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R E F E R A N S L A R I M I Z

- Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Tic. A.Ş.

- Prometeon Turkey   A.Ş.

- Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş.

- Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

- Petlas Lastikleri San. Tic. A.Ş.

- Kocaeli Lastik San. A.Ş.

- ICM Makina ve Mühendislik LTD. ŞTİ.

- Enpay Endüstriyel Paz. ve Yatırım A.Ş.

ÖN KAPAKARKA KAPAK
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 YAPTIĞIMIZ İŞLER

- Mikser makinadan sonra soğutma ünitesi ( Batchoff ) imalatı ve montajı

- Mikser motor + Redüktör arası dişli kaplin imalatı

- Extruder makinadan sonraki konveyör hattı imalat ve montajı

- Extruder kafa kısmı çıkış insört laması ve bağlama grubu imalatı

- Lastik pişirme presleri; yeni pres mekanik montaj, devreye alma, kullanılmış pres
genel mekanik overhaul işlemleri yapılarak devreye alma, modifiye işlemleri

- Presle ilgili her türlü mekanik parça imalatı (ham lastik koyma sehpaları, pişmiş
lastik boşaltma rulo grupları)

- Pres ısı platen imalatı

- Pres arkası hat konveyörü imalatı ve montajı

- Bitirme bölgesi Trim makinası mekanik imalat ve montajı

- Lastik taşıma konveyörleri imalat ve montajı

- Ham lastik taşıma arabaları

- Lastik kat malzeme taşıma arabaları

- Parça onarımı, her türlü redüktör shaftları, tambur milleri tamiratları

 FİRMA PROFİLİ

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

İLKELERİMİZ
Çevremizde ekonomik alanda, eğitim alanında, sosyal yaşamın geliştirilmesi alanında  katkılar sağlamayı amaçlamaktayız.  Bu çerçevede
ülkeye, insana, doğaya,  eğitime,  kültüre ve toplumsal  yaşama hizmet etmeye büyük önem verilmektedir.

 Çalışma saatleri konusunda uygulamadaki yasalara ve endüstriyel standartlara uyulmaktadır.  Haftada  45  saatten  fazla  çalışılmamaktadır 
 ve haftada bir gün  hafta izni verilmektedir. Fazla mesai  saatleri ücretleri her zaman yasaya uygun şekilde ödenmektedir. Gönüllülük  esasına 
 dayalı olarak fazla mesai çalışması yapılmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarına üyelik konusunda yasa hükümleri ve etik kurallar uygulanmaktadır.

Firmamızda kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmaz.

Faaliyetlerimizde şeffaflık ve doğruluk en önemli etik ilkelerimizden biridir.

Çalışanların yasal haklarına büyük bir titizlikle uyulmaktadır.

İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kuralların ve ilkelerin uygulanmasına büyük önem verilmektedir.

Şirketimizde bedensel cezalandırma, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü kötü muamele yapılmamaktadır, bunlar desteklenmemektedir.

Kuruluşumuz, çalışanlarına ait kişisel-özel bilgilerin saklanmasına özen gösterilmektedir.

İşyerimizde zorla çalıştırma ile ilgili bir faaliyet bulunmamaktadır. Böyle bir faaliyet desteklenemez. 

  1997 yılında AK MAKİNA - Ahmet Ökten adı ile faaliyetine başlamış olup 2000 Yılında şirketleşerek AK-AR makina adıyla 1500 m2 alanda 
makine ve kalıp imalatında makine revizyon modifikasyon dalında 4 idari personel, 25 işçi olarak 29 kişilik kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

Yenilikçi ve üretken çözümler sağlamak.

   

Sürekli iyileştirme yöntemi ile çalışmaya devam ederek kapasitemizi büyütmek ve farklı sektörlere çözümler üretmek.
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 MAKİNALARIMIZ MAKİNE PARKIMIZ

1 Ad. CNC İşleme (Köprü Tipi) Tezgahı 2350*1100*4500 mm

1 Ad. 90mm Borwerk Tezgahı 1550*1550*2500 mm

1 Ad. Universal Freze Tezgahı 1200*450*50 mm

1 Ad. Kalıpçı Freze Tezgahı 850*450*400 mm

1 Ad. Torna Tezgahı Q1150*1000 mm

1 Ad. Torna Tezgahı Q1000*4000 mm

1 Ad. Torna Tezgahı 720*3000 mm

1 Ad. Torna Tezgahı 250*1000 mm

1 Ad. Torna Tezgahı 550*2000 mm

1 Ad. 5 Mors Radyal Matkap
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 KALİTE BELGEMİZ
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