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Tekno-tel Yay Firması 2003 yılında Mühendis,
Satınalma ve Muhasebe kökenli 3 ortak tarafından,
Otomotiv sanayi ve makine imalatçılarına yönelik yay
üretmek amacıyla kurulmuştur. Firmamız helisel
yayların bütün çeşitlerini müşterilerimizin teknik resmi
veya orijinal numunesine göre, çok kısa teslim süreleri
ile üretebilmektedir.
Müşterilerimizin bütün yay ihtiyaçlarını karşılayabilecek
kadar büyük, aynı zamanda onları bütün yönleri ile
tanıyabilecek kadar küçük bir firmayız. Ürettiğimiz
yayların dizayn ve kullanım yerleri hakkında
müşterilerimizle tam bir teknik işbirliği içinde çalışmakana prensiplerimizden biridir.

Üretim Tesisimiz

Müşterilerin uygulama ihtiyaçlarına uygun, kalite ve
standartta malzeme temini, üretimin uzun vadeli
planlanması ve malzemelerin Müşterilere sevk edilmesi
konularında azami titizlik ve çalışma özeni
gösterilmektedir.

Üretilmiş Yaylardan örnekler

Hammadde temini konusunda rekabet ihtiyaçları
doğrultusunda yurtdışı kaynaklardan da yaylık çelik tel
temin edilmektedir. Müşterilerimize kullanılan
hammadde ile ilgili ürün sertifikaları verilmekte,
müsterinin tercihi doğrultusunda arzu edilen
kaynaktan temin edilen hammaddeler de
kullanılabilmektedir.

Müşterilerimizin talebi doğrultusunda, uygulamaya
yönelik test düzenekleri tasarlanıp, yaylar bu
düzenekler kullanılarak teste tabi tutulmaktadır. Bu
konuda ilgili test çalışmalarının neticeleri, müşteri ve
tedarikçi arasında gizlilik prensipleri çerçevesinde
muhafaza edilmektedir.
Ayrıca müşterilerimizin, üretim amaçlı olarak bizlere
ilettiği her türlü teknik resim veya ürün numuneleri,
aynı gizlilik prensipleri çerçevesinde muhafaza edilip,
üçüncü şahısların eline geçmemesi konusunda gerekli
teminatlar verilmektedir.
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Tesisi Binamız
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Müşterilerimizin resim çalışması tamamlanmamış ürün resimleri,
talep doğrultusunda üretim amaçlı olarak verilen numune malzeme
üzerinden resimlendirilerek müşteriye verilebilmektedir.
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