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HAKKIMIZDA

ETH Mühendislik, yıllarca Borusan Mühendislik’te çalışmış olan ekip üyelerini 2017 yılında 
çatısı altında toplayarak kurulmuştur. ETH Mühendislik müşteri odaklılık ve yaratıcıkla 
farklılaşmayı hedeflemektedir.

ETH Mühendislik, dünya çap›nda hizmet veren teknoloji tedarikçileri ile ortak çal›şmalar 
yürütmektedir.
 
Teknoloji tedarikçisi konumunda bulunan şirketlerin farkl› ülkelerdeki projeleri için imalat 
yapmaktad›r. Hizmet verdi€i işletmelerin verimlili€ini art›rmak amac›yla mühendislik 
hizmetlerini gerçekleştiriyor. Müşterilerimizin taleplerine uygun olarak yatırım hizmetlerinin 
yan› s›ra, endüstriyel kurulum ve fabrikaların yeni lokasyonuna taşınmasında anahtar teslim 
hizmet vermektedir.

EHT Mühendislik ana iş konuları:

•    Endüstriyel Tesis Kurulum

•    Fabrika Taşıma (Plant Relocation)

•    Fabrika Bakım ve Onarım

•    Rulo ve Levha Sac Taşıma Ataşmanları İmalatı

•    Tasarım ve Makine İmalatı
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ENDÜSTRİYEL TESİS KURULUMU

ETH Mühendislik, deneyimli ve uzman kadrosu ile fabrikan›z›n yurtiçi / yurtd›ş› sektör ve marka 
ba€›ms›z olmak üzere taş›nmas› ve devreye al›nmas› gerçekleştirmektedir.

Firmalar›n ihtiyaçlar› do€rultusunda, endüstriyel tesis kurulumu kapsam›nda makineler ile 
ilgili revizyonlar ve bak›mlar da yap›labilmekte olup, k›s›tl› süre gerektiren taş›ma projelerinde 
müşterilere  özel ve esnek planlama yap›larak müşterilerin sipariş ve üretim beklentilerine uygun 
çal›ş›labilmektedir.

Tüm bunlara ilave olarak, müşterilerimizin yat›r›m teşviklerinden azami ölçüde faydalanmalar›n› 
sa€layabilmek için yat›r›m teşvik dan›şmanl›€› da verdi€imiz hizmetler aras›ndad›r.

FABRİKA TAŞIMA (Plant Relocation)

Yurt içi ve yurt dışı fabrika taş›ma projelerinde, mekanik, elektrik, otomasyon ve ak›şkanlar 
konular›nda sorumluluk ETH Mühendislik’te olacak şekilde mühendislik, işçilik, nakliye, kald›rma 
ekipmanlar› ve gümrükleme dahil tüm hizmetler verilmektedir.
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TASARIM ve MAKİNE İMALATI

Müşterilerimizin taleplerine göre yeni makine tasar›m›, mevcut makineler üzerinde ise kapasite 
art›r›m›na yönelik revizyon çal›şmalar› yapmakta ve işletmelerin ihtiyac› olan yedek parça tasar›m› 
ve imalat› alan›nda da faaliyet göstermektedir.

ETH Mühendislik tasar›m ve imalat işlevleriyle farkl› sektörlerde kullan›lan makinalar› üretme 
yetkinli€ine sahiptir. Standart makinelere ilave olarak, farkl› sektörlerdeki müşterilerinin özel 
taleplerine uygun makineler de tasarlan›p imal edilmektedir.

Makine üretiminde teknolojik yenilikleri yak›ndan izleyen ve talaşl› üretimde otomasyon tekniklerinin 
olanaklar›ndan yararlanan ETH Mühendislik, bilgisayar kontrollü teknik alt yap›s› ve deneyimli 
çal›şanlar› sayesinde büyük ölçekli ve karmaş›k tasar›mlar›n üretimini başar›yla gerçekleştirmektedir.
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RULO ve LEVHA SAC TAŞIMA EKİPMANLARI 

ETH Mühendislik ürünleri aras›nda yer alan Bobin Taşıma Ataşmanı, çift tarafl› aç›l›p kapanabilen 
çeneli kollar› ile rulo saclar›n yer kayb› olmadan istiflenmesine imkan verir. K›s›tl› stok sahalar›nda “C 
Kanca” kullan›m›na göre %30-40 oran›nda stok verimlili€inin art›r›lmas›n› sa€lar. Ayr›ca müşterinin 
ürün ile ilgili hasars›zl›k beklentilerine göre gerekti€inde özel tasarlanarak ürünlerin kenar hasar› 
oluşmadan elleçlemesine imkan sa€lar. Bunlara ilave olarak uzaktan kumanda edilebilen, her iki 
yönde sonsuz dönme, alçalma / yükselme ve açma / kapama hareketleri ile operatörün taş›nan 
malzemeye yaklaşmadan emniyetli bir  mesafede kalmas› ile olas› iş güvenli€i risklerinin bertaraf 
edilmesi sa€lan›r. Bu ürünler, müşterimizin taleplerine göre, 15, 20, 30 ton veya gerekti€inde daha 
yüksek kapasiteli olarak üretilmektedir.

BAKIM ve REVİZYON

Konusunda uzman teknik ekipler ile sektör ve marka bağımsız olarak;
•    Makine, hat ve komple tesislerin demontaj›, taş›nmas› ve tekni€ine uygun şekilde montaj›n›n         
      yap›lmas›.
•    Yeni makinalar›n montaj› ve devreye al›nmas›.
•    Mevcut makinalar›n planl› bak›mlar›n›n, eksen ve kot kontrolünün yap›lmas› ve ayarlanmas›.
•    Mevcut makinalarda modernizasyon ve revizyon yap›lmas›.
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REFERANSLARIMIZ

• 3M

• Alcos

• ArcelorMittal – Galati

• ArcelorMittal – Üsküp

• Arçelik

• Asil Çelik

• Atakaş

• Bağcı Antrepo

• Bemas Metal

• Borçelik

• Borusan Enerji

• Borusan Mannesmann Boru

• Borusan Lojistik

• Borusan Makine ve Güç Sistemleri

• Cesan

• Cargill

• Coşkunöz

• Crown

• CMI

• Çağsoy Tekstil

• Çemtaş

• Çelik Halat

• Çimtaş

• Daikin

• Dalan Kimya

• Daimler Mercedes

• Danieli

• Ebner

• Elba

• Eti Makine

• Ferroli

• HMY Teknogon

• Hitachi

• Hyundai- Assan

• Isover Saint Gobain

• İpek Kağıt

• İzocam

• Kerim Çelik

• Kordsa

• Matay

• MMK Metalurji

• MPS Metal

• Nestle

• Parsan

• Posco - Assan

• Primetals 

• Prysmian Group

• Rekor Kauçuk

• Rhea Marine

• Roda Limanı

• A.Schulman

• Siemens

• Siemens VAI

• Silvan

• SMS Siemag

• Tat Metal

• Thyssenkrupp

• Tezcan Galvaniz

• Teknorot

• Tosyalı Toyo

• Turyağ

• Yorim

YURTDIŞI TEKNOLOJİ TEDARİKÇİLERİ İÇİN 
MAKİNE ve EKİPMAN İMALATLARIMIZDAN ÖRNEKLER
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