve demr–çelk
sektöründe Avrupalı üretclere alternatf olduk” ded.

KIRMIZI

Redomak, yen yapılanma
le croyu yüzde 55 artırdı

önemli miktarda ürün ve yedek parça stoku
olan depolarımız mevcut. Rusya, Ukrayna,
İspanya, Fransa, Fas, Cezayir, Güney Afrika pazarında da 2014 yılı içinde ürünlerimiz kullanılmaya başlandı" dedi. İhracat
kalemlerinin incelendiğinde ise genellikle
helisel dişlili monoblok gövde redüktörlerin yanında konik-helisel dişlili ve paralel milli helisel dişlili redüktörler rağbet
gördüğünü belirten Küçükbaş, ayrıca şaft
montajlı helisel dişlili redüktör grubunun
da uzun süredir ihraç edilen ve pazarını büyüten bir redüktör grubu olduğunu söyledi.
Mevcut pazar ihtiyaçlarına cevap verebilmek, müşteriye optimum ürünü sunabilmek ve kendini yenileyebilmek için de
üretim yapan fabrikaların Ar-Ge’ye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Mahir Küçükbaş, “Ar-Ge, imalat yapan fabrikaların en
önemli yapı taşlarından biri. İ-Mak Redüktör, Ar-Ge kadrosu ile sektöründe müşteri
taleplerine hızlı cevap veren firmalardan
biri. Özellikle çevreye gösterilen hassasiyetle birlikte ürün maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak adına global pazarda hassasiyetle üzerinde durulan
enerji verimliliği konusunda da yaptığımız
çalışmalar ile yakın gelecekte Avrupalı rakiplerimizin bir adım önüne geçmeyi hedeﬂiyoruz” dedi.

“Bu yıl, vnç sanayne yönelk
malatla ürün gamını genşletecek”
Aynı zamanda 2014 yılı içinde yedi farklı
gövde büyüklüğüne sahip yeni bir redüktör serisini sanayicinin kullanımına sunduklarını dile getiren Mahir Küçükbaş, bu
yıl içinde vinç sanayine yönelik beş farklı gövde büyüklüğünde kaldırma tamburu redüktörü ve yine beş farklı gövde büyüklüğüne sahip alüminyum gövdeli sonsuz vidalı redüktörler ile ürün gamlarını
genişleteceklerini söyledi. Küçükbaş, bu
bağlamda ürünlerinde kullandıkları kaliteli bileşenler ve deneyimleri ile müşterilerine sorunsuz güç aktarım elemanları ürettiklerini belirtti.
ARAŞTIRMA SERVİSİ

Organizasyon anlamında stratejik yapılanmaya gittiklerini duyuran Redomak
Robotik Sistemler Genel Müdürü Özer
Koç, bu bağlamda başta İstanbul olmak
üzere Bursa, İzmir ve Konya’da geniş bir
satış ağı oluşturduklarının bilgisini verdi.
Artık müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verdiklerini dile getiren Koç, “2014,
önceki yıllardaki yoğun pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizin karşılığını almaya başladığımız bir yıl oldu. Bu hizmetler
doğrultusunda cycloid redüktör alanında
satışlarımızı yüzde 90 civarında artırdık.
Anılan dönemde ciromuzda ise önceki yıla
göre, yüzde 55'lik artış sağladık” dedi.
Ürünleri hakkında bilgiler veren Özer
Koç, başta savunma sanayii olmak üzere
robot uygulamaları, kaynak fikstür imalatı, pozisyonerler ve opto-elektronik alanlarında artan talebi Slovakya menşeli ürün
grubu Spinea redüktörleriyle karşıladıklarını aktardı. Koç, İsviçre’nin
Cern kentindeki ‘Büyük Hadron Çarpıştırması’ deneyinde de sadece Spinea
markasının kullanıldığını kaydetti. Yüksek hassasiyete sahip bu ürün
gruplarının dar alanda yüksek tork gereksinimlerini fazlasıyla karşılayabildiğini bildiren
Koç, bu özelliği sayesinde
ürüne olan talebin iç pazarda
artış gösterdiğini dile getirdi.
Koç, bu ürün grubunun Alman Makine Birliği İmalatçıları Derneği’nin (VDMA) Alman menşeli olmayan tek üyesi olduğunu vurguladı.
2014’ün son çeyreğinde Spinea redüktör
grubunda beklentilerin üstünde bir satış
grafiği yakaladıklarını söyleyen Koç, “Spinea redüktörlerimizin satışında bir önceki yıla göre yüzde 90 civarında bir artış
kaydettik. Ayrıca diğer ürün gruplarımızla ciromuzu yüzde 55 artırdık. Bu yıl ilgili ürün grubumuzun satışlarını iki katına
çıkarmayı hedeﬂiyoruz” diye konuştu. Diğer ürün grubu Alman menşeli Tandler’in
ise otomotiv, paketleme, gıda, ağaç, gemi
inşa ve savunma sanayiine olmak üzere taşıma sistemleri, tarım makineleri, presler,
montaj platformları ve özel makinelere hitap ettiğini belirten Koç, 24 ülkede 220 bin
ürün ile hizmet veren uluslararası pazarda
tanınan bir marka olduğuna dikkat çekti.
Yeni ürün gruplarının ise birbirini tamamlayıcı nitelikte olacağını belirten
Özer Koç, “İstanbul’un Anadolu yakasında da ayrı bir yapılanma planlıyoruz. Hizmet ettiğimiz ürün grupları ile sistem kur-

ma anlanında çalışmalarımız oluyor. Bu yıl
içinde konuyla ilgili daha detaylı yatırımlar yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Ortadoğu ülkelerinin yanında Doğu Avrupa ülkelerinde de müşterilerinin olduğunu aktaran Koç, “Sahip olduğumuz diğer
ürün gruplarının redüktör ailesini tamamlayıcı nitelikte oluşu firmamıza avantaj
sağlıyor. Bu da bize butik bir firma gibi hareket ederek, paket
ürünleri mühendislik hizmeti ile beraber sunabilme
fırsatını beraberinde getiriyor” ifadesini kullandı.
Sektörle ilgili bilgiler
de veren Özer Koç, redüktörlerin Türkiye’de yaklaşık 750 bin adet üretildiğini belirtti. Koç, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD,
Japonya ve Çin menşeli ürünlerin de pazarda yer aldığını dile
getirdi.
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