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ÖNSÖZ
Günümüzde teknolojinin hızlı gelişmesi, bütün sınırları zorlamakta, mesafeleri yok etmekte, dünyanın çeşitli
noktalarında üretilen mal ve hizmetlerin tüm dünya tüketicileri tarafından izlenebilirliğini ve kullanımını
sağlamaktadır. Bu gelişme uluslararası çok çetin rekabet koşullarını gündeme getirmekte ve kuruluşların
varlıklarını sürdürebilmeleri için yeni arayışlara yöneltmektedir.
Değişen tüketici anlayışı, gelişen teknoloji, uluslararası ortak pazarların kurulması ve bunların yayılma
istekleri orta düzeyde gelişmiş ülkelerdeki rekabet ortamı içinde yaşamak isteyen işletmeleri; hem
insana hem teknolojiye yatırım yapmaya itmektedir. Bu mantıkla baktığımızda kalite; artık soyut bir
kavram olarak değil, seçimi kolaylaştıran, seçileni somutlaştıran ve seçeni mutluluk ve doyuma ulaştıran
önemli bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.
Kalitenin arzulanan düzeyde gerçekleşmesi için en önemli unsur, faaliyetleri gerçekleştiren insandır.
Etkili insan ilişkileri ve işgücü kalitenin temelini oluşturur. İnsan gücünün gerekeni yapabilmesi için kalite
sorumluluk ve bilincine sahip olması gerekmektedir. Firmadaki her bölüm kalite hedeflerine ulaşmada etkin
olarak rol oynar.
Kaliteyi sağlamak için sadece Kalite Bölümünün katılımı ve desteği yeterli değildir. Dolayısıyla bu konuya
Toplam Kalite esaslarıyla bakmamız yararlı olacaktır. Nasıl ki içinde bulunduğumuz dünyada üretilen ürün
ve hizmetlerin en iyisini kullanmak istiyorsak, kullanmış olduğumuz üründen emin olmak istiyorsak,
ürettiğimiz ürünleri kullanan her müşterinin aynı istek ve arzuyu taşıdıklarını unutmamalıyız. Kendimize şu
soruyu her zaman sormalıyız:
“Ürettiklerimizi satın alacak, kullanacak kadar cesur muyuz?”
Bu düüşünceyle , müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin tespitini, tam ve ekonomik olarak
karşılanması amacıyla, sürekli geliştirmeyi öngören bir anlayışla çalışmalıyız. Bu açıdan firmamızın
kalitesini geliştirmeye yönelik tüm çalışmalara aktif olarak katılmalı ve çalıştığımız iş kollarında
ürünlerimizin kalitesini ve güvenirliğini kanıtlamış, müşterilerimizin güvenini kazanmış bir firma olmamız
gerekmektedir.

Aydın GERÇEKER
Genel Müdür

MİSYONUMUZ
Otomotiv sektöründe ki müşteri isteklerini en üst seviyede karşılayarak ürün ve
hizmeti sunmaktır. Teknolojik yatırımlar yaparak flexibel ve hızlı üretime geçerek değer üreten bir şirket olmaktır. Temel amacımız insanlara en iyi hizmeti
sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Şirketimizin üretim kabiliyetini tamamını otomotiv sektörüne yöneltmek,dünyada ki teknolojik yenilikleri takip edip yeni teknolojiler üretmektir.Üstün
kalite anlayışını ve uzmanlaşmış bir kadro ile otomotiv üreticilerine hizmet vermektir.
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FOREWORD
In the present day the rapid development in technology forces all boundaries, eliminates distances, enables follow-up and utilization of all products and services produced in various places in the world.
This development brings up the destructing competition, enterprises look for new pursuits in order
to be able to continue their existence.
The changing consumer approach, developing technology, the establishment of international common
markets and their desire to expand push the enterprises desiring to exist within the competitive environment
to invest in both people and technology. Looking at it in this perspective ; quality appears not as an abstract
notion but as a real element which makes the selection easier, concretizes the selected and which satisfies
and makes happy the one who has made the selection. The most important factor in reaching quality at the
desired level is mankind. Effective human relations and workforce constitute the foundation of quality.
In order to enable manpower to achieve what is necessary it needs quality responsibility and consciousness.
Every section in the company plays its effective role in achieving quality. Quality can not be obtained only
with the contribution and support of the quality department. Therefore it will be useful to look at this subject
within the Total Quality principles. Just like we want to use the best of products and services of the world
, and want to be certain of the product we have been using, we should not forget that every customer using the
products we are manufacturing has the same wish and desire. We should ask this question to ourselves:
“Are we courageous enough to buy, use the products we are producing?”
In the light of this truth we should work with an understanding of foreseeing constant development to determine the present and future expectations of the customers and meet them fully and economically. In this
respect we should participate in all works related to the development of the quality of our company and become a company which has proven the quality and safety of its products and which has won its
customers confidence.

Aydın GERÇEKER
General Manager

MISSION
We aim to provide utmost quality products and services to customer demands in
automotive industry by investing in technology and achieving mass production
with flexibility for added value to customers. Our main principle is providing best
service to people.

VISION
Directing all our production capability towards automotive industry, following
technologic improvements in the world and producing our own new technologies, providing high quality service with expert staff to suppy world class products to our customers.

www.europlast.com.tr
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Firma Geçmişi
EURO PLAST; Plastik Enjeksiyon sektörüne, 1992 yılında Alman Ferrero firmasına 2 yıl süre fason olarak,
mini oyuncak üretimi ile başlamıştır.
1994 yılında kurulmuş olan Kalıp Atölyesi genişletilerek, Alman NVB firmasına Micro Switch Kalıpları ve
yine Almanya‘ya Diş Hekimliği Protez Laboratuar Gereçleri için plastik kalıpları ve bunların plastik
enjeksiyonları yapılıp ihraç edilmiştir. Daha sonra plastik enjeksiyonla birlikte metal ve elektronik ürün
sektörüne de girilerek ürün yelpazesini genişletmiş ve genişletmeye de devam etmektedir.
2002 yılında elektronik montaj bölümünü faaliyete sokan firmamız, araçlara aydınlatma ürünleri, digital göstergeler, geri vites düdüğü ve benzeri ürünlerin üretimini gerçekleştirerek ürün yelpazesini
genişletmiştir.
EURO PLAST’ın amacı, müşterilerinin mevcut ve
gelecekteki beklentilerini tatmin edecek kalite ve fiyatta, istenilen zamanda ve miktarda karşılayarak
pazar payını ve rekabet gücünü arttırmak, dünya
çapında tanınan ve güvenilen bir marka haline gelmektir. Bu hedef doğrultusunda her geçen gün gelişen
pazar payının getirdiği yenilikleri karşılamak ve üretim
kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için, AR-GE, Laboratuar ve yeni makine yatırımlarını yenilemiş ve yenilemeye de devam etmektedir.
Kalite bazında bulunan konumu korumak ve
geliştirmek için firmamızda
ISO/TS 16949:2009
standardı çerçevesinde faaliyetler sürdürülmekte
olup, müşteri beklentilerinin, talep ve isteklerinin ne olduğunun anlaşılması ve bu bilgileri müşterimizden
tam, eksiksiz ve açık bir şekilde alınmasının sağlanması için müşteri odaklı etkin bir süreç yönetimi uygulanmaktadır.
Bugün, 1800m² üretim alanı ile başta otomotiv ana sanayileri olmak üzere, birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Metal, plastik ve elektronik ürünler, kendi bünyemizde tasarlanarak üretimi
yapılmaktadır. Üretmiş olduğumuz ürünlerin bir kısmını yurtiçi pazara sunulmasının yan ısıra ayrıca Avrupa’ya da ihraç etmekteyiz. Ayrıca ürün ve kalıp tasarım/üretim konusunda, herkes tarafından kabul
gören bilgi vetecrübelerimizden dolayı birçok firmaya da ürün ve kalıp tasarım/üretim hizmetini sunmaktayız.
Plastik, metal, elektronik ve kalıp sektöründe
Mercedes-Benz Türk A.Ş.(Otomotiv Anasanayi.),
BOMAG GmbH.(Ağır İş Makinaları Anasanayi.),
Siemens San. ve Tic. A.Ş. (Elektrik, Elektronik
San.), Ölçüsan Ölçü Aletleri San.ve Tic.A.Ş. (Mercedes-Benz,Ford,Bmc Yan Sanayisi),
Hüppe
A.Ş.(Alman Duş Kabin Sistemleri gibi müşterilerimize hizmet vererek, büyümesini kaliteden ödün
vermeden her geçen gün daha da hızlı bir şekilde
sürdürmektedir.
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Company History
EURO PLAST was started as a plastic injection factory in 1992, and manufactured miniature toys for Ferrero of Germany for two years. It founded a mold workshop in 1994, and extended said workshop to build
mcroswitch molds for NVB of Germany and plastic molds and plastic injections for a dental
prosthesis laboratory in Germany, and exported said molds.Thereafter the company expanded its range to
metals and electronics, and still continues to expand its portfolio of products.
EURO PLAST aims to ensure the quality and prices meeting its customers’ present and future expectatons
on time and in sufficient quantities, to increase
its market share and competitiveness, and to
rank as a brand recognized and trusted in the
worldwide. The company is expanding its market
share in accordance with its policy described
above, so that it has replaced its R&D facilities,
laboratory and machines with new ones to provide the innovations required by its ever-expanding market share and to raise its production
quality to maximum level.
This company complies with the ISO/TS 16949
- 2009 standard to sustain and improve its quality level, and uses a customer-oriented process
management system to respond to its customers’ expectations, to understand their demands
and desires, and to collect such information in full from them. Observing manufacturing industries are
globalized more and more, we signed a cooperation agreement with Teknoware of Finland to manufacture
interior lighting fixtures for the MAN and MERCEDES-BENZ buses, to expand our range of products, and
to improve our processes. Today most of the metal, plastic and electronic products we manufacture for
various industries, especially the automotive industry, are designed inhouse. We also sell some of them
in the domestic market and export some other to Europe. We also provide various companies with mold
design and building services thanks to our recognized knowledge and experience in this field. Our customer portfolio includes Mercedes-Benz Türk A.Ş. (automotive), BOMAG (heavy duty equipment), Siemens San.
ve Tic.A.Ş. (electric and electronic products), Ölçüsan Ölçü Aletleri San.ve Tic. A.Ş. (by-industry for Mercedes-Benz, Ford, BMC), and Huppe Intermart A.Ş.
(shower cabin systems) to whom we supply injection, metal, electronic and moldproducts and services, so that we continue to grow without making
compromise on quality.

www.europlast.com.tr
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Kalite Politikalarımız / Quality Policy
Kalite; şirketimiz için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, koşullara göre yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.
Bunu her zaman için daim kılmak için;
1-Müşteri istek ve ihtiyaçlarının zamanında, beklentilerine uygun minimum maliyet ve maksimum kaliteyle karşılanarak, kalite,
fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilen bir kuruluş olmak,
2-Mevcut kalite standardımızı, gelişen şartlar ve müşteri istekleri doğrultusun daha da geliştirerek, müşteri memnuniyetini en üst
seviyeye çıkarmak ve bunu sürekli kılmak
3-Kaliteden ödün vermeden , Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışılarak “SIFIR” hatalı ürün üretiminin sağlanması
4-Tüm kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanarak, yasal düzenlemelere uygun üretim yapmak ve tüm çalışanlarımızın
çevreye duyarlılığını sağlamak
5-Müşterilerimizin beklentilerini tedarikçilerimize yansıtarak, kalite sistemimize eşdeğer tedarikçiler için gerekli eğitim ve
destekleme faaliyetlerinde bulunarak karşılıklı faydanın sağlanması
6-Çalışanlarımızın tüm çalışmalara etkin katılımının sağlanması ve gelişen şartlara göre ihtiyaç duyulan tüm eğitimlerin
alınması sağlanarak sürekli gelişimlerinin sağlanması
7-Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve ürün verimliliğini arttırmak amacıyla kalite faaliyetleri için
gerekli tüm kaynakları sağlamayı tahhüt ederiz.

For our Company quality is not a level to be reached and preserved; it is a target which is renewed and developed according to the conditions. Seen from this aspect our aim in every respect is to speak the same language regarding quality standard in the automotive industry or other sectors concerning manufacture of plastic parts and electronic parts in our country and the world led by the automotive side industry , to become an international company which is closely following the
developing techniques without compromising its reliable and constant quality, which is open to the world , which is continuously improving itself, and which is aware that the greatest happiness to taste would be to provide better quality service.
In this respect our aim .
To work as side industry in the manufacture of plastic, electronic parts and moulds in accordance with the customer
requests , to determine our long term targets according together with our customers, to satisfy the demands and
expectations of the customers by constantly manufacturing quality products and to meet the customer expectations at the highest level.
The quality system enabling the production of reliable goods which is the main target of our Company , faultless production which
is and important factor in economy as well as productivity and in relation to this and as an indication of our quality understanding
achieving ‘zero’ customer returned goods through the conscious efforts of our personnel working at all levels of our company by
leaving aside the principle of eliminating the faulty production and reaching faultless production.
We believe that constant development and training of our staff is essential for the continuous improvement of our system. Thus,
with the participation of qualified employees of our enterprise in the solution of all quality and production issues to achievr efficient, productive, fast and faultless production and ensure the institutionalization of our company.
By reflecting the expectations of our customers to our suppliers, to be active in supporting and providing training to
suppliers which are equivalent to our quality system.
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Üretim
Üretim/ /Production
Production
Elektronik - Montaj Bölümü
2002 yılında faaliyete geçen bölümümüzle, ürün çeşitliliğimizi arttırmış olup,
araç iç-dış aydınlatma ürünlerinin üretimine geçilmiştir. Böylelikle, plastik enjeksiyon ve kalıphane bölümlerine ek olarak, elektronik-montaj bölümü de üretim
bandımıza katılmıştır.
Bölümümüzde, lehimle, ultrasonik kaynak, terminal çakma, test etme gibi faaliyetler bulunur. Ürünlerin plastik parçalarının üretimi ve kalıplarının hazırlanması
kendi bünyemizde gerçekleşmektedir. Buradaki amaç; üretim süresini minimuma indirip, kapasiteyi efektif olarak kullanmaktır. Elektronik aksamlı ve aydınlatma ürünlerimiz, bu bölümümüzde test edildikten sonra paketlenip, sevkiyata
hazır halde depomuzda bekler.

Electronics - Assembly Division
Founded in year 2002, the variety of products has been increased and the production of in and out lighting parts has begann. Therefore, beside plastic injection and mold divison, electronics-assembly division is also added into our production line.In our division, we are doing; soldering, ultrasonic welding, testing
etc. Plastic parts of the products are being produced within the company and
the tooling is also done by our company. The aim here is to minimize the production time in order to use the capacity efficiently and effectively. Moreover, after
the testing the good are packed and put in our depot.

www.europlast.com.tr
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Üretim / Production
Plastik Enjeksiyon Bölümü
Bölümümüz, ilk açılan bölümümüzdür. Alman Ferro firmasına plastik oyuncak basımıyla sektöre girişimizin başlangıcı olmuştur. Artan talep ve yeni
iş fırsatlarıyla birlikte, yeni makine yatırımları yapılmıştır. Bugün 80-280
ton arası enjeksiyon makinalarımızda 0,1-1000 gr arası parça üretimiyle,
müşterilerimizin isteklerine cevap vermekteyiz. Ayrıca hot-plate yapıştırma
ve ultrasonik yapıştırma makinalarımızla, kaynaklı montaj işlemleri yapmaktayız.

Plastic Injection Division
This division is the first founded division in company’s history. The entrance into sector begins with producing plastic toys for German Ferro
firm. With an increase demand and new job opporunities, investments on
new machines are made. Today, with our machines between 80 and 280
tones producing parts between 0,1-1000 gr ro answer the need of our clients. Besides, with our hot-plate welding machine, we are doing welded
assembly.

MAKİNE PARKURLARI
ENJEKSİYON PRES
ENJEKSİYON PRES
ENJEKSİYON PRES
ENJEKSİYON PRES
ENJEKSİYON PRES

280 TON
250 TON
140 TON
130 TON
100 TON

ENJEKSİYON PRES
80 TON
KIRMA MAKİNASI
KURUTMA FIRINI
SICAK PLAKA KAYNAK MAKİNASI
KOMPRESÖR
120 LT.
ULTRASONİC KAYNAK MAKİNASI

MACHİNE TRACK
Injection Press
Injection Press
Injection Press
Injection Press
Injection Press

280 TONE
250 TONE
140 TONE
130 TONE
100 TONE

Injection Press
80 TONE
Crusher
Drying Owen
Hot Plate Welding Machine
Compressor
120 LT.
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Üretim / Production
Kalıphane Bölümü
Çelik ve standart malzeme temini dışında, bir plastik enjeksiyon kalıbı
yapabilmek için gerekli bütün donanıma sahip olan kalıphanemizde,
müşteriden gelen ya da tasarımı tamamen firmamıza ait kalıplar yapabilmekteyiz. Müşteriden gelen parçalar üzerinde gerekli analizler yapılıp tasarım
aşamasına geçilir. Akabinde tasarımı tamamlanmış parçalar için kalıp
tasarımı yapılır. Malzemeler sipariş edildikten sonra, tasarım kalıp imalatına
verilir. Ayrıca, müşterinin isteği doğrultusunda ya da yeni tasarımı yapılacak
parçalar için; tersine mühendislik çalışmaları yapılır.

KALIPÇI FREZELERİ
1994 - 1996 - 1998 Model

Moulding Division

AJAN DALMA
EREZJON TEZGAHI
2000 Model

Our moulding division is fully equipped to make a plastic injection tool. We
are able to build tools requested by our clients or designed by our team. After
analyzing the parts sent by our clients, the desing of the tool begins. When
the design of the tool is finished, the necessary parts for tooling ordered and
the tooling process starts. Reverse engineering can be done on the request
of client or for the new designs.

ACRO HIZLI DELİK TEZGAHI 250X250X300 2011 MODEL
ACCUTEX AU 500 TEL EREZYON 500X300X250 2006 MODEL
AJAN DALMA EREZJON TEZGAHI 2000 MODEL
KITAMURA CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 750X410X410 2015 MODEL
VTEC CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 1000X450X500 2004 MODEL
TOS TİPİ TORNA TEZGAHI 1995 MODEL
KALIPÇI FREZELERİ 1994-1996-1998 MODEL
KALIPÇI FREZELERİ 1994-1996-1998 MODEL
RADYAL MATKAP
TAŞLAMA
MUSTEK Z-NC DALMA EREZYON TEZGAHI 300X300X200 2006 MODEL

KITAMURA CNC DİK
İŞLEME MERKEZİ
750X410X410
2015 Model

ACRO SMALL HOLE DRILLING EDM 250X250X300 2011 MODEL
ACCUTEX AU 500 WIRE EDM 500X300X250 2006 MODEL
AJAN EDM 2000 MODEL
KITAMURA VERTICAL PROCESSING CENTER 750X410X410 2015 MODEL
VTEC CNC DİK İŞLEME MERKEZİ 1000X450X500 2004 MODEL
TOS TİPİ TORNA
TEZGAHI
1995 Model

www.europlast.com.tr

LATHE WORKINGBENCH 1995 MODEL
MILLING MACHINES 1994-1996-1998 MODEL
HOT PLATE PLASTICS WELD MACHINE
RADIAL DRILL
GRINDING MACHINE
MUSTEK Z-NC SINKING EROSION MACHINE 300X300X200 2006 MODEL
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Ürünler / Products
ÖZELLİKLER

FEATURES

Siyah renk ve buzlu cam seçeneği
Farklı renkte led ve çerçeve seçenekleri
Müşteri isteğine bağlı yazı değişikliği
CAN ve LIN uyumlu

Black and frosted glass option
Different colored LEDs and frame options
Based on customer requests in writing changes
CAN and LIN compatible

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

Çalıştığı Voltaj
Voltage

152 01 051/052

Şöför Aydınlatma

12V/24V

152 01 051/052

Driver Seat Light

12V/24V

Led Sayısı
Led
Quantity

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 01 050

Kapı Aydınlatma

12V/24V

6

152 01 050

Door Light

12V/24V

6

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Ürün Adı
Product Name

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

6

72

Gün Işığı

220mA/110mA

6

72

Daylight

220mA/110mA

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

67

Gün Işığı

220mA/110mA

67

Daylight

220mA/110mA

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Ürün Adı
Product Name

Parça No
Part No

Led Sayısı
Led
Quantity

Akım ( max )
Current ( max )

Duracak Gösterge

12V/24V

60mA/30mA

Stop

12V/24V

60mA/30mA

Led Sayısı
Led
Quantity

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

Plaka Aydınlatma
152 90 103/104 Ve Ön Kaş Lambası

12V/24V

6

17

Gün Işığı

120mA/60mA

152 90 103/104

12V/24V

6

17

Daylight

120mA/60mA

10

Plate Light

Çalıştığı Voltaj Frekans
Frequency
Voltage

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 01 005

Geri Vites Düdüğü

12V/24V

2500+250

152 01 005

Buzzer

12V/24V

2500+250

SesSeviyesi(db/1m) Akım ( max )
SoundLevel(db/1m) Current ( max )

Ses Tonu
Tone
Kesikli - 81
Pulse/dk.
Repeated 81Pulse/min.

100±7

20mA/10mA

100±7

20mA/10mA

www.europlast.com.tr

Ürünler / Products

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

Basamak Aydınlatma

12V/24V

3

4

Gün Işığı

60mA/30mA

152 01 003

Step Light

12V/24V

3

4

Daylight

60mA/30mA

Ürün Adı
Product Name

152 01 055

Aydınlatma Lambası

12V/24V

152 01 055

Door Light

12V/24V

Led Sayısı
Led
Quantity

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

8

116

Gün Işığı

360mA/180mA

8

116

Daylight

360mA/180mA

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 01 002

Bagaj Aydınlatma

152 01 002

Baggage Light

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 01 045

Wc&Emniyet
Kemeri Gösterge

12V/24V

50mA/25mA

152 01 045

Interior Light

12V/24V

50mA/25mA

Ürün Adı
Product Name

Led Sayısı
Led
Quantity

152 01 003

Parça No
Part No

Parça No
Part No

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Led Sayısı
Led
Quantity

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

12V/24V

6

14

Soğuk
Beyaz Işık

60mA/30mA

12V/24V

6

14

Cool White

60mA/30mA

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Çalıştığı Voltaj Akım ( max )
Voltage
Current ( max )

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Ürün Adı
Product Name

152 01 046

Saat & Stop
Gösterge

12V/24V

Akım ( max )
140mA/70mA
Current ( max )

152 01 046

Clock & Stop
Sign

12V/24V

140mA/70mA

Frekans
Current

Ses Tonu
Tone

SesSeviyesi(db/1m)
SoundLevel(db/1m)

Akım ( max )
Current ( max )

152 01 020

Otobüs Durak Zili

12V/24V

50mA/25mA

Tek

80±7

50mA/25mA

152 01 020

Bus Stop Ring

12V/24V

50mA/25mA

Single

80±7

50mA/25mA

www.europlast.com.tr

Çalıştığı Voltaj Akım ( max )
Voltage
Current ( max )

Parça No
Part No
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Ürünler / Products
Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 90 045

Tavan
Aydınlatma Lambası

152 90 045

Part
Name

Ürün Adı
Product Name
Yan Pozisyon
Lambası
Side Position
Light

152 90 105
152 90 105

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 01 028

Şerit Led
Aydınlatma (95 CM)

152 01 028

Led Strip (95 CM)

Interior
Light

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

93

Beyaz

100mA/50mA

12V/24V

93

White

100mA/50mA

Akım ( max )
Current ( max )

12V/24V

1

26 mA/13mA

12V/24V

1

26 mA/13mA

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

152 90 045

Şerit Led
Aydınlatma (60 CM)

12V/24V

18

152 90 045

Led Strip (60 CM)

12V/24V

18

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Akım ( max )
Current ( max )

12V/24V

Led Sayısı
Led
Quantity

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Led Sayısı
Led
Quantity

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

210

Soğuk Beyaz

760mA/380mA

210

Cool White

760mA/380mA

Led Sayısı
Led
Quantity

Lüx ( 1 m )
Lüx ( 1 m )

Renk
Color

Akım ( max )
Current ( max )

12V/24V

24

215

Gün Işığı

20mA/10mA

12V/24V

24

215

Day Light

20mA/10mA

Parça No
Part No

Ürün Adı
Product Name

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Algılama Alanı
Detection
Area

Ortam Işık
Ayarı
Lüx ( 1 mm )

Çalışm
Sıcaklığı
Working
Temperature

152 90 111

Sensörlü
Lamba

220- 240

360°

2-240 LUX

-10C°/+50C°

Akım ( max )
YARIÇAP
Current5M
( max )

152 90 111

Sensör Lamp

220- 240

360°

2-240 LUX

-10C°/+50C°
100±7

RADIUS 5M
20mA/10mA

VOLTPORT/VOLTPORT (BLUETOOTH)
PARÇA NO: 152 12 001

12

Çalıştığı Voltaj
Voltage

Algılama Mesafesi
Detection Distance

HYTOUCH
PARÇA NO: 152 90 055
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Diğer Ürünler / Other products
YAKIT DEPOSU
FUEL TANK

ŞALTER
CUT-OFF SWITCH

BLENDE
ORIFICE

LED LAMBA
LED LAMP

LED LAMBA
LED LAMP

MOTOR KORUMA KAPAĞI
ENGINE PROTECTION UNIT

www.europlast.com.tr
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Diğer Ürünler / Other products
AYDINLATMA VE GÖSTERGE ÜRÜNLERİ
LIGHTING AND SIGN UNITS

PLASTİK BASKI ÜRÜNLERİ
PLASTIC INJECTION PRODUCTS

ŞÖFÖR AYDINLATMA ( BUZLU CAM )
DRIVER SEAT LIGHT(FROSTED GLASS)

ŞÖFÖR AYDINLATMA
DRIVER SEAT LIGHT

KAPI AYDINLATMA( BUZLU CAM )
DOOR LIGHT(FROSTED GLASS)

14
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Sertifikalar / Certificates

EURO PLAST’ın amacı, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini tatmin edecek kalite ve fiyatta, istenilen zamanda ve miktarda karşılayarak, pazar payını ve rekabet gücünü arttırmak ve dünya
çapında tanınan ve güvenilen bir marka haline gelmektir. Bu hedef doğrultusunda her geçen gün
gelişen pazar payının getirdiği yenilikleri karşılamak ve üretim kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için ,
AR-GE, Laboratuar ve yeni makine yatırımlarını yenilemiş ve yenilemeye de devam etmektedir.
Bu açıdan da kalite bazında bulunan konumu korumak ve geliştirmek için firmamızda ISO/TS
16949-2009 Standartı Çerçevesinde faaliyetler sürdürülmekte olup, müşteri beklentilerinin, talep
ve isteklerinin ne olduğunun anlaşılması ve bu bilgileri müşterimizden tam, eksiksiz ve açık bir şekilde
alınmasının sağlanması için müşteri odaklı etkin bir süreç yönetimi uygulanmaktadır.

www.europlast.com.tr
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Referanslar / References

HUPPE İNTERMART AŞ.
( SHOWER CABIN SYSTEMS
GERMANY and TURKEY)

SIEMENS SAN. VE TİC. A.Ş.
(ELECTRIC, ELECTRONIC INDUSTRY-TURKEY)

BOMAG GmbH

ÖLÇÜSAN Ölçü Aletleri San.ve Tic.Aş.

(HEAVY INDUSTRY MACHINERIES
KEY INDUSTRY-GERMANY)

(MERCEDES-BENZ,FORD,BMC
SUB-INDUSTRY-TURKEY)

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. ve Evo Bus GmbH
(AUTOMOTIVE KEY INDUSTRY - TURKEY
and GERMANY FACTORIES
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İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY
VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
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