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SIZIN IÇIN 
FAALIYETTE

50 YILI 
AŞKIN SÜREDIR.

FRIMO’da, uzmanlığımızın sürekli ve uzun vadeli gelişimini 
ve takımlarımızın en iyi teknoloji çözümü için elinden gelen 
her şeyi yapmadaki tutkuyu başarımızın anahtarı olarak gö-
rüyoruz.

Bunun için,  şirketler grubunda benzersiz bir teknoloji yelpa-
zesine sahibiz ve bu da bizi, yüksek kaliteli plastik bileşenle-
rin üretimi için üretim sistemlerinin tam servis sağlayıcı lideri 
haline getiriyor. Sürdürülebilir teknolojinin, dinleyip düşünen 

ve gelişmeleri takip eden, nitelikli, aktif insanlara ihtiyaç duy-
duğuna inanıyoruz; böylece güvenilir bir ortak olarak müşte-
rilerimizin başarısına her gün katkıda bulunuyoruz.

Değişime hazır olarak ve yenilik yapma isteği ile ürünlerimizi 
ve hizmetimizi dünya çapında sürekli testlere tabi tutuyoruz. 
Kalite ve güvenlik bizim için her zaman önemlidir. Her FRIMO 
çözümü her şeyden önce: kişisel ihtiyaçlarınız için optimize 
edilmiştir.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.
Bizden her zaman daha fazlasını bekleyebilirsiniz
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FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

BAŞARINIZ 
IÇIN 
TAM 

DESTEK.
Hangi sektörde olursanız olun, plastik üretiminiz için gerekli 
donanımı FRIMO’da bulacaksınız. Çünkü biz sınıfının en iyisi 
olma arzusuyla, özel tasarlanmış alet ve tesislerden, tama-
men otomatikleştirilmiş üretim hatlarına kadar sistemler 
geliştiriyoruz.

Bu çalışmalarımız için bugüne kadar sayısız ödül aldık. Ge-
lecekteki gereksinimler için de rekabetçi çözümler suna-
bilmek için, kendimize ait ve ortak araştırma ve geliştirme 
projelerine yoğun bir şekilde katılıyoruz. Teknoloji Merkezle-
rimizde teknolojileri ve ürünleri, prototip veya seri benzeri bir 
ölçekte test edebilirsiniz.

Sonuçta, sorunsuz üretim başlangıçları her zamankinden 
daha kısa süren geliştirme döngüleri nedeniyle giderek 
önem kazanıyor ve riskleri en aza indirmeye ve verimliliği ar-

tırmaya yardımcı oluyor. FRIMO burada size mümkün olan 
en iyi desteği sağlar. Çünkü bizim memnuniyetimizin temeli, 
sizin memnuniyetinizdir.

 24SPE AWARDS

 2JEC AWARDS

BİRLİKTE GELECEĞİ TASARLAMAK
Bir FRIMO çözümü ile dünyanın her yerinde mükemmel 
bir şekilde hazır olursunuz

Beklentileriniz kadar çok yönlü.
FRIMO ekipmanları birçok sektörde kullanılır: 

OTOMOTİV | DEMİRYOLU | İNŞAAT | CİHAZLAR | ISITMA VE SIHHİ | HAVACILIK 
TIP | MOBİLYA | TİCARİ ARAÇLAR | SPOR VE HOBİ | BEYAZ EŞYA

Bugün FRIMO teknolojisine kimlerin güvendiğini merak ediyorsanız, 
referanslarımıza bir göz atın.
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ONE STOP.  
ALL SERVICES.
EŞSİZ TEKNOLOJİ  
SEÇENEKLERİ İÇİN.

Her süreçte 
yanınızdayız:

ENGINEERING

PROJE YÖNETIMI

PROTOTIP TASARIMI

ALET TEKNIĞI

MAKINE VE TESISLER

OTOMASYON

HIZMETLER

YEDEK PARÇA TEDARIKI

Yerel ya da global, fark etmez: ürün ve hizmet portföyümüzü 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına tutarlı olacak şekilde hazırladık 
ve uzun yıllara dayanan bilgi birikimimizle planlamadan üretim 
aşamasına kadar, başından itibaren her konuda yanınızdayız.

Küçük ya da büyük, fark etmez: standartlaştırılmış bireysel 
sistemler ve bireysel çözümler sunuyoruz; burada süreçlerini-
zi basitleştirmek ve hızlandırmak için ayrıca farklı teknolojileri 
yüksek dereceli otomasyon ile birleştiriyoruz. Prensibimiz: 
Sorunları çözmek iyidir, katma değer sağlamak daha iyidir. 

Pre Engineering anlayışımızla, uygulamanız için size en uygun 
üretim konseptini sunmak için verdiğiniz göreve beklenen ya-
ratıcılık ve gerekli kararlılıkla yaklaşıyoruz. Bir üretimin farklı 
yerlerde uygulanması gerektiğinde size küresel proje yönetimi 
ile destek veriyoruz. Projeniz seri bir şekilde başarıyla sonuç-
landığında, hizmet seçeneklerimiz ile tüm dünyada yanınızda 
olmaya devam edeceğiz.

GELECEKTEKİ BEKLENTİLERİNİZ İÇİN
Global teknoloji ortağınızız 

Size teknolojik açıdan tarafsız 
danışmanlık sunuyoruz:

PUR İŞLEMI

ÇOK YÖNLÜ KESIMLER

ZIMBALAMA

PRESLEME/ŞEKIL VERME

TERMO ŞEKIL VERME

PRESLI KAŞELEME

KENAR KATLAMA

BIRLEŞTIRME/YAPIŞTIRMA
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TEKNOLOJİ
PUR 
ÜRETİMİNİZ İÇİN  
YETKİNLİK.

PUR İŞLEMİ
Doğru karışım için

Çok sayıda kullanım için

Poliüretan bileşenlerin üretimine uygun FRIMO PURe Mix 
dozlama teknolojisi, malzemenin kendisi kadar çeşitlidir. 
Yumuşak, yarı sert, sert ve entegre köpüklerin, döküm sis-
temlerinin, doldurulmuş PUR sistemlerinin ve ayrıca PUR 
püskürtme işlemlerine özel çözümler sunuyoruz.

PURe Mix makine serimiz, kapsamlı temel ekipmanlarıyla 
ikna edicidir ve standart veya müşteriye özel versiyonlarda 
mevcuttur. Kompakt ve modüler tasarımı, alandan tasarruf 
ve esneklik sağlar. Modern kontrol ve görselleştirme ile bir-
likte iyi bir erişilebilirlik, kullanıcı için en uygun ortamı yaratır 
ve sürekli yüksek kaliteyi sağlar.

PURe alet ve sistem teknolojimiz, birçok sektörde çok 
çeşitli bileşenler ile birlikte kullanılır. Gösterge panelleri, kapı 
panelleri, koltuklar ve baş dayanakları üretimi için ve ayrıca 
yalıtım ve yapısal bileşenler için son derece özel çözümler 
teslim ediyoruz. 

Yenilikçi çözümler daha model teknolojisinde başlar, örneğin 
3 boyutlu baskı kullanarak. Alet tedariklerimiz basitten zora 
kadar mevcuttur: Deneysel, prototip ve ön seri araçları ve 
gelişmiş seri aletler. Yüksek kalitede dekoratif malzemele-
rin köpükle desteklenmesi ve yüzey kaplamaları seçenekleri 
(PURe Skin) için uygun maliyetli üretim ve ayrıştırıcı madde 
içermeyen köpükleme (PURe Liner) alanında pazar lideri ko-
numundayız.

Standart alet taşıyıcılarımız kinematik, sıkıştırma kuvveti veya 
gerilme yüzeyi açısından tüm gereksinimleri karşılar. Köpüklü 
halı destekleme işlemi bile FRIMO ile elektrikli uygulanır. Men-
teşeli kapak versiyonu ergonomik olarak idealdir ve özellikle 
RTM süreçlerinde rağbet görür. İsteğinize uygun şekilde tasar-
ladığımız ve sabit veya mobil sistemler şeklinde sunduğumuz 
tesis taslakları da aynı derecede çeşitlidir. Bu sırada en yüksek 
kullanılabilirlik ve süreç güvenilirliği ön plandadır.

Ürün Seçenekleri:

 � Model Tekniği

 � Aletler

 � Alet Taşıyıcılar

 � Sabit Tesisler

 � Yuvarlak Tezgahlar

 � PURe Track 

Baş Üstü Nakliye Sistemleri

 � PURe Floor 

Zemin Nakliye Sistemleri

FRIMO Augmented Reality APP 
size teknolojilerimizi 3 boyutlu ola-
rak incelemenizi sağlar. Kolayca 
yükleyin ve APP ikonuyla işaretli 
görselleri tarayın!

Ürün Seçenekleri:

 � Pompalı dozaj makineleri

 � Pistonlu dozaj makineleri

 � Hibrit dozaj makineleri

 � Püskürtme sistemleri

 � Karıştırma başlıkları

 � Püskürtme başlıkları

 � Malzeme besleme tesisleri

 � Döngü donanımları

PU
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ÇOK YÖNLÜ 
KESİLMİŞ  
MÜKEMMEL 
HASSASIYETLE.

ÇOK YÖNLÜ KESIMLER
Gelişmiş Teknoloji – Emniyetiniz İçin

Ürün Seçenekleri:

 � Ürün Girişleri

 � Yontma Tesisleri

 � Ultrasonik Kesme Tesisleri

 � Bıçaklı Kesme Tesisleri

 � Puanlama Tesisleri

 � Su Püskürtmeli Kesme 

Tesisleri

FRIMO FlexTrim sistemleri ile üretiminizdeki kesme 
görevlerini özel bir esneklikle çözebilirsiniz. Farklı tasarım 
ve malzemelerdeki farklı bileşen çeşitleri ve karmaşık geo-
metriler, istenilen hassasiyetle sorunsuz olarak işlenebilir.

Bu amaçla öğütme, ultrasonik kesme, bıçaklı kesme ve su 
püskürtmeli kesme gibi tüm ortak kesme işlemlerini, projeye 
özel bir şekilde, ek olarak veya delme işlemleri ile kombine 
olarak kullanıyoruz. Teknoloji Merkezinde, henüz planlama 
ve geliştirme aşamasında kapsamlı test imkânları sunuyor 
ve sizinle birlikte teknik ve ekonomik olarak ihtiyaçlarınıza en 
uygun çözümü belirliyoruz.

Emniyetle ilgili alanlarda, örneğin hava yastığı zayıflıkları gibi, 
oluşabilecek en küçük toleranslarda dahi FRIMO FlexTrim 
puanlama sistemleri ile güvende olursunuz. Dünyada yüzü 
aşkın sistem bunu günlük kullanımda her geçen gün kanıt-
lamaktadır.
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ZIMBALAMA
Yüksek üretkenlik ve güvenilirlik – 
Yüksek serilerde mükemmel kesim

Ürün Seçenekleri:

 � Ürün Girişleri

 � Zımbalama Aletleri

 � Zımbalama Sistemleri 

- EcoCut 

- ErgoCut 

- CombiCut 

- MicroCut

 � HyPress Zımbalama

 � Özel Zımbalama

 � Birbirine Bağlı Zımbalama 

Tesisleri

 � Alet Değiştirme Sistemleri

FRIMO’da çok sayıda uygulama için kapsamlı ve mükemmel 
özelleştirilmiş zımbalama çözümleri elde edersiniz. Yüksek 
serilerde zor zımbalama görevlerinde lider bir uzmanız. Oto-
motiv endüstrisinde, sistemlerimiz gösterge panelleri, orta 
konsollar, kapı ve direk kaplamaları veya tamponların zımba-
lama işlemlerinde dünya çapında kullanılmaktadır.

En verimli üretimi mümkün kılmak için, gelişimi erken aşa-
mada destekliyoruz. Kişisel projenizin parametrelerine daya-
narak sizinle birlikte mümkün olan en iyi süreci belirler ve 
testlerle güvence altına alırız. Bu sonuçta yatırım ve üretim 
maliyetlerini düşürür ve seride gerekli yeterliliği ve güvenliği 
sağlar.

Kullandığımız zımbalama teknikleri, delgi zımbalama ve üst 
yüzey kesiminin tüm ilkelerini ve ayrıca katlama gibi diğer 
işlemlerle birlikte kullanılabilen diğer özel kalıpları da içerir.  
Buna uygun olarak otomatikleştirilmiş ve birbirine bağlı 
sistemler sunuyoruz.

SISTEMLI ZIMBALAMA 
ILE
HIZLI VE TEKRARLI  
HASSASIYETLE ZIMBALAMA.

FRIMO Augmented Reality APP 
size teknolojilerimizi 3 boyutlu ola-
rak incelemenizi sağlar. Kolayca 
yükleyin ve APP ikonuyla işaretli 
görselleri tarayın!
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PRESLEME/ŞEKIL VERME
Bileşende güçlü – Kompozitleri ekonomik işlemek

Ürün Seçenekleri:

 � NFPP Hibrit Aletler/Tesisler

 � NFPP-OneShot Aletler/

Tesisler

 � Preform Aletler/Tesisler

 � RTM Aletler/Tesisler

 � OSI Aletler/Tesisler

 � Pres Aletleri

 � Form Verme Aletleri

 � Kombinasyon Aletleri

FRIMO'da, kompozitlerin verimli ve seri üretime tabi tu-
tulmasında uzun yıllara dayanan deneyime güvenebilir-
siniz. Size üretim sürecine en uygun biçimde uyarlanmış 
üretim ekipmanlarını sunuyoruz. Buna termoplastik prosesler 
(NFPP, LFT, GMT, LWRT, organosheets) ve termoset prosesleri 
(RRIM, SRIM, SMC, BMC, LFI, RTM) dahildir.

Tipik uygulamalar yapısal veya hibrit bileşenler veya çelik 
ve alüminyumun yedeklenmesidir. Teknolojimiz, otomotiv 
endüstrisinde, monokoklar, süs parçaları, döşeme yapıları, 
koltuk kabukları, kapı panelleri, çatı çerçeveleri, jantlar veya 
hatta kompozit elyaf yayları üretiminde başarıyla kullanıl-
maktadır.

Fonksiyonel entegrasyon ve teknolojilerin kombinasyonu 
sayesinde, ürünlerimizin rekabet gücünü ve üretimlerini ar-
tırmak amacıyla süreçleri hızlandırıyoruz. Kendi Teknoloji 
Merkezimizde ürün prototip ve ön seri parçaların üretimin-
den, bileşen tasarımından malzeme seçimine, takım ve sis-
tem teknolojisinin üretilmesi ve teslim edilmesine kadar tüm 
süreç zincirini tek bir kaynaktan alacaksınız.

ZOR İŞLER  
IÇIN
KOLAY  
ÇÖZÜMLER.
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TERMO ŞEKIL VERME
Derin çekme ve vakum laminasyonu – 
Küçük ve büyük seriler için yenilikçi çözümler

Ürün Seçenekleri:

 � Derin Çekme-/Vakum  

Laminasyon Aletleri

 � IMG Derin Çekme/Vakum 

Laminasyon Aletleri

 � EcoForm Konumlandırma 

Tesisleri

 � EcoVarioForm Düz Hat 

Tesisleri

 � VarioForm Düz Hat Tesisleri

 � Multi Purpose Machine MPM

- Vakum Laminasyon

- Presli Kaşeleme

- Kenar Katlama

 � Yuvarlak Tezgah Tesisleri

 � Özel Tesisler

 � Alet Değiştirme Sistemleri

FRIMO ile ekonomik olarak termoform yüzeyler üretmek için 
birçok seçeneğiniz var. Folyo veya plaka malzemeleriyle her 
türlü dekoratif süs parçaları, örneğin araç içi için, verimli ve 
güvenilir bir şekilde üretilebilir. Direnç ve işlevsellik beklenti-
leri ile görünüm ve his üzerindeki yüksek talepler karşılanır.

Bunun için derin çekme ve vakum laminasyonu ve ayrıca 
IMG (In Mold Graining) kalitesinde de olmak üzere, özel ola-
rak üretilen makine ve alet teknolojisini tedarik ederiz. Bu 
yöntemlerin bir tesiste kombine edilmesi bile mümkündür. 
Henüz geliştirme aşamasında, 3 boyutlu simülasyon ve gör-
selleştirme teknikleriyle süreç verilerinizin yardımıyla optimi-
zasyon yapıyoruz. Sonuçları Teknoloji Merkezi sistemlerimiz 
üzerinde doğruluyoruz.

Malzeme tasarrufu, yüksek kullanılabilirlik, optimum ısıtma 
konsepti, kontrol ve süreç verileri izlenmesi ve ergonomik 
olarak ideal kullanılabilirlik için sistemlerimiz yenilikçi ve pa-
tentli özellikler ile donatılmıştır.

ÇOK YÖNLÜ  
KULLANIMLAR
EKONOMIK  
ÇÖZÜMLER.

FRIMO Augmented Reality APP 
size teknolojilerimizi 3 boyutlu ola-
rak incelemenizi sağlar. Kolayca 
yükleyin ve APP ikonuyla işaretli 
görselleri tarayın!
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PRESLI KAŞELEME
Yüksek üretkenlik ve kullanılabilirlik için – 
Mükemmel otomatikleştirilmiş ve kombine edilmiş

Ürün Seçenekleri:

 � Presli Kaşeleme Aletleri

 � Presli Kaşeleme Katlama 

Aletleri

 � Zımba Kaşeleme Aletleri

 � Membranlı Kaşeleme Aletleri

 � Konumlandırma-Presli  

Kaşeleme Tesisleri

 � Düz Hat Presli Kaşeleme 

Tesisleri

 � Robot Hücreler

- Tutkal İstasyonu

- Presli Kaşeleme

- Kenar Katlama

 � Multi Purpose Machine (MPM)

- Vakum Laminasyon

- Presli Kaşeleme

- Kenar Katlama

 � Membranlı Kaşeleme Tesisleri

 � Özel Tesisler

 � Alet Değiştirme Sistemleri

Özellikle otomotiv endüstrisinde yüzeylerin tasarımı ve 
kalitesinde artan talepler, yüksek performanslı sistemler ve 
alet teknolojisi gerektirmektedir. Böylece taşıyıcı bileşenleri-
ni, folyo kesimleri, deri, suni deri ve tekstil malzemeleri gibi 
dekoratif malzemelerle mümkün olduğunca az malzeme 
kullanarak birinci sınıf iç kaplama panelleri oluşturabilirsiniz.

Yüksek verimlilik ve tekrarlanabilir kalite ile deri gibi en 
hassas malzemeleri bile işlemek için son derece özel lami-
nasyon çözümleri sunuyoruz. FRIMO robot hücrelerimizde 
yüzey işlemi, yapışkan uygulaması ve deri laminasyon işlemi-
nin bireysel işlemleri otomatik ve kesintisiz bir süreçte tam 
koordine edilmektedir.

Bir tesiste laminasyon ve katlama işleminde, kenar kesim-
lerini doğrudan bir katlama ile hassas biçimde işlemek için 
FRIMO Accurate Blank Laminasyon (FABL®) sunuyoruz: 
MÜKEMMEL sonuçlar.BİRİNCİ SINIF  

YÜZEYLER İÇİN
AYRINTIDA  
MÜKEMMEL.
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KENAR KATLAMA
İşlem güvenceli ve yeniden işleme gerek duymaksızın – 
Kusursuz kenarlar için akıllı teknoloji

Ürün Seçenekleri:

 � Kenar Katlama Aletleri

 � Kombine Kenar Katlama 

Aletleri

- Kesim

- Zımbalama

- Kaynaklama

- vs.

 � Konumlandırmalı Kenar 

Katlama Tesisleri

 � Düz Hat Kenar Katlama 

Tesisleri

 � Kombinasyon Tesisler

Kenar katlama ile size aracın iç kısmında lamine edilmiş, 
ardıl enjeksiyonlu veya ardıl preslenmiş parçalar için özel 
olarak hazırlanmış mükemmelleştirme işlemi sunuyoruz. Bu 
işlemde taşıyıcının arkasına folyo, tekstil, halı veya deri gibi 
dekoratif malzemeler sabitlenir.

Projeye bağlı olarak, tutkal bazlı dispersiyon veya sıcak tutkalı 
veya alternatif olarak tutkalsız olarak sıcak hava ile çalışan 
kenar katlama sürgüleri kullanılması gibi farklı yöntemler 
öneriyoruz.

Sürekli gelişmeler sayesinde, sıcaklık, basınç ve kapanma 
zamanları gibi parametreler sürekli izlendiğinden ve kendi 
kendini düzenleyen sıcak hava fan teknolojisi kullanıldığından 
FRIMO bükme teknolojisinin her zamankinden daha güveni-
lir işlem yapmasını sağladık. FRIMO katlama sürgüleri sıfır 
aralıklı sorunsuz bir şekilde kapatır ve birbirlerinden 
bağımsız olarak yatay ve dikey olarak hareketli uygulanabilir. 
Bu sayede son derece karmaşık görevlerinizi çözer ve diğer 
teknolojilerle birleştiririz.

HASSAS VE  
TEMİZ  
KALIPLARIN DIŞINDA  
DÜŞÜNÜLMÜŞ.
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BIRLEŞTIRME/YAPIŞTIRMA
Mükemmel tasarım ve kontrol ile –  
Bağlantılar kuruyoruz

Ürün Seçenekleri:

 � Kızılötesi Kaynak Tesisleri

 � Isıtma Bileşenli Kaynak 

Tesisleri

 � Ultrason Kaynak Tesisleri

 � Standart Ultrason 

Bileşenleri:

- Manuel Kaynak Cihazları

- Jeneratörler

- Konvertörler

- İleri Sürme Elemanları

- Mesafe Ölçüm Sistemleri

 � Ultrason Perçinleme Tesisleri

 � Isı Temaslı Perçinleme Tesisleri

 � Sıcak Hava Perçinleme Tesisleri

 � Yapıştırma Tesisleri

Bağlantı işlemleri gittikçe daha zorlaşıyor ve çeşitleniyor ve 
bağlantılardan kalite beklentisi artıyor. Uygulama alanına ve 
kullanılan malzemeye göre, bileşen geometrisine ve miktar 
gereksinimine bağlı olarak farklı yöntemler kullanılır.

Henüz tasarım aşamasında kaynaklanabilirliği önceden dü-
şünen herkes daha sonra avantajlı olacaktır. Ancak kaynak 
yeri geometrilerinin optimum tasarımı ile toleranslar denge-
lenebilir ve süreç emniyetli kaynaklar garanti edilebilir. Özel 
FRIMO kontrol teknolojisi de işlemlerin etkinliğine katkıda 
bulunur.

Kızılötesi kaynakta FRIMO JoinLine sistemleri teknolojik 
açıdan piyasada liderdir. Tamamen cürümsüz birleşmenin 
ve kaynakların özellikle yüksek mukavemetinin vazgeçilmez 
avantajlarına ek olarak, yüksek performanslı plastikler için 
kaynak işlemi çok uygundur ve özellikle sürdürülebilirdir.

Hangi birleştirme yönteminin sizin için uygun olduğu, 
App-Store'lardan indirebileceğiniz FRIMO Plastics Joining 
Configurator uygulamasında gösterilmektedir.

FRIMO  
ILE
KALICI  
BIRLEŞTIRILMIŞ.
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GÜVENİLİR  
HİZMET 
DÜNYANIN HER  
YERİNDE YANINIZDA.

FRIMO markası, 55 yılı aşkın süredir üretim ekipmanlarının 
mükemmel kalitesini korumaktadır. Tesislerinizde ömrü bo-
yunca en iyi sonuçları elde etmek istiyorsanız, serviste de 
orijinal olana itibar etmelisiniz.

Tecrübeli ve nitelikli FRIMO servis ekiplerimizle, sistemini-
zin dünya çapında en iyi şekilde kullanılmasını ve maksimum 
düzeyde hazır bulunabilmesini sağlamak için size tüm servis 
konularında uzman bir partner olarak eşlik ediyoruz. Eği-
tim ve üretim desteğinden denetime ve bakıma, onarımlara, 
dönüşümlere ve yer değiştirmelere kadar geniş bir hizmet 
yelpazesi ve özelleştirilmiş çözümler sunmaktayız.

Öngörülü koruyucu bakım, kaynakların korunması ve üre-
timinizdeki risklerin en aza indirgenmesi için, özel olarak 
hazırlanmış hizmet sözleşmeleri öneriyoruz. Söz konusu 
yedek parça olduğunda, FRIMO orijinal yedek parçalarını 
uygun şartlarda çok seçenekli alışveriş sepetimizden temin 
edebileceksiniz. Bunun için yedek parça yönetimimizi ulusla-
rarası teste tabi tuttuk ve sizin için en uygun duruma getirdik.

Ve ayrıca, yarının hizmeti için biz sizin için bugünden ça-
lışmaya başladık bile. Akıllı Hizmetler ile, kullanıcılarınızı 
sistemlerimizde en iyi şekilde destekleyen dijital çözümler 
kullanıyoruz. 

HİZMET GÜVEN İSTER –  
ORİJİNAL OLANA GÜVENİN
Kişiye özel hizmette tam kapsamlı tedarikçiyiz – 
Her nerede bize ihtiyaç duyarsanız
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AĞ ZİNCİRİ İLE BAĞLANTILI  
VE DİJİTAL. 
SERBEST STİL DEĞİL,  
ZORUNLU GÖREV. 

Artan küreselleşme, hızlı teknolojik gelişmeler, demografik 
değişim ve gittikçe daha hızlı ilerleyen dijitalleşme ile bir bilgi 
toplumuna geçiş çerçevesinde, FRIMO 4.0 bu ortamda gele-
ceğe uygun imalat tesisleri geliştirme düşüncemizi destek-
lemektedir.

Bu sayede üretim tesislerimiz, süreçlerinizin güvenliği ve is-
tikrarını optimize etmek ve bakım ve onarım önlemlerini ön-
ceden planlamak için şirketinizdeki kullanıcıları dahi giderek 
daha aktif bir şekilde destekleyecektir. Kullanıcıyı hemen sü-
reç esnasında çeşitli fonksiyonlarla yönlendiren son teknoloji 
görselleştirme tekniklerini kullanıyor ve test ediyoruz.

Üretim ortamından gelen verilerin otomatik olarak toplan-
ması ve analiz edilmesi, yalnızca süreklilik açısından değil, 
aynı zamanda seçilen parametrelere göre ürünlerin kalitesini 

FRIMO 4.0 İLE GELECEK ODAKLI
Dijital dünyadaki küresel çalışmalar için yeni teknolojiler ve hizmetler

kendi kendine öğrenme ve kendi kendini düzenleme süreci 
anlamında etkilemek için üretime eşlik edecektir. Tesisin ha-
zır durumda olması ve dolayısıyla verimliliği akıllı sensörler 
ve tesislerin dahili ve harici servis noktaları ile bağımsız şe-
kilde iletişimi ile artırılabilir.

FRIMO 4.0, projelerde teknik olarak uygulanması, yeni çö-
zümlerin geliştirilmesi ve gelecekte size daha fazla katma 
değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yenilikçi hizmetler için 
kullanılması anlamına geliyor.
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BILGI BIRIKIM 
SAYESINDE KALITE

MEMNUNİYETİNİZ  
İÇİN.

Uzmanlarımızın bireysel bilgi birikimi bizim için son derece 
önemlidir, ancak tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, per-
sonel politikamızda ekiplerimizde, küresel ve dijital çalışma 
ortamlarında gittikçe artan bir şekilde gerek duyulan disip-
linler arası yetkinliklere özel önem veriyoruz.

Hayat boyu öğrenme prensibi, mesleki eğitim alanlardan yeni 
gelenlere, uzmanlara ve yöneticilere kadar her birimiz için 
geçerlidir. Pratiğe uygun çeşitli özel eğitimler ve e-öğrenme 
sayesinde, ürün ve hizmetlerimize güvenen müşterilerimizle 
işbirliğimize yansıyan, sürekli geliştirmeyi amaçlamaktayız. 

FRIMO, tam angajman demektir. İşte bu nedenle her sevi-
yede yeterlilik ve performansı artırmaya odaklanıyoruz. Biz 
bu sayede yenilikçi olabilmeyi sağlıyoruz. Böylece sizi ulus-
lararası rekabette başarılı kılacak imalat ekipmanı tedarik 
etmeyi sürdürebiliriz.

TAM PERFORMANS – TAM BAŞARI
Yeterlilik ve hevesle –  
Kalite çalışanlarımızla başlar
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, DEĞERLERİ YAŞAMAK DEMEKTİR
Biz sürdürülebilirliği bütünsel görüyoruz –  
Ekonomik. Ekolojik. Sosyal.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal yönleri ile sürdürülebilir yöne-
tim, FRIMO’da bir girişimcilik görevidir. Bunun için uzman 
personelimizi geliştirmekte ve bünyemize katmaktayız. İş 
güvenliği ve sağlığın korunması bizim için önemli bir rol 
oynamaktadır.

Çalışma ortamımızda ve ürünlerimizin geliştirilmesinde kay-
nak tasarruflu bir yaklaşıma dikkat ederiz. Üretim tesisleri-
mizi, malzeme ve enerji tüketimini en aza indirecek şekilde 
geliştiriyoruz.

Yasal talimatların ve etik standartların bağlayıcı olarak yerine 
getirilmesi bizim için vazgeçilmezdir. FRIMO Grubu rekabette 

adil ve yasalara uyumlu davranışları destekler. Bu sayede ka-
liteyi ve şirket başarısını sürdürülebilir bir şekilde sağlıyoruz. 
Değerlerimiz ve yönetmeliklerimiz, uyulması şirket genelinde 
geçerli olan Davranış Kurallarında belirtilmiştir.

Prensiplerimiz:

SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ.
ORTAK İŞ BİRLİKLERİ YAŞAMIMIZIN PARÇASIDIR.
YARATICI VE YENİLİKÇİYİZ.
YASALARA VE ETİK KURALLARA UYARIZ.
HAMLELERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR NİTELİKLİDİR.

GELECEK  
IÇIN
SÜRDÜRÜLEBILIR  
İVMELER.
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YENILIKLER  
YARATMAK.

YARATICI VE HEDEF 
ODAKLI ŞEKİLDE.

Bizim için yenilikçi olmak, kazanılan başarılar ile yetinmemektir.  
Sizin yanınızda yenilikçi bir ortak olmak tepki vermek yerine ön-
ceden harekete geçmek demektir. Bu nedenle, araştırma ve ge-
liştirme departmanımız üç temel direğe dayanır: dahili başlatılan 
geliştirme projeleri, dışarıdan destekle müşteri görevlerini veya 
araştırma projelerini geliştirme ve günlük operasyonlarda devam 
eden iyileştirmeler ve geliştirmeler.

Yaklaşık yüz geliştirme örneğini patent altına aldık ve böylece bu 
şekilde yalnızca FRIMO’dan edineceğiniz avantajlı çözümleri size 
sunabiliriz. Piyasadaki benzersiz teknoloji çeşitliliğimizle, eği-
limlere yön verici niteliğine sahibiz. Otomotiv endüstrisinde, hafif 
yapı, otonom sürüş ve artan model çeşitliliği gibi mega trendler 
yeni çözümler için önemli etkenlerdir.

YENİLİKÇİ OLMAK İÇİN DEĞİŞİME HAZIR OLMAK GEREKİR
Plastik işleme sektörü geleceğini kesin olarak şekillendirmek istiyoruz

Ağırlığın azaltılmasına yönelik hafif bileşenlerin seri üretimi ile 
ilgili olarak, SMiLE, Leika ve iComposite 4.0 gibi araştırma pro-
jelerinin geliştirilmesine çözümlerimizle katkıda bulunuyoruz. 
Kendi iş birliği projemiz olan Street Shark’da, çok fonksiyonlu 3 
boyutlu sandviç hafif yapı teknolojisini ve yüksek kaliteli veya biyo-
nik yüzeylere kadar geliştirmelerimizi ilerletiyoruz.

İster PUR işleme, esnek kesme, delme, presleme/şekillendirme, 
termoformlama, pres laminasyon, katlama/yapıştırma olsun: 
Biz sizin küresel, yenilikçi teknoloji partneriniz. 
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Merkezlerimiz Temsilciliklerimiz

 � FRIMO Group
 � FRIMO Lotte
 � FRIMO Sontra
 � FRIMO Freilassing
 � FRIMO Hamburg
 � FRIMO Control Systems
 � FRIMO China

 � Brezilya
 � Fransa
 � İngiltere
 � Hindistan
 � İtalya
 � Kore
 � Portekiz

 � Rusya
 � İskandinavya
 � Slovakya
 � İspanya
 � Çekya
 � Türkiye

FRIMO KÜRESEL AĞI İLE  
YEREL YETERLİLİK
FRIMO’nun kurulduğu 1962 yılından bu yana, şirketler grubumuz üretim çözümleri için önde gelen teknoloji sağlayıcısı oldu. 
Günümüzde Avrupa, Amerika ve Asya’da toplam 1.500 çalışanı bulunan uluslararası merkez ve çok sayıda uluslararası tem-
silcilik FRIMO ağına aittir.

 � FRIMO Hungary
 � FRIMO USA
 � FRIMO Mexiko
 � FRIMO Polonya
 � bo parts Almanya 
 � bo parts USA
 � B+R Elektro-Steuerungstechnik

ONE STOP.
ALL SERVICES.

DÜNYA GENELİNDE 
YANINIZDAYIZ.
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FRIMO Group GmbH
Hansaring 1  
49504 Lotte  
Almanya

  + 49 (0) 5404 886-0  
info@frimo.com

Mr. Nasuh Eroglu
  +90 (0) 530 560 62 08

nasuh.e@frimo.com


