Maktek İzmir 2017 Fuarı
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
tarafından hazırlanan Maktek İzmir 2017
Fuarı, İzmir’de endüstrinin en önemli
firmalarını bir araya getirdi. Sektörle ilgili
tüm firmaların bir arada olduğu fuar 4 – 7
Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Benzer sektördeki firmaların ürünlerinin
tanıtımının yapıldığı fuarda aynı zamanda
katılımcı firmalar, ilerleyen teknolojik
gelişmelerini
gösterme,
üretim-satış
kapasiteleri,
ürün
fiyatlandırmaları
hakkında bilgi paylaşımını yapma şansına
sahip oldular.
Bu büyük organizasyonda, Güralp Vinç ve Makine olarak, fuardaki
standımıza gelerek bizleri yakından takip eden ziyaretçilerimize
teşekkür ediyoruz.

Vinç sektöründe bir ilk!
GÜRALP, vinç sektöründeki ilk AR-GE merkezi oldu…!!!

Kurulduğumuz 1991 yılından bu zamana kadar, yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ve projeleri neticesinde 19.09.2017 tarihinde,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alarak Vinç sektöründe resmi olarak onaylı, ilk ARGE merkezi haline
geldik. Bu gururu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Yaptığımız Ar-Ge yatırımları ile dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Güralp Vinç ve Makine olarak, son yıllarda ARGE ve
İnovasyon konusuna büyük yatırımlar yaptık. Sektörde yaptığımız yenilikler ve kalite standartlarına verdiğimiz önemle,
gerek yurtiçi gerekse yurtdışında ülkemizi gururla temsil ediyoruz.

2017 yılının Mayıs ayında başlattığımız
hazırlıklar ile resmi olarak ARGE merkezi
olmak için gerekli adımları atıp, Temmuz
ayında
resmi
başvuru
işlemlerini
tamamladık. Gerekli incelemeler ve
görüşmeler
neticesinde
19.09.2017
tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından onay alarak Vinç
sektöründe resmi olarak onaylı ilk ARGE
merkezi haline geldik.
Yönetim Kurulu Başkanımız Alparslan
Kurtmen; “Yenilikçi bakış açısı, kendini
sürekli geliştirmeyi, sürdürülebilir başarıyı
hedefleyen vizyon ile bugüne kadar
ARGE’ye yapılan yatırımların sonuçlarını

fazlasıyla aldığımızı belirterek, bundan
sonraki süreçte de Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının desteği ile araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinin artarak devam
edeceğimizi” ifade etmiştir.
Bilimin ve yeni teknolojilerin gelişmesi ile
yeni robotlar ve makinaları da yakından
takip ederek, üretimimizin önemli bir
kısmını son teknoloji robotlardan
faydalanarak yürütmekteyiz. Kalite ve
inovasyonda sürdürülebilirlik politikası ile
yeni
başarılara
imza
atmayı
hedeflemekteyiz.

Mermer ve Beton kapma
Her türlü kaldırma operasyonu ihtiyacına
cevap vermek için çalışarak ve yatırımlar
yaparak “Mermer ve Beton Kapma”
ürününün üretimine başladık. İhtiyaçların
çeşitliliğine göre taşıma kapasitesi
bulunan ürünümüzü, tecrübemiz ve üstün
kalite anlayışımızla satışa sunuyoruz.
Standart olaarak 350 Kg’dan 1500 Kg’a
kadar çeşitli ağırlıklar için geliştirdiğimiz
ürünümüz, 50 mm’den 280 mm’ye kadar
çeşitli ağız aralıklarıyla her çeşit taşıma
operasyonlarında
kullanılabilmektedir.
Ayrıca standart üretimimiz dışında
kaldırmak istediğiniz mermer ve beton
yüküne ve ağız açıklığı talebinize göre özel
üretimde yapabilmekteyiz.
Yenilikçi anlayışımızın ürünü olan Beton ve
Mermer Kapma kaldırma sistemlerimiz,
Güralp
kalite
ve
güvencesiyle
üretilmektedir.

