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Tam entegrasyon
Ürünlerimiz açık arayüzlere sahip olduğu için endüstriyel uygulamalara 
kolayca entegre edilebilir. Farklı bilgi aktarım olanakları sayesinde üst 
düzey sistemlere rahatlıkla bağlanılabilir.

Akıllı kontrol
Akıllı kontrol sistemimiz tutkallama uygulamalarını daha «akıllı» hale 
getiriyor. Sistemdeki kapsamlı kontrol ve takip fonksiyonları, dijital 
ortamda verimli ağ iletişimi için mükemmel bir arayüz olarak üretim 
süreçlerinin güvenliğini sağlıyor  ve süreçleri iyileştiriyor.

İsviçre kalitesi
Çözümlerimiz, 40 yılı aşkın süredir İsviçre kalite standartlarına uygun 
olarak İsviçre‘de geliştirilir ve üretilir. Bu anlamda, müşterilerimize yüksek 
kalite ve güvenilirlik, aynı zamanda da hassasiyet ve dayanıklılık garanti 
ediyoruz.

Maksimum güvenlik
Operatör ve iş güvenliği bizim için çok önemli. Ürünlerimiz, bu açıdan,  
emniyet ve dayanıklılıkları ile azami sistem kullanılabilirliğini garanti 
etmektedir.

Sadelik ve Kolaylık
Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Sistemlerimiz sade, tutarlı ve 
anlaşılabilir şekilde yapılandırılmıştır. Kullanıcı Arayüzü (HMI) sayesinde 
kurulumu ve kullanımı kolaydır.

Tutkallama uygulamalarını 
optimize etmek için yenilikçi 
çözümler ve faydalı yöntemler 
geliştiriyoruz. Bu sayede müş-
terilerimize teknolojik avantajlar 
sağlıyor ve rekabet güçlerini 
artırıyoruz.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kaynaklar
Az ama öz: Enerji tasarruflu çözümlerimiz hassas bir tutkal uygulaması 
yapar ve tüketim açısından ekonomiktir. Sarfiyatı minimuma indirir. Hem 
müşterilerimizi  hem de çevreyi gözetir.

Kullanım süresi
Yüksek ürün kalitesi, modüllerin kolay değiştirilebilmesi ve yedek parça- 
ların uzun süre kullanılabilir olması ürünlerimizin ömrünü uzatmaktadır.

Ekoloji
„Green Gluing“ sloganı ile tüm ürün ve çözümlerimizde ekolojik bakış 
açısı ve çevreye duyarlı bir üretim anlayışını benimsiyoruz. Örneğin, üre-
timimizi güneş enerjisi ile gerçekleştiriyor, kaynakların verimli kullanıldığı 
bir altyapı ile çalışıyoruz. 

Ürün ve sistemlerimizin gelişti-
rilme sürecinden itibaren üretim 
aşamalarına ve tutkal uygula-
malarımızın dayanıklılığına kadar 
her süreçte kaynakların dikkatli 
bir şekilde kullanılması için daimi 
bir gayret içerisindeyiz.
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Yüksek kullanılabilirlik
Sistemlerimizin kalitesi ve güvenilirliği, yüksek kullanılabilirliği garanti 
etmektedir. Optimum bakım tedbirleri sayesinde plansız duruşların 
önüne rahatlıkla geçilebilmektedir.

Hatasız sonuçlar
Sistemlerimiz güvenilir olup maksimum üretim hızında dahi  en yüksek 
hassasiyet standartlarını karşılamaktadır.

Uygun ve ekonomik
İyileştirilmiş tutkal ve enerji tüketimi, modülerlik, uzun kullanım ömrü ve 
yedek parçaların uyumluluğu, toplam işletme maliyeti üzerinde olumlu 
bir etki yaratmaktadır.

Hızlı yatırım getirisi
Düşük işletme maliyetleri yatırım maliyetlerinin hızlı bir şekilde amorti 
edilmesini sağlamaktadır.

Ürünlerimiz, güvenilirliği 
sayesinde üretim verimliliğini 
arttırmakta; uzun kullanım 
ömrü ile işletme maliyetlerini 
düşürmekte ve bu sayede 
ortalamanın üstünde bir yatırım 
getirisi sağlamaktadır.



Küresellik
70’ten fazla ülkede bulunan şube ve temsilciliklerimizle dünyanın her 
yerindeki müşterilerimize ulaşıyor ve ihtiyaçlarını ilk elden biliyoruz.

Yerel destek
Müşterilerimize “çok yönlü ve kapsamlı“ bir hizmet sunuyor ve onların 
dilini konuşuyoruz. Planlama ve devreye alma işleminden bakım ve üre-
tim optimizasyonuna kadar her süreçte müşteriye yakın ve müşteriyle 
ortak bir anlayış içinde olmak işbirliğimizi kolaylaştırıyor.

Yedek parça
Dünyanın her yerinde ve tüm servis araçlarımızda yedek parçalarımız 
mevcuttur. Üretimde aksama ve arıza durumlarını bu sayede en aza 
indiriyoruz.

Eğitim
Eğitimlerimiz bireysel olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak 
düzenlenmektedir ve ürünlerimizin standart kullanıcı arayüzü sayesinde, 
bir kez öğrenilenler yeni cihazlara anında aktarılabiliyor.

Yetkin danışmanlık
40 yılı aşkın süredir  tutkal uygulamaları konusunda uzman biziz. Müş-
terilerimizle birlikte, müşteriye özel ve ihtiyaç odaklı çözümler geliştiriyo-
ruz.

Müşterilerimiz neredeyse, biz 
oradayız - dünyanın her yerinde. 
Böylece, uzun vadeli işbirliği 
felsefemize uygun olarak hızlı ve 
müşteriye özel hizmet garantisi 
sağlıyoruz.

HİZMETLER



www.robatech.com

Sorumluluk üstleniyoruz. „Green Gluing“ sloganıyla, 
endüstriyel tutkal uygulamaları ve ekolojik değerler ara-
sında bir köprü kuruyoruz. Tutkal uygulamalarını daha 
çevre dostu, güvenli ve daha kolay hale getirmek için 
yenilikçilik ve verimliliği sürdürülebilir çözümlerle birleş-
tiriyoruz. Ekonomik ve çevreye duyarlı bir bakış açısını 
hizmetlerimize entegre etmek bizim için oldukça önemli. 
Robatech, bu anlamda, iyi bir örnek oluşturmaktan 
gurur duyuyor.

Martin Meier, CEO Robatech Group
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