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BİZ KİMİZ?
MARTIN ENGINEERING

1944’te kurulan Martin Engineering, 
dökme malzemelerin taşınmasını daha 
temiz, daha güvenli ve daha verimli hale 
getiren yeniliklerin uluslararası alandaki 
lider geliştiricisi, üreticisi ve tedarikçisidir. 
Martin, akışı hızlandıran, toz ve döküntüyü 
azaltan, bileşen ömrünü uzatan ve 
duruş süresini azaltan, dolayısıyla 
iyileştirilmiş çalışma ortamları ve daha 
fazla karlılık sağlayan teknolojiler sunar.

KÜRESEL LİDERLER

Martin Engineering’in şirket merkezi, 
Neponset, Illinois’tedir. Tüm dünyadaki 
pazarlarımıza ulaşmak için dünya 
genelinde bağlı ortaklıklar, lisans 
sahipleri ve temsilcilerden oluşan bir 
ağ kurduk. Martin’in iş yaptığı yerler 
arasında Meksika, Brezilya, Çin, 
Fransa, Almanya, İngiltere, Güney 
Afrika, Türkiye, Endonezya ve Hindistan 
bulunmaktadır. Martin dünya çapında 
800’ün üzerinde personele sahiptir.

İş Birimi Distribütör / Lisans Sahibi
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ENDÜSTRİ UZMANLARI

Dünyanın her yerinden uzmanlardan 
oluşan küresel ekibimiz, Martin onay 
mührünü hak eden yüksek kaliteli 
ürünler üretmek ve imal etmek için 
birlikte çalışır. Servis teknisyenlerimiz, 
dökme malzeme taşımasında ortalama 
olarak 27 yıllık deneyime sahiptir. Ürün 
mühendislerimiz ve geliştirme ekiplerimiz, 
dünya genelindeki kurumsal topluluğumuz 
içinde yenilikçi fikirleri paylaşmak ve 

dökme malzeme taşımasını tüm dünyada 
daha temiz, daha güvenli ve daha 
verimli hale getiren yeni ürünlerin daha 
kolay geliştirilmesine yardımcı olmak 
için, satış ve hizmet liderlerimizle yan 
yana çalışır. Bu deneyim ve uzmanlık, 
Martin Engineering’i dökme malzeme 
taşıma çözümlerinde lider kılar.

MİSYONUMUZ

Martin, dökme malzemelerin taşınmasını 
daha temiz, daha güvenli ve daha verimli 
hale getirme konusunda dünya lideridir.

VİZYONUMUZ

Müşteri bağlılığını teşvik eden 
sürekli iyileştirme ortamında 
çalışan küresel bir ekip olmak.

VAADİMİZ 

1944’ten bu yana gerçek ve güvenilir 
endüstri tecrübesiyle desteklenen, 
sağlam ve test edilmiş yenilikçi 
malzeme taşıma çözümleri sunmak.

DEĞERLERİMİZ

Personelimiz—doğruluk, saygı, çeşitlilik, 
bilgi ve yeni fikirlerin sürekli olarak artması.

Proseslerimiz—sürekli iyileştirmeye odaklı 
müşteri merkezli girişim ve faaliyetler.

Çözümlerimiz—değişmez müşteri 
memnuniyetiyle sonuçlanan, olağanüstü 
güvenli ve basit çözümler için yenilikçi 
ürün ve hizmetlerin yaratılması.
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NE YAPIYORUZ?

Transfer Noktası Çözümleri

Martin Engineering’in transfer noktası 
sistemleri, toz ve döküntüyü ortadan 
kaldırarak, bakımı azaltarak, bileşen 
ömrünü artırarak ve konveyör 
performansını iyileştirerek bantlı 
konveyörleri geliştirir. Bu sistemler, 
az bakım gerektiren yükleme teknesi 
sistemleri, sağlam darbe yatakları, bant 
destek yatakları, merkezleme cihazları 
ve sızdırmazlık sistemleri içerir. Martin 
aynı zamanda, konveyör performansını 
optimize etmek için özel transfer noktası 
şutu tasarımı ve montajı sunar.

KONVEYÖR ÜRÜNLERİ

Bant Sıyırıcısı Çözümleri

Geri taşınan malzemenin neden 
olabileceği pahalı problemleri önlemek 
için, Martin, patentli tasarımlar ve endüstri 
lideri malzemeler içeren en kapsamlı 
bant temizleme sistemlerini sunar. 

Toz Yönetimi Çözümleri

Martin® Dust Fighter™ ürünleri, ince 
taneleri yükte tutarak veya onları 
ana malzeme kütlesine döndürerek, 
asılı toz problemini çözer.
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AKIŞ YARDIMCISI ÜRÜNLER

Hava Şoku Çözümleri

Büyük ölçekli depolama ve proses 
teknelerinde birikme ve tıkanmaları 
önlemek için aradığınız cevap, Big 
Blaster® Hava Şoklarıdır. Martin, 
hava şokunun öncülüğünü yapmış, 
patentini almıştır ve bugün, bu etkili 
ve çalıştırılması ekonomik sistemlerin 
geliştirilmesi ve uygulanmasında 
endüstriye yol göstermektedir. Martin’in 
en son yeniliği, hava sağlamak için bir 
hava deposu içeren, proses teknesinde 
birkaç noktada akışı iyileştiren çok 
noktadan hava şoku teknolojisidir.

Titreşim Çözümleri

Uygulanan titreşimin gücü malzemeyi 
harekete geçirerek, duvarlarla sürtünmenin 
yanı sıra, parçacığın parçacığa 
yapışmasını da azaltır. Malzemenin daha 
serbest, daha etkili ve daha tutarlı biçimde 
hareket etmesi taşınmasını kolaylaştırır.

Sonic Horn Çözümleri

Sonic Horn, biriken kuru parçacıkların 
rezonans üretmesine ve akışkanlaşmasına 
neden olmak için düşük frekanslı, 
yüksek basınçlı ses dalgaları 
oluşturur, bunların şiddetlerini artırır 
ve malzemenin sürekli gaz akışı veya 
yerçekimiyle temizlenmesini sağlar.
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NE YAPIYORUZ?
ÇÖZÜMLER

Emniyet Çözümleri

Konveyörler, verimliliği artıran mevcut 
en iyi araçlardan biridir; fakat konveyör 
yaralanmaları her yıl işverenlere 
milyonlarca dolara mal olmaktadır. 
Bu yaralanmaların büyük çoğunluğu 
doğru eğitim, hazırlık ve emniyet 
önlemleriyle önlenebilir. Martin’in 
Önce Emniyet™ ürünleri, özellikle 
işçileri tehlike ve risklerden korumak 
için tasarlanmıştır. Foundations™ 
emniyet eğitimi de mevcuttur.

Eğitim Çözümleri

Martin, misyonunun bir parçası olarak, 
bantlı konveyörleri iyileştirme ve kaçak 
malzemeyi kontrol etme hakkındaki 
kapsamlı kitabı Foundations™’in dördüncü 
baskısını yayınladı. Foundations™ 
aynı zamanda eğitim programlarımızın 
da adıdır. Bu eğitim çalışmaları, 
tesis personelini bantlı konveyörler 
(nasıl çalıştıkları ve nasıl daha iyi 
çalıştırılacakları) hakkında eğitir. Yeni 
Sertifikalı Konveyör Eğitimi Programımız, 
konveyör bandı operasyonlarının servisi 
ve bakımı konularında detaylara iner.
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SAHA HİZMETLERİ

Martin Engineering, tamamı dökme 
malzemelerin taşınmasını iyileştirmeye 
odaklı, kapsamlı bir tesis içi hizmet 
yelpazesi sunar. Bu uzman yetkinlikler, 
bir işletmenin verimliliğini, sonuçları 
doğrudan görülecek şekilde iyileştirecektir.

Montaj Hizmetleri

İster yeni yapım ister tadilat olsun, bant 
sıyırıcılarından, tasarlanmış banttan 
banda transferlere kadar, MartinPLUS® 
Montaj Hizmetleri, malzeme taşıma 
sistemleri ve bileşenlerinin montajını 
zamanında, şartnameye ve bütçeye 
uygun olarak gerçekleştirir.

Uzman Bakım Hizmetleri

MartinPLUS® Uzman Bakım Ekibi, 
gereksinimlerinizi karşılayacak standart 
paketler ve özelleştirme fırsatlarıyla, 
bantlı konveyörlerinizin ve diğer 
sistemlerinizin bakımını üstlenecektir.

Proses İyileştirme Hizmetleri

MartinPLUS® Proses İyileştirme 
Hizmetleri, malzeme analizinden 
silo temizliğine, tesisinizin 
performansı ve kârlılığında kritik 
bir fark yaratacak fırsatları arar.
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NEREYE GİDİYORUZ?
İLİŞKİLER GELİŞTİRME

Martin Engineering, problemlerine en 
uygun çözümleri geliştirmek ve işlerini 
kolaylaştırmak için müşterileriyle ortak 
çalışmasıyla bilinir. Sertifikalı Konveyör 
Teknisyenlerimiz, sahada müşterilerimizle 
birlikte yan yana çalışır ve sorunların neler 
olduğunu ve problemleri için çözümlerin en 
iyi ne şekilde sağlanacağını ilk elden görür.

Müşterilerimizle güçlü ilişkiler 
geliştirmek, Araştırma ve Geliştirmede 
yeniliği beslemeye devam eden 
ve asırlık problemlere benzersiz, 
pratik çözümler sağlayan bilgi 
tabanını korumanın tek yoludur.

ÇÖZÜMLER SAĞLAMA

Müşterilerimizle çok yakın çalıştığımız 
için, problemlerin neler olduğunu ilk 
elden biliriz. Daha sonra teknisyenlerimiz 
bu bilgileri, sürekli olarak yeni 
teknolojiler geliştirmek için çalışan 
Ürün Geliştirme Ekibimize aktarır.

Bu yenilik, Dökme Malzeme Taşıma 
Yenilik Merkezimizden (CFI) gelir. CFI, 
dünya çapında araştırma ve yeni ürün 
geliştirme için şirketin merkezidir. CFI, 
kendi türündeki tek tesistir ve Martin’in 
dökme malzemeleri ve endüstriyel 
işlemede karşılaşılan problemleri daha 
iyi anlaması için fırsatlar sağlar.
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HİZMETLERİ GENİŞLETME

Saha hizmet teknisyenlerimiz, benzersiz 
bir kapsamlı eğitim sürecinden geçirilir. 
Sertifikalı Konveyör Teknisyenlerimiz 
kendilerini, ürünün kullanım ömrü boyunca 
müşterilerimize hizmet sunmaya adamıştır. 
Verimlilik ve performans üzerinde daha 
fazla kontrolünüz olması için malzeme 
taşıma sistemlerinizi sahiplenirler.

Sertifikalı Konveyör Teknisyenlerimiz, özel 
malzeme taşıma uzmanlığı sunar ve en 
küçük detaya kadar tamamen memnun 
olmanıza odaklanır. Bu size, tesisiniz, 
kritik prosesler ve kar zarar tablonuzun 
altındaki toplam satırına odaklanmanız 
için özgürlük ve esneklik sağlar.

YATIRIM GETİRİSİNİ ARTIRMA

Martin’de, maliyetleri kontrol etmek 
ve müşterilerimize hızlı yatırım getirisi 
sağlayan etkili, yüksek kaliteli ürünler 
sunmak için bilgi yönetiminde en son 
araçları kullanma konusunda açığız. 
Bunu, küresel bir ekip şeklinde birlikte 
çalışarak, sürekli iyileştirme ve yenilik 
geliştirmeye odaklanıp iş yapma 
yöntemimizi ilerleterek başarıyoruz.

Çalışanlar ve müşterilerle güçlü ilişkiler 
geliştiriyor, problemleri çözmek için iş 
ortakları olarak çalışıyoruz. Buna inancımız 
o kadar güçlü ki, çabalarımızı Mutlak, 
Koşulsuz bir Garantiyle destekliyoruz.
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BİZ MARTIN’İZ
YENİLİK, KALİTE VE GÜVENLİK

Martin Engineering, kurulduğundan bu 
yana, dökme malzemelerin taşınmasında 
güvenli ve yenilikçi problem çözücüler 
sağlama misyonuna sadık kaldı. 
Yaklaşık 65 yıldır, toz ve döküntüyü 
kontrol ederek ve popüler olmadan çok 
daha önce “yeşile geçerek”, küresel 
çevremizi iyileştirmeye çalışıyoruz.

KURUMSAL TAAHHÜT

Martin’de biz, bir lider olmak için güvenli ve 
yenilikçi dökme malzeme taşıma ürünleri 
ve teknolojisi üretmekten daha fazlasının 
gerektiğine inanıyoruz. Yenilikçi çözümlerle 
dökme malzemelerin taşınmasını 
genişletme, geliştirme ve iyileştirme 
taahhüdümüz yalnızca, sorumlu, küresel 

kurumsal vatandaşlık aracılığıyla dünyayı 
iyileştirme konusundaki arzumuz ve 
bağlılığımızla boy ölçüşebilir. ‘Bütünlük 
ve şeffaflıkla çalışarak, çalışanlarımız, 
müşterilerimiz ve topluluğumuzla itibar ve 
güven tesis ediyor ve bunu koruyoruz.  

SOSYAL SORUMLULUK

Martin’de biz, yüksek etik standartlar 
ve dürüstlük, bütünlük ve şeffaflığa 
değer veren bir kültür sürdürmeye 
çalışıyoruz. Kendini en yüksek ürün 
güvenliği ve müşteri hizmetine adamış 
bir şirket olarak, Martin ürünlerimizi 
kullanan müşterilerimiz, çalışanlarımız 
ve ürünlerimizi üreten işçilerin haklarının 
korunması açısından neyin doğru olduğu 
göz önünde bulundurularak yönetilir.

2002’den beri Martin’de çalışıyor 2001’den beri Martin’de çalışıyor
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ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Martin çalışanlarına inanır. Çalışanlarımız 
yalnızca yaptıkları işle gurur duymaz, aynı 
zamanda sorumluluklarına sahip çıkar 
ve kendilerini müşterilerimize pozitif bir 
deneyim sağlamaya derinden adamışlardır.  

MÜŞTERİ SADAKATİ

“Problem Solved” yalnızca sloganımız 
değil, aynı zamanda yaptığımız iştir. 
Problemlerini daha iyi anlayabilmek için 
müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını gerçekten 
bilmeye çaba gösteririz. Daha sonra, işe 
yarayan, programa ve bütçeye uygun, 
kesinlikle mazeretsiz garantimizle 
desteklenen çözümler geliştirir ve sunarız.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Yeterince iyi olanla asla tatmin olmadan, 
bir adım önde olarak beklentilerinizi 
aşmaya çalışıyoruz. Maliyetlerin 
azaltılmasına ve daha iyi ürünler 
sağlanmasına yardımcı olmak için her 
fırsatta en iyi teknolojiyi kullanarak ve 
proseslerimizi modernize ederek, ister 
şirket ister endüstri çapında olsun evrensel 
olarak geçerli verimlilikleri belirleyen en iyi 
uygulamaları sürekli olarak geliştiriyoruz.

2003’ten beri Martin’de çalışıyor 1970’ten beri Martin’de çalışıyor
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