
Servo & Spindle

Motor Onarım



E Teknik bu markaların yetkili servisi değildir.

MARKALAR



Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Cnc takım tezgahlarının fener millerinin (spindle) tahrik uygulamaları gibi yüksek hassasiyet , 

tork ve dayanım gerektiren uygulamalar için en çok tercih edilen markalardan biri olan FANUC 

spindle motorların eski, yeni tüm modellerinin ALPHA αi-B ,BETA βi-B serisi tamir bakım ve 

onarımları yetkin teknik kadromuz ve gelişmiş teknik altyapımız sayesinde hızlı, ekonomik, 

kaliteli ve garantili bir şekilde  yapılmaktadır.

SERVO MOTOR TAMİRİ

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Lenze servo motor tamir bakım onarım prosedürümüz, özenle ve dikkatlice oluşturulmuş olup, 

deneyimli ve yetenekli teknisyenlerimiz tarafından takip edilmektedir. Bu süreç müşterilerimize 

birinci sınıf kalite işçilik hız ve ekonomik fiyatlandırma olarak geri dönmektedir. Ayrıca tüm 

mekanik problemleri motor ön ve arka kapak rulman yatağı, rotor mili rulman yatağı, mil değişimi 

gibi tüm mekanik problemleri yetkin teknik personelimizin desteklediği gelişmiş atölye alt yapımız 

sayesinde kendi bünyemizde çözülmektedir.

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Cnc takım tezgahları, ambalaj makinaları, baskı makinaları, plastik enjeksiyon makinaları, tekstil 

makinaları, robot teknolojileri gibi bir çok yüksek performanslı hareket kontrolü uygulamaları için 

en çok tercih edilen markalardan biri olan Mitsubishi servo motorların eski, yeni tüm modellerinin 

tamir bakım ve onarımları yetkin teknik kadromuz ve gelişmiş teknik altyapımız sayesinde hızlı, 

ekonomik, kaliteli ve garantili bir şekilde  yapılmaktadır.



SERVO MOTOR TAMİRİ

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Cnc takım tezgahları, ambalaj makinaları, baskı makinaları,plastik enjeksiyon makinaları, tekstil 

makinaları, robot teknolojileri gibi bir çok yüksek performanslı hareket kontrolü uygulamaları için 

en çok tercih edilen markalardan biri olan Siemens servo motorların eski, yeni tüm modellerinin 

1FK7,1FK6,1FT7,1FT6,1FL6,1FT5  tamir bakım ve onarımları yetkin teknik kadromuz ve 

gelişmiş teknik altyapımız sayesinde hızlı, ekonomik, kaliteli ve garantili şekilde yapılmaktadır. 

Siemens marka servo motorların  encoder, resolver ve muhtelif geri besleme cihazlarının, motor 

stator sargılarının, sıcaklık kontrol elemanları olan ptc,ntc,kty84 gibi elektriksel ve elektronik 

ekipmanların test ve ölçümleri ve hassas  bir şekilde firmamızda yapılmaktadır.

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Rexroth marka servo motorların encoder, resolver ve muhtelif geri besleme cihazlarının test 

ölçüm ve yenilenmesi, stator sargılarının test ölçüm ve stator sargılarının yenilenmesi, sıcaklık 

kontrol elemanları olan ptc,ntc,kty84 gibi elektriksel ve elektronik ekipmanların test ve ölçüm ve 

yenilenmesi hassas ve kaliteli  bir şekilde firmamızda yapılmaktadır. Tamir bakım ve onarımı 

yapılan tüm rexroth servo motorların encoder ve resolver ayarları fabrikasyon değerlerine sadık 

kalınarak yapılır ve tüm rexroth servo motorlar orijinal sürücüleri ile sürülerek yük testine tabi 

tutularak zorlu mekanik ve elektriksel testlerden geçirilir.



Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Mitsubishi spindle motorlarının  encoder, resolver ve muhtelif geri besleme cihazlarının, motor 

stator sargılarının, sıcaklık kontrol elemanları olan ptc,ntc,kty84 gibi elektriksel ve elektronik 

ekipmanların test ve ölçümleri ve hassas  bir şekilde firmamızda yapılmaktadır. Ayrıca motorların 

tüm mekanik problemleri motor ön ve arka kapak rulman yatağı, rotor mili rulman yatağı, mil 

değişimi gibi tüm mekanik problemleri yetkin teknik personelimizin desteklediği gelişmiş atölye 

alt yapımız sayesinde kendi bünyemizde çözülmektedir.

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 

Cnc takım tezgahlarının fener millerinin (spindle) tahrik uygulamaları gibi yüksek hassasiyet, 

tork ve dayanım gerektiren uygulamalar için en çok tercih edilen markalardan biri olan FANUC 

spindle motorların eski, yeni tüm modellerinin ALPHA αi-B ,BETA βi-B serisi tamir bakım ve 

onarımları yetkin teknik kadromuz ve gelişmiş teknik altyapımız sayesinde hızlı, ekonomik, 

kaliteli ve garantili bir şekilde  yapılmaktadır.

SPINDLE MOTOR TAMİRİ

Siemens spindle motorlarının encoder, resolver ve muhtelif geri besleme cihazlarının, motor 

stator sargılarının, sıcaklık kontrol elemanları olan ptc,ntc,kty84 gibi elektriksel ve elektronik 

ekipmanların test ve ölçümleri ve hassas  bir şekilde firmamızda yapılmaktadır. Siemens 

spindle motorların tüm mekanik problemleri motor ön ve arka kapak rulman yatağı, rotor 

mili rulman yatağı,mil değişimi gibi tüm mekanik problemleri yetkin teknik personelimizin 

desteklediği gelişmiş atölye alt yapımız sayesinde kendi bünyemizde çözülmektedir.

Servo Motor Tamir Bakım Ve Onarımı 
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