Gt04

MEKANİK TASARIM SERVİSİ

Bir ürünün kaliteli olması temelde psikolojik bir algıdır. Fakat bu algının seviyesini
esas arttıran ürüne özel bazı niteliklerdir. Mesela sağlamlık algısı. Ürünü oluşturan
komponentlerin

birbirleriyle

olan

montajına

ilişkin

mekanik

çözümlerin

mükemmellik seviyesi işte bu sağlamlık algısını yükselten en önemli özelliktir. Ürünü
oluşturan parçaların kesit kalınlıklarının fazla olması sağlamlık algısını yükseltmez.
Parçalar arasındaki tüm ilişkiler ile parçaların bu anlamda tasarlanması mekanik
tasarım çözümleridir ve bu çözümlerin kalitesi ürünün aslında gövde kalitesidir. Biz tüm
bu

çözümlerin

de

yaratıcılık

gerektirdiğine

inanıyoruz.

Mekanik

tasarım mühendisliği konusunda bugüne kadar birçok firma ile çalışmalar yaptık.

Mekanik problemleri titizlikle çözümlenen parçaların kalıplarının da en doğru bir şekilde
tasarlanabileceğini ve son noktada ürün haline gelen parçalar bütününün sağlamlık
algısı

ile

birlikte

kaliteli

ürün

görüntüsü

vereceğini

biliyoruz.

Tüm

mühendislik

çözümlerimizi geliştirirken sahip olduğumuz bilgiler ile nasıl hareket etmemiz gerektiği
hakkında

ve

daha

Malzeme

imalat

önce

bir

teknolojileri,

çok
ürün

projeden
kalite

edindiğimiz

kontrol

ve

tecrübelerimizi

maliyet

analizi

kullanırız.

konularındaki

bilgilerlerimizle beraber, son teknoloji yazılımları kullanarak işleri hızlandırmak konusunda müşteri odaklıyızdır.
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NASIL ÇALIŞIRIZ ?
GT04-MT01 Sizi anlamak:

Nasıl imalat yapıyor sunuz ?

Yetenekleriniz neler ? Hangi malzeme ve imalat teknolojilerini
kullanıyor sunuz ?

Mühendislik konusunda sahip olduklarınız

hakkında sorularla birlikte daha birçok konuyu sizlerle karşılıklı
olarak görüşürüz. Sizi ne kadar iyi tanırsak çözümlerimizin sizi
mutlu etme olaslığı o kadar yüksektir. Hedef ürünün maliyet unsurları
ve sınırları hakkındaki analizleri de önemli bir bilgi olarak tanımlamaktayız.

GT04-MT02 Ürünü anlamak: İmal etmeyi düşündüğünüz endüstriyel
tasarımın ve dolayısıyla ürünün görsel – fiziksel tüm özelleriklerini
detaylı olarak inceleriz. İç yapısında yer alan komponenetlerin yapısal
özellikleri ile kullanıma yönelik detaylarını iyice anlamaya çalışırız.
Özellikle endüstriyel tasarım yapısının parçaların malzeme imalat
teknolojilerinin belirlenmesinde en önemli etken olduğunu bilerek hareket ederiz.

GT04-MT03 Ön değerlendirmeler ve yol haritasının belirlenmesi: İlk iki
aşamada elde ettiğimiz tüm verileri titizlikle inceleyerek olası çözümlerimizi
tanımlar ve termin planlarımızla birlikte bu bilgileri kapsamlı bir
maliyet – eylem yol haritasında dönüştürürüz. Bu yol haritasını sizin onayınıza
sunduktan sonra işimize başlarız. Yol haritası hakkındaki mutabakat süreci
s o n d e r e c e ö n e m l i d i r. T i t i z l i k l e ü z e r i n d e d u r u r u z .
GT04-MT04 Mekanik tasarım süreci: Yol haritamızda ortaya koyduğumuz
tüm mühendislik çözümlerini geliştiririz. Bu süreç zaman zaman sizlerle
görüşmeyi ve çözümlerimizin etkinlikleri ve doğrulukları hakkında karşılıklı
tartışmaları da kapsar.

İşbirliğimizin kalitesi bir takım gibi hareket

e t m e y i b a ş a r d ı ğ ı m ı z s ü r e c e d a h a d a a r t a c a k t ı r.
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NASIL ÇALIŞIRIZ ?
GT04-MT05 Tasarım doğrulama çalışmaları: Mekanik çözümlerimizin
doğruluğunu titizlikle test etmemiz gerekir. Bu aşamada prototip servisimizi
eğer arzu ederseniz devreye sokarız. Tabiki en sağlıklı olan doğrulamaları
çalışır prototipler üzerinden yapmaktır. Geliştirdiğimiz detayların işlerini
ne kadar sağlıklı yaptığını artı veya eksilerini prototip parçalar üzerinde
gözden geçiririz. Kapsamlı bir inceleme yaparız. Çözümlerimizin etkinliği
hakkında mutabık kaldıktan sonra final mekanik tasarım çalışmalarını başlatırız.
GT04-MT06 Final tasarımlar ve teslim: Mekanik tasarımlarımızı, bir
önceki aşamada elde ettiğimiz tüm verilerle birlikte minör veya majör
revizyonlarla birlikte final çözümlere ulaştırırız. Son olarak, finalize
olmuş dataları

kapsamlı bir raporla birlikte size teslim ederiz.

NELER YAPTIK ? ....
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