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OPTİMUM SÜREÇ TASARIMI VE UYGULAMALARI LİMİTED ŞİRKETİ
Firmamız 2012 yılı mayıs ayında kurulmuş genç bir firmadır. Kurulduğu günden bu güne kadar, 

sanayi ve endüstrinin bir çok alanında iş görme kabiliyet ve kapasitesine sahip olmasına rağmen, 

tek bir konuda uzmanlaşarak, bu konuda hızlı, verimli ve yüksek kaliteli işler üretmeyi hedeflemiş�r.

Bugün i�bariyle bu hedefini, büyük ölçüde gerçekleş�rmeyi başaran firmamız, konusunda bir marka 

olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

1.  Kolileme grubu

      •Koli açma ve hazırlama makineleri

      •Kartezyen kolileme robotları

      •Robot arm (kol) kolilemeler

      •Koli kapama makineleri

2.  Koli ve paket taşıma sistemleri (çeşitli ürün taşıma konveyörleri)

3.  Paletleme sistemleri

      •Robo�k paletleme sistemleri

      •Konvansiyonel paletleme sistemleri

      •Hibrit paletleme sistemleri

4.  Streç sarma makineleri ve palet barkod robotları

      •Hat �pi tam otoma�k makineler (kollu ve döner pla�ormlu)

      •Yarı otoma�k makineler (kollu ve döner tablalı)

      •Hat �pi tam otoma�k barkod yapış�rma ve okuma robotları

5.  Palet taşıma sistemleri

      •Rulolu ve zincirli konveyöler

      •Döner pla�ormlu ve kartezyen konveyörler

      •Şa�l �pi konveyörler

      •Palet taşıma asansörleri ve li�leri



OPTİMUM SÜREÇ TASARIMI VE UYG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – AR-GE MERKEZİ

Op�mum STU Ar-Ge Merkezi 19.06.2018 tarihinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onay vermesi ile Ar-Ge Merkezi olmuştur. 

Ar-Ge merkezimizin kurulma amacı ülkemize ithal edilen 
orta/yüksek teknoloji ürünü makine ve yazılım vb. gibi 
ürünlerin ithala�nı durdurmakve orta uzun dönemde 

ihraca�nı gerçekleş�rmek�r.

Üniversite ve diğer Ar-Ge kuruluşlarıyla yakın iş birliği
 içerisinde olarak, ülkedemizde bilgi birikiminin artmasına 

katkı sağlamaktayız.
 

Türkiye'deki e-devlet ve e-dönüşüm projelerinde gerek askeri
gerek sivil alanlardaki üreteceğimiz teknolojiler ile pay sahibi

olmak istemekteyiz.

Faaliyetler

Üniversite-Sanayi iş birlikleri

Yurtdışı Ar-Ge ortaklık çalışmaları

Yur�çi ve Yurtdışı fuarlarda ülkemizde 
geliş�rdiğimiz teknolojilerin sergilenmesi

Patent çalışmaları

Tescilli markalar

Akademik yayınlar

Sektörel dergilerde yayınlar

Kri�k teknolojiler odak grup çalışmaları

Konferans, seminer, panel ka�lımları
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