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Cesur Torna GNC’nin distribütörlüğünü yapmakta olduğu Victor
marka tezgahlarla üretimde hız ve yüksek verimlilik sağladı.

İlk
Victor
yatırımlarını
gerçekleştirdikleri
2004’ten
itibaren iş kalitesi, üretim
kapasitesi ve müşteri yelpazesi
hızla büyüyen Cesur Torna,
sağladığı yüksek verimlilik ve
tasarrufları yeni yatırımlara
aktarıyor. Firma için, hem
yaptıkları iş hem de Victor
markası adeta bir tutku.
Cesur Torna 1996 yılının
sonunda, aynı aileden iki
kardeşin girişimiyle Ankara
Ostim’de küçük bir atölyede
kuruldu. Firma baraj, tünel,
geri dönüşüm ve benzeri
projeler için sondaj ve
makinelerin yedek parçalarını
üretmektedir.

Kuruluşları itibariyle yaklaşık
ilk 5-6 yıl boyunca CNC
özelliği olmayan üniversal
makinelerle parça üretimi
yapan firma, artan işlerini
karşılamak üzere 2003 yılında
ilk CNC cihazını satın aldı.
Fakat bu cihazın teknik
ihtiyaçlarını karşılayamaması
ve sürekli arıza göstermesi
dolayısıyla yaklaşık 8 ay
içinde cihazı elden çıkararak
yeni bir tezgah arayışına
girdiler. Bu süreç sonunda
2004 yılında ilk Victor marka
tezgah yatırımlarını yaptılar
ve Victor VTurn-36, Victor
VTurn-A26, Victor VTurn-45,
Victor VCenter-145 ve Victor

VCenter-165 olmak üzere
toplamda 5 ayrı Victor marka
tezgah ve işleme merkezi
yatırımında
bulundular.
Victor yatırımlarının en büyük
nedeni, yüksek kalite ve
teknoloji içeren makineler
kategorisindeki eşsizliği ve
Victor tezgahlarıyla maliyet ve
zaman tasarrufu sağlayarak,
hem iş kapasitelerini hem de
verimliliklerini
arttırmış
olmaları. Yatırım yaptıkları
yeni tezgahlarla hem daha
fazla tasarruf ettiler, hem de
daha büyük işleri yakaladılar
ve büyük işlerle sağlanan
kazanç tekrar yeni yatırımlara
dönüştürüldü.
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Firma ortağı Ömer Aydın GNC’nin yüksek kaliteli hizmetinden çok memnun olduklarını,
profesyonel hizmetin yanı sıra, dostane ilişkilerin kendilerine yüksek güven sağladığını
belirtiyor.
«Makinalarımızdan, işlerimizi arızalarla uğraşmadan zamanında tamamlayabilmekten, GNC’nin
teslimat sürecindeki hassasiyetinden, tüm telefonlarımıza derhal bir muhatap bulma
güvencesinden, kısacası güven dolu bu müşteri-tedarikçi ilişkisinden çok memnunuz.»

«Neredeyse sıfır arıza oranlarıyla üretim yapıyoruz.»

«Her türlü teknik konuda her zaman destek alabiliyoruz, yedek parça temini konusunda GNC çok
duyarlı ve taleplerimize her zaman bir çözüm buluyor. Üstelik GNC bununla da kalmadı, çok
sıkıştığımız bir dönemde bize ücretsiz yedek parça desteğinde de bulunarak dostane tavırlarını
hiçbir zaman eksik etmedi.»
Avantajlar
•
•
•
•
•
•
•

Profesyonel bir ekipten satış öncesi ve satış sonrası sınırsız teknik destek
Kullanıcı dostu teknolojilerle çalışabilme
Yüksek iş güvenliği
Parça bağlama, işlem izleme, kumanda etme gibi işlerde yüksek kullanım kolaylığı
“Servis yüzü görmeyen” cihazlarla, neredeyse sıfır arıza oranlarıyla zaman ve maliyet tasarrufu
Daha kısa sürede işleme imkanı ve işlerinizi daha kısa sürede tamamlayabilme
En hızlı ve güler yüzlü servis, ücretsiz kurulum ve ilk kullanıcı eğitimi

GNC Hakkında
Makina sektöründe lider, güçlü ve
dinamik
yapısı,
aktif
ve
konusunda uzman kadrosu ile
hedeflerini aşarak hızla büyüyen
GNC Teknoloji,
CNC
Takım
Tezgâhları sektöründe, dünyanın
liderliğini kabul ettiği üreticilerin

Türkiye mümessilliğini başarı ile
yapmaktadır. Kendi sektöründe
son 6 yılın en hızlı büyüme
grafiğini yakalamış olan firma,
Tayvan'ın bir numaralı üreticisi
konumundaki VICTOR’un Türkiye
mümessilidir.

Ülkesine AVEREX, LICO, KASUGASEIKI gibi yüksek hız, kalite ve
nitelikteki takım tezgahlarının
kazandırılmasını da sağlamış olan
firma,
müşteri
ve
çalışan
memnuniyetini öncelikleri olarak
belirlemiş, çağdaş ve dinamik bir
kuruluştur.

