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KALBİMİZ
MALZEME VE 
HASSASİYET 
İÇİN ATIYOR

GOEBEL IMS,  yüzyılı  aşkın bir  süredir  makine  mühendisliği  ve

inşaat alanında liderdir. En son teknolojiyi kullanan GOEBEL IMS,

kağıt  ve  karton,  tütün  kağıdı,  film  ve  alüminyum folyo,  aseptik

ambalaj ve diğer özel malzemelerin üretim süreçlerinde kullanılan

yüksek performanslı makineler geliştirmektedir.

Her dilme sarma ve açma makinesinin
arkasında  iyi  fikirleri  olan  zeki
mühendisler  bulunur.  Bu  fikirleri
gerçekleştirmek  için,  yüksek
performansı,  dayanıklılık  ve  üstün
teknoloji ile birleştiriyoruz.

Özel  çözümlerimiz,  müşterilerimizin  ve

çalışanlarının  üretim  ve  çalışma  ortamı

üzerinde  uzun  süreli  olumlu  bir  etkiye

sahiptir.  Ürünlerimizde  ve

hizmetlerimizde  en  iyi  kaliteyi  sunmak

için,

en  son  yenilikleri,  yılların  tecrübesini,

teknik  uzmanlığı  özverili  bir  şekilde

kullanıyoruz.

Pek çok farklı endüstrideki üreticiler ve
ambalaj  firmaları  GOEBEL  IMS
makinelerine  güvenir.  Yıllar  içerisinde
memnun  ettiğimiz  müşterilerimiz  ve
11,000'den fazla satılan makinelerimiz
isteyebileceğimiz en iyi referanstır.
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VİZYONUM
UZ
İLE

DEĞER
YARATIYO

RUZ

GOEBEL  IMS  olarak,  personelimiz  ve  dünya

çapındaki ortaklarımız ile şirketimizin gelişimi ve

geleceği  hakkında  aynı  anlayışı  paylaşıyoruz:

müşterilerimiz  için  uzun  ömürlü,  sürdürülebilir

değer  yaratmak.  Almanya,  İtalya,  Amerika

Birleşik  Devletleri  ve  Çin'deki  ekiplerimiz  bu

konuda  birlikte  çalışarak  her  ülkenin  en  iyi

özelliklerini  bir  araya  getiriyor:  hassasiyet,

güvenilirlik, yenilikçi güç ve tasarım.

Birinci  sınıf  hizmet  ve  uzman danışmanlığımızla,

dünya  çapındaki  müşterilerimiz  için  sürekli

büyüdüğümüz  bir  konumda ilk  temas  noktasıyız.

En son teknolojileri kullanmak

bu  avantajları  müşterilerimize  aktarmamızı

sağlıyor.  Onların  memnuniyeti  başarımızın  bir

ölçütüdür.

VİZYON



ORTAKLIĞINIZ 
MİSYONUMUZDUR
KALİTE, YETERLİLİK, YENİLİK

Güvenilir bir ortak olan GOEBEL IMS, dünya çapında

kağıt ve karton,  tütün kağıdı,  film,  alüminyum folyo,

aseptik  ambalaj  ve  özel  malzemelerin  üretim

sürecinde  en  yüksek  bobin  kalitesini  garanti  eden

sistemler  sunmaktadır.  Standartları  belirlemek,

müşterilerimizin  yüksek  teknolojili  makinelerin

geliştirilmesi ve üretiminde en önemli ortağı olmak ve

bunları  günlük  işlerinde  desteklemek  için  her  türlü

çabayı gösteriyoruz. Buradaki en büyük önceliğimiz,

müşterilerimizin  ve  çalışanlarının  uzun  vadeli

memnuniyetinin yanı sıra sürekli ürün yeniliği ve yeni

pazarlara girmektir.

Bir  işveren  olarak,  personelimizin  refahı  bizim

için  çok  önemlidir  ve  müşterilerimiz  için  en  iyi

performansı  ve  memnuniyeti  sağlama

garantimizi temsil eder.

Müşteri  odaklı  olma,  kalite  ve  yenilik,  şirket

felsefemizde başarıya ulaşmak için kilit unsurlardır.
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TÜTÜN

GOEBEL  IMS,  tütün  endüstrisi  için  en
son teknoloji dilme sarma makineleri söz
konusu  olduğunda  uğranılacak  tek
adrestir.  Uzun  yıllardır  bizimle  birlikte
olan  müşterilerimiz,  sigara,  uç  ve  filtre
kağıtları  üretiminde  makinelerimizin
mutlak  hassasiyetini,  en  yüksek  rulo
kalitesini  ve  olağanüstü  güvenilirliğini
teyit etmektedir.

ALUMİNYUM FOLYO

Verimlilik ve yüksek kalite, yüksek düzeyde
işlem  otomasyonu  ile  birleştiğinde,
alüminyum  endüstrisinin  günlük  işlerinde
büyük önem taşıyan unsurlardır. GOEBEL
IMS, hepsinin yanı sıra özel  malzemelerin
üretim sürecinde büyük ağırlıkların kullanıcı
dostu kullanımı için özelleştirilmiş çözümler
sunar.

6 7



ENDÜSTRİ BİLGİSİ 
DENEYİM GEREKTİRİR
Sektör firmaları için yenilikçi ve esnek çözümler GOEBEL IMS'nin
sunduğu avantajlardır. Çeşitli endüstrilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış en iyi teknolojileri 
sunuyoruz.
Olağanüstü teknolojik gelişimler en iyi önerilerimizdir.

FİLM

GOEBEL IMS,  film  üretim  endüstrileri  için
geniş  bir  yelpazede  yüksek  performanslı
makineler  sunmaktadır.  Ambalaj,
endüstriyel, optik ve özel filmleri  dilimleme
ve  sarma  işlemleri  için  özelleştirilmiş
makineler  geliştirmek  ve  üretmek  söz
konusu  olduğunda  GOEBEL  IMS  sınır
tanımaz.  Tüm  makineler  en  yüksek
verimliliği ve üretkenliği garanti eder.

KAĞIT VE KARTON

GOEBEL IMS, kağıt ve karton dilimleme
ve sarma işlerinde son derece gelişmiş,
geleceğe yönelik makineleri  temsil eder.
Kağıt ve karton endüstrilerindeki yüksek
esneklik  ve  onlarca  yıllık  deneyimimiz
sayesinde, her uygulama için mükemmel
dilimleme ve sarma makineleri  sunarak,
üretiminiz  için  katma değer  yaratıyoruz.
Makinelerimiz  standart  kağıtlar,  kuşe
kağıtlar, teknik kağıtlar ve karton için en
yüksek bobin kalitesini sağlar.

ASEPTİK AMBALAJ

40 yılı aşkın deneyime sahip olan GOEBEL
IMS,  aseptik  ambalaj  malzemelerinin
üretilmesinde  dünya  lideridir.  Makineler,
aseptik  malzemelerin  üretim  zincirinde
gereken yüksek standartları karşılar ve hem
en  yüksek  sarım  kalitesini  hem  de  en
yüksek  verimliliği  sunar.  Aseptik  ambalaj
alanındaki  tanınmış  üreticilere  tedarikçi
olarak,  farklı  üretim aşamalarını  kapsayan
geniş bir model yelpazesi sunuyoruz.

PAZAR DİLİMLERİ



BAŞARILI
OLMANIZ  İÇİN
UZMANLIĞIMIZI
SUNUYORUZ!
AR-GE, PROJE PLANLAMA VE HİZMET

GOEBEL IMS,  teknolojik uzmanlık,  en iyi
kalite  ve  anlaşılır  hizmetleri  temsil  eder.
Müşterilerimize  satın  alma  kararları
öncesinde, sırasında ve sonrasında destek
veriyoruz  ve  dünya  çapında  etkileyici  bir
hizmet  yelpazesi  sunuyoruz.  AR-GE,
Mühendislik,  Proje  Planlama,  Üretim  ile
Satış  ve  Hizmetler  bölümlerindeki
ekiplerimiz her zaman yardıma hazırdır.

Makinelerimizde  kullandığımız  parçaların
neredeyse  hepsi  kendi  üretim
tesislerimizden  gelir.  40'tan  fazla  modern
CNC makinesi tüm süreci kontrol eder ve
en yüksek kaliteyi elde etmemize 

yardımcı olur. Tam boyutlu kontrole ek olarak,

tüm  malzeme  akışı  son  teknoloji  ürünü  bir

ERP sistemi kullanılarak izlenir.

Makinelerimiz,  ünlü  üreticilerin  en  son
otomasyon  teknolojileri  ile  donatılmıştır.
Makineler  için  özel  olarak  tasarlanmış
operatör  ara  yüzleri  geliştirilmiştir.  Buna  ek
olarak,  GOEBEL  IMS,  dünya  çapında
olağanüstü  bir  satış  sonrası  servis  ve  7/24
erişilebilirlik  ile  bilinir.  GLOBAL  IMS  adı,
planlamadan  işletmeye  kadar  en  yüksek
güvenilirliğe  sahip  birinci  sınıf  makine
mühendisliğini temsil eder.

HİZMET
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