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M
erkez ofisi 
ve teknik 
s e r v i s i 
İstanbul’da 
b u l u -

nan Günmak Endüstriyel’in 
İzmir’de de bir bölge ofisi bu-
lunuyor. Günmak, konusunda 
uzman ve sektörüne öncülük 
eden markaların temsilciğini 
yapıyor. 13 temsilciliği olan 
firmanın, geniş bir ürün yel-
pazesi mevcut. Sahip olduğu 
çeşitli ürün grubu ile endüst-
riyel pazarın büyük bir bölü-
müne hitap ediyor.

Günmak Endüstriyel ola-
rak hangi alanlarda faaliyet 
gösteriyorsunuz?
Robot ve robotik sistem-
ler, endüstriyel otomasyon 
sistemleri, dozaj sistemleri, 
pompalar, püskürtme sistem-
leri, endüstriyel aletler ve 
bağlantı elemanları konusun-
da çalışıyoruz. 27 yıllık bir 
bilgi birikimine, satış ve mü-
hendislik tecrübesine sahibiz. 
Her bölümün ayrı bir satış 
müdürü, satış mühendisi ve 
teknik servis elemanları var. 
Bu organizasyon yapısı bize, 
müşterilerimizi daha yakın-
dan tanıyabilme ve isteklerine 
daha çabuk verebilme imkanı 
sağlıyor. Zaten bizim misyo-
numuz da müşterilerimizin 
‘Problem Çözücü’ ortağı ol-
mak.  Müşterilerimizle iliş-
kilerimizde önce samimiyet 
ve karşılıklı güveni esas alı-
yoruz. Sonuçta biz onların te-
darikçisiyiz; birlikte üreterek, 

ülkemiz için birlikte değer 
yarattığımıza inanıyoruz. Her 
ürünün insan hayatında yarat-
tığı bir değer var. Bu sebeple 
tedarikçisi olduğumuz firma-
larla birlikte en iyiyi üretmek 
için çalışıyoruz. 

Ürün gamınız hakkında 
bilgi alabilir miyiz? Hangi 
firmalarla iş ortaklıklarınız 
bulunuyor?
Temsilciliğini yaptığımız 
markalar dünya genelinde 
konusunda uzman firmalar. 
Japon Kawasaki Robot ve 

Epson Robot, Al-
man Weber, 

Schmidt 
Tech-

nology, RK Rose Krieger, 
Dreher, Krautzberger, Kerb 
Konus ve Saltus, gene Alman 
ve İsviçre menşeeli Hilger 
u. Kern & Dopag, Amerikan 
Aro Ingersoll Rand, Fast-
Tech ve Honsel firmaları ile 
çalışıyoruz.
Ürünlerimiz kaynak, boyama, 
paletleme, taşıma, montaj, 
paketleme, dozaj ve conta-
lama robotları, manuel ve 
otomatik beslemeli vidalama 
üniteleri, profil ve bağlantı 
sistemleri, lineer hareket me-
kanizmaları, rulo sac açma ve 
sarma makinaları, sac pres 
transfer makineleri, manuel, 
pnömatik, hidropnömatik 
presler ve servo presler, 
tek ve çift komponentli 
dozaj üniteleri, mikser-
ler ve dozaj tabancaları, 
pistonlu ve diyafram-
lı transfer pompa ve 
ekipmanları, manuel ve 
otomatik boya tabanca-
ları, yüzey kaplama sis-
temleri ve ekipmanları, 

pres çakma somun ve 
cıvatalar, telli ve 

somun per-
ç in le r , 

m a -

“Tedarikçisi olduğumuz firmalarla 
en iyiyi üretmek için çalışıyoruz”
Dünyanın önde gelen markalarıyla çalışan Günmak Endüstriyel, Ege Bölgesi ve 
çevresindeki müşterilerinin kendilerine daha kolay ulaşabilmeleri için İzmir’deki bölge 
ofisini faaliyete soktu. Firmaların ‘Problem Çözücü’ ortağı olmayı istediklerini belirten 
firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güner; yeni ürünleri hakkında bilgi verdi.
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nuel ve hidropnömatik telli ve 
somun perçin makinaları, tor-
navidalar, matkaplar, zımpara 
ve taşlama motorları, havalı 
ve elektrikli sıkıcılar, pnö-
matik ve elektro-pnömatik 
ilerlemeli delik delme ve diş 
çekme üniteleri, havalı ceras-
kallar, mekanik ve elektronik 
tork anahtarları.

Piyasaya sunduğunuz çö-
zümler daha çok hangi alan-
larda kullanıyor?
Otomotiv, beyaz eşya ana ve 
yan sanayileri başta olmak 
üzere elektrik/elektronik, 
kimya, tekstil, savunma sana-
yi, kağıt ve ambalaj sektörü, 
iklimlendirme ve enerji sek-
törleri gibi birçok alanlarda 
ürün ve çözümlerimiz kulla-
nılıyor. Daha spesifik birkaç 
örnek vermek gerekirse Aro 
ile boya transfer uygulaması, 
Weber ile bulaşık makinası alt 
ayak montajı, Kawasaki Ro-
bot, Dopag ve ARO ile motor 
kapakları üzerine robotik sea-
ling (contalama) uygulaması, 
Dopag ile fleksible ambalaj 
laminasyonu, Weber ile em-
niyet kemeri montajı, Kawa-

saki Robot ile toplu taşıma 
koltuklarına robotik ark kay-
nağı uygulaması, Fast-Tech 
ve Kerb Konus ile otomobil 
ön ve arka tampon braket 
montajı, arka parçaların araca 
montajı, Schmidt presler ile 
çakma (montaj) uygulamaları 
yapmış olduğumuz uygula-
malardan bazılarıdır.

Yeni bir ürününüz var mı? 
Pnömatik ve hidropnömatik 
sistemlerinizden bahsedebi-
lir misiniz?
Birleştirme operasyonlarında 
kullanılan kaynak, vidalama, 
yapıştırma gibi geleneksel 
yöntemler yerine, kalite ve 
sonuçları izlenebilir, işletme 
ve yatırım maliyeti düşük, 
Schmidt pnömatik, hidrop-
nömatik ve servo preslerden 
bahsedebilirim.
Tüm makina ve ekipman-
ları üzerinde TÜV onaylı 
güvenlik sistemleri bulunan 
SCHMIDT presler ile kesme, 
presleme, punch, bükme, sıkı 
geçme, perçinleme, boyutlan-
dırma, markalama, para ge-
çirme ve pim çakma işlemleri 
güvenli bir şekilde yapılıyor. 

Pnömatik ve hidropnömatik 
sistemler düşük hava tüketimi 
ile işletme kazancı sağlayan, 
yüksek ömürlü ürünlerdir. 
Bütün Schmidt pres model-
lerinde kuvvet, yol ve zaman 
parametrelerini izleyebil-
mek, OK-NOK sonuçlarını 
alabilmek mümkündür. PRC 
kontrol üniteleri vasıtasıyla 
da üretim takip sistemine bu 
sonuçlar gönderilebilmekte-
dir. Kolay ayarlanabilir pres 
kafası ile farklı üretim tip-
lerine hızlı geçiş sağlar ve 
20.000.000 işlemlik servis 
ömrüne sahiptir.

Pazar payınızı artırmak için 
ne gibi çalışmalar yapıyor-

sunuz?
Bildiğiniz gibi satış ofisi-
miz İstanbul’da. İzmir’de bir 
bölge ofisi açtık. Böylelikle 
İzmir ve çevresindeki müşte-
rilerimizle daha yakın ilişkiler 
içinde olabileceğiz.

İleriye yönelik projeleriniz 
ve gelecek hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Tabi ki büyümek, ilerlemek, 
müşterilerimizle birlikte ka-
zanmak ve ülkemiz için de-
ğer üretmek bizim hedefimiz. 
2014 yılında İzmir’deki böl-
ge ofisimizle Ege Bölgesi ve 
çevresindeki müşterilerimizin 
bize daha kolay ulaşabilmele-
rini sağlamayı hedefliyoruz.

İBRAHİM GÜNER KİMDİR?
Erzincan’da 1955 yılında doğdu. 1968 yılında 
İstanbul’a geldi. İlk olarak 17 yaşında, Perşembe 
Pazarı’nda kompresör ve havalı aletler satan bir 
işletmede büro elemanı olarak çalıştı. Zamanla 
satış elemanlığı, satış şefliği ve satış müdürlüğü 
görevlerini yerine getirdi. 1980 yılında çalıştığı 
firmanın ortağı oldu. 1982 yılında ilk şirketini (Cem 
Ticaret) ve 1986 yılında halen faaliyet gösteren 
Günmak Endüstriyel’i kurdu. 27 senedir de Günmak 
ile endüstriyel alet ve makina sektörüne hizmet 
veriyor.


