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İş Yer�n�ze Gel�yoruz !

Ağır, hac�ml�, kıymetl�
parçalarınızı

“E K   Ü C R E T   A L M A D A N”
ölçüyoruz

Pahalı s�stem ve personel yatırımı yer�ne caz�p fiyatlarla profesyonel 
h�zmet�m�zden faydalanınız.



 Bu broşür �le s�zlere firmamızın “Opt�k ve Lazer Ölçümleme” h�zmet�n� tanıtmak, uygulama örnekler� vermek �st�yoruz.
Arprom herhang� b�r s�stem veya yazılım pazarlamıyor. Bütün d�kkat ve özen�m�z “h�zmet” üzer�ne odaklı. Kurulduğumuz 2004 
yılından bu yana yüzlerce firmaya h�zmet götürdük, b�nlerce CAD ver� ve opt�k metroloj� raporu hazırladık. 
B�zlere emanet ett�ğ�n�z projeler�n�z �ç�n teşekkür eder�z.  
 
2010 yılında  Türk�ye de b�r �lk olarak “Opt�k Tarama”, “Opt�k Metroloj�” ve “CAD ver� Hazırlama” konularında ISO 9001:2008 Kal�te 
Yönet�m S�stem� kurduk ve Bureau Ver�tas üzer�nden DAkkS' e(DAR) akred�te olduk.  Türk�ye'de b�r �lk olarak yukarıdak� 
konularda s�stem çalışması yapıldı, tal�mat, yönetmel�k ve prosedürler hazırlandı. Ş�md� ara ve ana denetlemeler sonrası 
belgem�z� 2016 ya kadar tesc�l ett�rd�k.
 
Mayıs 2013 de yen� yatırımlarımız �le 16 m�lyon p�ksel çözünürlükte opt�k tarama ve 36,2 m�lyon p�ksel çözünürlükte Fotogrametr� 
h�zmet� sunmaya başladık. 80mm den 1200 mm kadar 6 adet ölçme hacm� �le �ş parçalarını en yakın boyuttak� mercek takımı �le 
ölçüyor, yüksek hassas�yetler elde ed�yoruz. 

Mayıs 2015 de büyük parça ölçümler� �ç�n FARO Ventage yatırımı yaptık. Ş�md� her boyuttak� parçayı 80 metrede 39 m�krona 
varan hassas�yetlerde ölçeb�l�yoruz . ARPROM olarak opt�k tarama, fotogrametr� ve Lazer ölçüm c�hazımız FARO Vantage �le 
h�zmetler�m�z� en son teknoloj� ve s�stemler �le ver�yoruz.   

Daha gen�ş b�lg� veya ücrets�z ön çalışma �ç�n lütfen b�z� b�lg�lend�r�n.

Umarız s�z Sayın F�rmanız �le de çalışır, b�lg� b�r�k�m�m�z ve serv�s anlayışımızı h�zmetler�n�ze sunab�l�r�z.

Saygılarımızla.

R. Bahadır ONAT

MERHABA

0.2    Arprom Kal�te Pol�t�kası

Ÿ  Toplumda ve �şb�rl�ğ� �çer�s�nde olduğumuz sektörlerde, kal�te b�l�nc�n�n yayılmasına katkıda bulunmak. 

Ÿ  Türk�ye'dek� endüstr�yel 3 boyutlu ölçü s�stemler� h�zmet sektöründe standartları �y�leşt�rmek. 

Ÿ “Müşter� ve çalışan memnun�yet�” odaklı h�zmet anlayışı oluşturmak ve bu anlayışı sürekl� daha �y� olma yolunda �lerletmek. 

Ÿ  Müşter�ler�m�z�n beklent�ler�n� ve �ht�yaçlarını sürekl� olarak karşılayacak h�zmetler� sunmak. 

Ÿ  “Sıfır hata ve opt�mum hız “ anlayışında ölçü h�zmetler�n� kal�teden ödün vermeden uygun fiyatlarla sunmak. 

Ÿ  H�zmet kal�tes� ve müşter� memnun�yet� ve Süreç ver�ml�l�ğ�n� sürekl� �y�leşt�rmek, bu amaç doğrultusunda, firma pol�t�ka ve hedefler� �le orantılı 
olarak, çalışanlarımızın k�ş�sel gel�ş�mler�n� �y�leşt�rmek, gel�şt�rmek ve eğ�t�m vermek. 

Ÿ  Çalışanların, firmamızın Kal�te Yönet�m S�stem� standartlarına katılımını teşv�k etmek ve takım çalışmasını özend�rmek. 

Ÿ  "Güven duygusu” nun büyük b�r sermaye olduğunun b�l�nc�nde olmak, müşter� ve çalışanlarımız �le olan b�rl�ktel�kler�m�zde, bu sermayey�, her geçen 
gün arttırmaya çalışmak. 

Ÿ  H�zmetler�m�z kapsamında olası tehl�kel� durum ve davranışlar �le �lg�l� r�sk değerlend�rmeler�n� s�stemat�k b�r şek�lde yaparak bunları önleme 
yaklaşımını yerleşt�rmek. 

Ÿ  Başarı �le �lg�l� göstergeler� sürekl� �y�leşt�rmek. Kal�te ve ver�m de başarısızlığa sebep olan kök nedenler� ortadan kaldırmak. Önley�c� ve düzelt�c� 
kararları �ved�l�kle almak ve uygulamaya koymak. 

Ÿ   Hatasız süreç – ver�ml�l�k süres� konusunda yoğunlaşmak, sıfır hata ve en kısa sürede süreçler�n tamamlanması �ç�n gerekl� faal�yetler� yapmak.

Sektörümüzde,sadece müşter� memnun�yet� ve sorumlu �ş anlayışı �le değ�l,
kal�te adına da öncü ve örnek olmak b�ze gurur ver�yor.



DONANIM

Opt�k tarama s�stem�m�z Alman Ste�nb�chler firması, COMET6 model ve 16 m�lyon p�ksek çözünürlükte.  Sürekl� aktüel 
tuttuğumuz kal�te kontrol yazılımı INSPECTplus (2 l�sans) ve CAD S�emens NX (3 l�sans) ve Geomag�c yazılımı �le tarama 
sonuçlarını değerlend�r�yoruz.  Tarama s�stem�  VDI 2643 T3 şartlarında, yan� ardışık b�rden çok çek�mler �ç�n test ed�lm�şt�r. 

FARO Vantage lazer tak�p ölçme s�stem� �le 2x80 metre çapta ölçüm yapab�l�yor, 80 metrede 0.039 mm ye varan 
hassas�yetlere ulaşab�l�yor ve gerek kr�t�k parça muayeneler� gerekse de havacılık ve uzay çalışmaları g�b� form geometr�n�n 
kapas�te/ performans etk�s� olan projelerde (kanat, pervane…) başarıyla uygulamalar yapıyoruz.   

COMET 6 �le dokunmasız ölçme teknoloj�s� �le her türlü yüzey formuna ulaşıyor, prob hatalarını el�m�ne ed�yor, yüksek 
sayısallaştırma sonucuyla  en �deal çözümü sunuyoruz.

plusplusINSPECTINSPECT

Opt�k Tarama
Ste�nb�chler COMET6

(16 m�lyon p�ksel
Led ışık)

Ölçme Hac�mler�
80, 150, 250, 400, 800

ve 1200 mm

Fotogrametr�
N�kon D800

36,2 Mp

FARO Vantage
3D Taşınab�l�r

Koord�nat ölçme

Kal�brasyon Bar
125 mm
750 mm

1250 mm

CAD
S�emens NX 
Geomag�c

80 mm m�kro lensden 1200 mm kadar 6 takım ölçme 
hacm� �le obje boyutlarına en yakın mercek takımları �le 
ölçüm yapıyor, yüksek hassas�yetler elde ed�yoruz.
16 Mp (m�lyon p�ksel) tarama s�stem�m� �le ş�md�ye kadar 
er�ş�lm�ş en yüksek çözünürlükte ölçüm yapmakta, 
hassas detayları güvenle sayısallaştırmaktayız. 
75x50x50 mm boyutlarında b�r parçada 4..5 m�kron, 
900x600x600 boyutlarında �se 45..50 m�kron hassas�yet 
sağlıyoruz. 
NIKKON D800, 36.2 m�lyon p�ksel çözünürlükte kamera 
�le fotogrametr�k ön ölçüm çalışmasını boyu 1..1,5 
metrey� geçen büyük parçalarda veya kr�t�k parça 
ölçümler�nde mutlaka uyguluyor, ardışık çek�mlerden 
oluşan b�nme hatalarını el�m�ne ed�yoruz.
Fotogrametr� uygulamamız �le 5x5x5 metre ebatlarında 
b�r hac�m �ç�n ölçüm hatası 0,15 .. 0,2 mm.
Ağır, hac�ml� veya hassas parçalarınızı aracımızla gel�p 
�ş yer�n�zde ölçüyoruz. 
3 ayrı term�nalde S�emens NX �le parametr�k CAD ve b�r 
term�nalde Geomag�c yazılımı �le fiz�ksel CAD ver� 
hazırlıyoruz.  

Her türlü geometr�y� “dokunmasız” veya yüksek hassas�tte lazer teknoloj�s� �le 
ölçüyor, en �nce detayları �le  sayısallaştırıyoruz



OPTİK TARAMA
LASER ÖLÇÜM

Beyaz ışık teknoloj�s� �le parçaların 3 boyutlu opt�k 
taramalarını yapıyor, elde ed�len yüz b�nlerce, m�lyonlarca 
nokta �le parça geometr�s�n� sayısallaştırıyor, ver�ler�n 
objeye temas ed�lmeden dokunmasız elde ed�lmes� �le 
malzeme doku, c�ns veya sertl�ğ�ne bağlı olmaksızın (last�k, 
der�, tekst�l v.s.) parça geometr�s�n� hassas ve eks�ks�z b�r 
şek�lde oluşturuyoruz. 

16 Mp (m�lyon p�ksel) tarama s�stem� �le ş�md�ye kadar 
er�ş�lm�ş en yüksek çözünürlükte ölçüm yapmakta, hassas 
detayları güvenle sayısallaştırmaktayız. 75x50x50 mm 
boyutlarında b�r parçada 4..5 m�kron, 900x600x600 
boyutlarında �se 45..50 m�kron tolerans �le ölçeb�lmektey�z. 
Fotogrametr� uygulamamız �le 5x5x5 metre ebatlarında b�r 
hac�m �ç�n ölçüm hatası 0,15 .. 0,2 mm d�r.

Aracımız �le �ş yer�n�ze gel�p ağır, hac�ml�, kıymetl� 
parçalarınızı �ş yer�n�zde taramaktayız.

Tekl�f mektubumuzda projedek� hassas�yet� bel�rt�yor, talep ed�ld�ğ�nde uluslararası onaylı sert�fika b�lg�ler�n� b�rl�kte ver�yoruz. 
Boyu 1.. 1,5 metrey� geçen parça ve kalıplarda mutlaka fotogrametr�k koord�natlar elde ed�ld�kten sonra opt�k ölçüme geç�yor, data 
güven�l�rl�ğ�m�zden h�çb�r  tav�z vermem�ş oluyoruz. 

WEB sayfamızda daha detaylı b�lg�ler ve örnekler bulacaksınız  .  Lütfen e-broşür bölümünü  de �nceley�n�z.www.arprom.com.tr
S�stem hakkında daha gen�ş b�lg� ve uluslararası referanslar �ç�n lütfen   ve  ayfasını z�yaret www.ste�nb�chler.de www.faro.com s
ed�n�z.

Kullandığımız s�stem, ölçümleme değerler�m�z ve uygulama standartlarımız �le 
yüksek hassas�yet ve formda �ş parçalarınızın ölçümüne tal�b�z.

FARO Vantage taşınab�l�r 3D CMM lazer Tracker 
yatırımımız �le büyük, ağır ve hac�ml� parçaları çok yüksek 
hassas�yetler �le ölçmeye başladık. 
80 metrede 0,039 mm ye varan ölçme hassas�yet�m�z �le: 

Havacılık,
Uzay, 
Otomot�v,
İnşaat,
Çel�k yapı
İş Mak�naları ve  
Gem� / Yat yapımı g�b� sektörlerde

· Metroloj�,
· F�kstür,
· Kalıp,
· Montaj kontrolü,
· H�zalama,
· Ters�ne mühend�sl�k,
· CAD ver� hazırlama,
· Robot kal�brasyonu g�b� 

çalışmalar yapıyoruz.  

ARPROM, en yen� ve gel�şm�ş s�stemlerle ;
· Ste�nb�chler COMET 6 opt�k tarama, 
· Fotogrametr�, 
· FARO Vantage lazer koord�nat ölçüm,

C�hazları �le kal�te kontrol ve CAD ver� hazırlama 
h�zmet� sunmaktadır.  

http://www.faro.com
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BÜYÜK PARÇA ÖLÇÜM

Üç yöntem �le büyük parça ölçümü yapmaktayız: 
1. Fotogrametr�: Çok büyük ve gen�ş toleranslı parçalar �ç�n, 5 metre üstü
2. Fotogrametr� ve Opt�k tarama: Büyük ve dar toleranslı parçalar �ç�n, 2..5 metre
3. Lazer Tracer : Çok büyük ve dar toleranslı parçalar �ç�n, 5 metre ve üstü

Fotogrametr� ve Opt�k tarama Lazer Tracker 

KÜÇÜK PARÇA ÖLÇÜM

COMET6 16 Mp (16 m�lyon p�ksel) tarama s�stem� m�kro lensler� �le tarama yapıyor, ş�md�ye kadar ulaşılmamış  yüksek 
yoğunlukta detay elde ed�yoruz.    
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PARAMETRİK 
CAD VERİ

Parametr�k CAD yüzey, tarama ver�s�nden elde ed�len doğru, plan, eğr� g�b� bas�t elementler�n CAD yazılım �ç�nde (NX, Sol�dworks 
g�b�) süpürme, döndürme, uzatma g�b� yönlend�rmeler �le elde ed�len unsurların b�r araya get�r�lmes� �le elde ed�l�yor.   
Objey� meydana get�ren unsurlar, b�rb�rler� �le kurallı b�r �l�şk�l� hal�nde düzgün bas�t elementler ve eğr�lerden oluşturulmuş 
matemat�ksel (nurbs) yüzey veya katıdır. 
Parametr�k CAD çalışmasında, taranan parçadak� �malat veya kullanımda meydana gelm�ş çeş�tl� deformasyonları düzelt�yor, 
varsa s�metr�ye d�kkat ed�yor, dalgasız, b�rb�rler� �le tanjant yüzey parçacıklardan meydana gelen CAD ver� elde ed�yoruz. 

Mutlaka kalıp ayırım hattı d�kkate alınarak modelleme yapıyor, gerekl� çıkma açıları göz önünde bulunduruyoruz.  

WEB sayfamızda   daha gen�ş b�lg� ve örnekler bulacaksınız.  www.arprom.com.tr

Performans önem� olan hava veya sıvı �le sürtüşmel� parçalarda (fan, pervane g�b�) veya görsel önem� olan yüzeylerde (araç 
kaporta parçaları g�b�) çalışmaları yüksek ver�m ve kal�tede  G3 (flow) eğr� ler �le ve A-Class olarak tasarlıyoruz.  

Bu tür parçalarda yüzey akış raporlarını standart prosedür olarak data b�rl�kte �let�yoruz

Güven duygusu en büyük sermayem�z ve bunu her gün arttırmaya 
çalışıyoruz.

http://www.arprom.com.tr
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FİZİKSEL 
CAD VERİ

Parça formunun aynen muhafazası (kopyalanma) �stenen parçalarda özel yazılımlar �le (Geomag�c) tarama ver�s� üzer�ne 
doğrudan yüzey atama yapılarak fiz�ksel CAD ver� elde ed�yoruz. 
F�z�ksel CAD ver� uygulamalarımızı türb�n kanadı v.s g�b� performans �l�şk�s� olan veya d�ş �mplant, ortoped�k parçalar g�b� özel 
ölçümlerle elde ed�lm�ş form parçalara başarı �le uyguluyoruz.  
   B�omekan�k uygulamalar
Son derece özel olan bu “deneysel” geometr�n�n kes�nl�kle, h�çb�r farklılık yaratmadan ve yüzey dalgalanmalarına da müsaade 
ed�lmeden, doğrudan yüzey kopyalama yöntem� �le CAD model�n� elde ed�yoruz.  

D�z protez�: Sürtünme bölgeler�nde fiz�ksel, �ç bölgelerde parametr�k yöntem �le 
CAD yüzeyler ve 3D katı model elde ed�ld�.  

Türb�n kanatları: F�rar kenarlarındak� hassas form 
geometr� fiz�ksel, ayak kısmı parametr�k CAD olarak 
tamamlandı. 

10 yılı aşkın sürede yüzlerce firmaya opt�k ölçüm h�zmet� götürdük,  
b�nlerce proje hazırladık.
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SAYISAL
OPTİK METROLOJİ

Yüksek çözünürlükte değ�şeb�l�r ölçme hac�m mercekler� �le b�r �k� m�l�metreden b�r kaç on metreye kadar her türlü objey� opt�k 
yöntem �le sayısallaştırıyor, hac�msel ve boyutsal muayene ed�yoruz. Tekn�k olanaklarımız bu teknoloj�n�n �z�n verd�ğ� maks�mum 
sev�yede olup ş�md�ye kadar er�ş�lm�ş en yüksek çözünürlükte 16 Mb kameralar �le yoğun detaylar elde ed�yoruz. 

Opt�k taramanın objeye temas ed�lmeden sağlanması �le her türlü doku ve sertl�ktek� malzemey�  
(sünger, tekst�l, der�, last�k v.s.) güvenle ölçüyor, dar ve ulaşılması zor kısımlara kolay er�ş�mle 
prob hataları ve sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Farklı özell�k ve hassas�yetlerde değ�ş�k ölçme 
aletler�ne gerek duymadan ölçme �şlem�n� tamamlıyor, elde ed�len yüz b�nlerce nokta �le parça 
geometr�s�n� b�r bütün olarak elde ed�yor, değ�ş�k açı ve konumlarda �rdel�yor, kr�t�k bölgelerden 
kes�tler alab�l�yoruz.
İlk parça muayeneler�nde CAD ver� �le çakıştırma yaparak çekme, form değ�ş�kl�kler� ve çeş�tl� 
deformasyonlar hızla tesb�t ed�yor düzeltmeler�n daha b�l�nçl� yapılmasını sağlıyarak öneml� 
zaman/para tasarrufu sağlıyoruz. 
S�stem�n taşınab�l�r olmasıyla ağır, hac�ml�, kıymetl� parçaları �ş yer�n�zde ölçüyoruz.
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OPTİK METROLOJİ RAPORU

Poz.           Nom�nal value                Toleranz m�n/max                     Actual value                Acc.                 Fa�lt

1              Ø65 +/-0,3                               62,7 / 65,3                                    62,9                                                X

2              32,8 +/-0,2                               33 / 32,6                                       32,8                         X

3                  R0,5                                                                                            0,45                       X 

4                  2,5 -0,1                                2,5 / 2,4                                           2,4                         X

Opt�k yöntemle her türlü geometr�y� hızlı ve düşük mal�yet �le 
boyutsal ve hac�msel muayene ed�yoruz.
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HACİMSEL
OPTİK METROLOJİ

Opt�k tarama ver� (aktüel) CAD ver� (referans) �le çakıştırılarak fark geometr� b�r renk skalası �ç�nde + / - değerler olarak 
raporlanır - RENK KODLAMA -. 

Bestfit çakıştırmada nokta bulutu ve referans ver� serbest 
ortamda en �y� yakınlaşmayı verecek şek�lde (s�gma 3) 
çakıştırılır. RPS s�stem de �se aktüel CAD ver� çakıştırılması 
parça montaj konumuna göre yapılır.

     Bestfit System RPS – Referenz Po�nt  System                              

Üret�len parçaların ömrünü arttırmak, fonks�yonell�ğ�n� daha �y� hale get�rmek, montaj sorunlarını g�dermek �ç�n kullanılan 
geometr�k toleransları d�kkat ve hassas�yetle ölçüyoruz. Arprom olarak parça şek�l elemanlarında oluşan geometr�k sapmaları, 
problu s�stemlere göre b�rkaç nokta �le değ�l,  opt�k tarama �le elde ed�lm�ş yüzlerce noktanın �stat�st�ksel değerler� d�kkate alarak 
daha hassas değerlerle ölçüyor, deformasyonları saptıyoruz. 

Paralell�k

S�metr�kl�k

Eş Merkezl�k

Açısal (Eğ�m)

D�kl�k

Poz�syon

Doğrusallık

Yüzey B�ç�m�

Ç�zg� B�ç�m�

S�l�nd�rl�k

Da�resell�k

Düzlemsell�k

Form ve Konum Toleransları

0.20 Datum system A

OK 0.10

Ref.Datum B2
0.05

0.20 Datum system A

OK 0.11

Ref.Datum B1
0.08

Datum system ADatum system A

Datum system ADatum system A-B-C

+6.05
+1.74

Ref. Po�nt 3
X

Y
Z

+21.720.50 Datum system A-B-C

OK 0.31  +0.00 mm  -6.00 mm  +0.00 mm

 +0.00 mm  -6.10 mm  +0.00 mm

0.50 Datum system A-B-C

OK 0.11  -6.00 mm   +0.00 mm +0.00 mm

 -5.94 mm   +0.00 mm +0.00 mm
-0.15
- +

-0.09
- +
-0.09
- +
-0.09
- +

-0.14
- +

-0.09
- +
-0.09
- +
-0.11
- +

-0.09
- +
-0.09
- +
-0.16
- +GT 52 Yüzey b�ç�m� < 0.5

Ref. Po�nt 2

+1.87
-19.76

X

Y
Z

   -5.99

2 x Ø 
35,9
35,2

Ø 0,014 M  A  B

B
0.4  A

0.06 

A

0.4  A
2 x

TS 1304, ISO 1101, ASME Y14.5 normlara uygun 
form ve konum geometr�k toleransları ölçüyoruz
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MEKANİK 
TASARIM

Ref 9

Y
X

Z

+10.28
+ 9.81

-0.00

Ref 1

Y
X

Z

-12.97
-6.48

+0.00

Ref 2

Y
X

Z

-9.18
-5.37

+0.00

Ref 3

Y
X

Z

-5.85
-3.91

+0.00

Ref 4

Y
X

Z

-2.75
-2.28

+0.00

Ref 5

Y
X

Z

-0.53
-0.93

+0.00

Ref 6

Y
X

Z

-0.55
+2.12

+0.00

Ref 7

Y
X

Z
   -2.77
 +5.34

+0.00

Ref 8

Y
X

Z

  -6.69
 +8.28

Ref 10

Y
X

Z

- 15.91
-10.80

-0.00

+0.00

Merk 2

Y
X

Z
+0.06
-0.06

+0.00

Broşüre örnek olarak komprösör vida çalışmamızı ele aldık.  
Vidalarda optik tarama sonrası ilk olarak CAD veriye esas 
olacak şekilde referans ölçümler yapıldı . Elde edilen sayısal 
değerler formüllere yerleştirilerek düzeltmeler yapıldı, helis 
açısı, hatve vb. hesaplamaları ile 3D modelleme için gereken 
parametreler elde edildi. Diş profil kesit eğrisi çıkartılarak A-
sınıfı yüzey verecek şekilde düzenlendi. Hesaplamalardan 
alınan sonuçlara göre her iki vida için parametrik CAD model 
hazırlandı ve aktüel veri ile çakıştırılarak (bestfit) +/- 0.05 
skalasında geometrik muayeneyle çalışma tamamlandı.

Turbo şarj kompresör fanları ile bilezik arası boşluk +/- 0,05 
mm tolerans hassasiyetinde. Buradaki ölçü kanat dış 
kenarlarından gerekli hassasiyette alınamayacağından 
bilezikle birlikte ölçüldü ve referans değer olan 0,3 mm ofset 
alınarak fan dış konturları tespit edildi.  

clearnce 0,3 m
m

Planet dişli redüktörü, “yörünge dişlisi” bölüm 
dairesi çapı sanal pim mastar ile ölçümü.

z= 52
dk= 82,26
df= 75,48
h= 3,39
ts= 4,77
beta= 14,6
do= 78,94
mn= 1,469
ms= 1,518

Matemat�ksel �l�şk�ler� d�kkate alarak mekan�k parçaları yen�den tasarlıyoruz

C�rcle 4
X
Y
Z
D

-69.84
+27.51
+47.89
+28.11

C�rcle 6
X
Y
Z
D

-35.29
+24.36
+47.89
+31.42

X
Y
Z
D

-53.14
+29.24
+47.89
+ 5. 19

C�rcle 5
X
Y
Z
D

-63.75
+20.51
+47.89
+ 9.12

Po�nt 1

Y
X

Z
   -30.79
 +71.02

+0.00

C�rcle 10

Y
X

Z
   -0.01
-71.02

 -0.02
+34.94D

C�rcle 9

Y
X

Z
   -0.01
-71.02

 -0.02
+61.56D

Cyl�nder 1
D +24.92

Cyl�nder 2
D +34.93

Po�nt 2

Y
X

Z
+36.91
-84.17

-0.00
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RE-
KONSTRÜKSİYON

İmalatı sürmekte olan mamul ve mamulü meydana get�ren parçaları, yen� �malat koşulları altında tekrar tasarlıyor, 3D model 
ve tekn�k res�mler�n� hazırlıyor, montaj ve ürün ağaçlarının meydana get�r�yoruz. 
Metot anal�z çalışmaları, zaman etütler� yapıyoruz, montaj ve test aparatları tasarlıyoruz.

Tasarım

PARÇA 3D MODEL
PARÇA 2D TEKNİK RESİM

KOMPLE ÜRÜN
ÜRÜN AĞACI

MONTAJ APARATI
TEST APARATI

KAYNAK APARATI

Danışmanlık

KODLAMA SİSTEMATİĞİ
METHOT ANALİZ

ZAMAN ETÜTLERİ
İMALAT MALİYET HESAPLAMA
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