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Rexroth Ana Bayisi Star Hidropar, 
“VarioFlow” hattını kurdu verim ve transfer 
hızı maksimum düzeyde arttı 
 
Rexroth Ana Bayisi Star Hidropar, EkinPlas firmasına anahtar teslim proje 
olarak “VarioFlow” hattı kurdu. Sistem, yapı olarak bir köprüyü andırdığı için  
“3. Boğaz Köprüsü” olarak adlandırıldı. 
 
 
Bosch Rexroth’un Türkiye‘deki ana bayisi Star Hidropar, gıda 
ambalajları, IML (kalıp ici etiketleme), medikal ve beyaz eşya plastik 
parçaları sektöründe faaliyet gösteren EkinPlas firması için “Vario Flow” 
hattı kurdu. Hızlı montajı yapılan, kolay temizlenebilir ve minimum bakım 
gerektiren “VarioFlow” hattı sayesinde ürünler farklı özelliklerdeki zincir 
yüzeylerde güvenli bir şekilde taşınıyor. Hat boyunca yer alan açık 
profiller temizleme işlemini kolaylaştırırken zincir yüzeyinin yapısı ufak 
boyutlardaki ürünlerin bile sorunsuz bir şekilde taşınmasına olanak 
veriyor. Serinin 80, 100, 160, 240 ve 320 mm genişliğindeki zincir 
komponentleri, farklı uygulama tipleri için kapsamlı çözüm yaratmayı 
mümkün hale getirirken, yanal kılavuz raylar ve ek ürünleri uygulama 
farklılıklarında istenen performansı sağlıyor.  
 
 
Star Hidropar mühendisleriyle bir araya gelen EkinPlas yetkilileri, Bosch 
Rexroth’un sunduğu VarioFlow teknolojisinin verimi ve transfer hızını 
maksimum düzeye taşıması nedeniyle kendileri için en doğru sistem 
olduğuna karar verdi. Kurulan VarioFlow hattı ile süreçlerde otomasyon 
artırılırken, manuel işlemler azaltıldı. Ayrıca ürün transfer hızları da yükseltildi. 
Bu sayede ürünler operatör yardımıyla paketlendikten sonra, her IML sistemin 
önünde yer alan asansör sistemi sayesinde otomatik olarak yukarı taşınıyor 
ve VarioFlow hattına aktarılıyor. VarioFlow hattına aktarılan paketler, 
sensörlerden aldıkları verilere göre duruyor ve ilerliyor. Firma içinde bu 
şekilde toplam 30 adet IMLrobotlu sistem, her sistem önünde de asansör 
sistemi bulunuyor. VarioFlow hattı sayesinde saha şartlarında ortaya 
çıkabilecek adaptasyon ihtiyaçları da zincir ve benzeri birkaç komponentin 
değişimiyle kolay ve hızlıca karşılanabiliyor. 
 
EkinPlas Firması’nda ayrıca üretim hattından depoya kadar uzanan yaklaşık 
100 metre uzunluğunda bir VarioFlow transfer hattı da bulunuyor. VarioFlow 
transfer hattı, fabrika içinde ekstra bir yer kaplamaması için Rexroth 
alüminyum profiller ve halatlar yardımıyla köprü şeklinde havadan ilerliyor. 
Paketler otomatik olarak depoya aktarılıp depolanıyor. Rexroth VarioFlow 
sistemleri, değişik tipteki ürünler ve koşullar için farklı ihtiyaçlara cevap 
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verecek şekilde tasarlanabiliyor ve kullanıcıya esneklik sağlıyor. VarioFlow, 
ekonomikliği ve sağladığı yüksek performansla da dikkat çekiyor. 
 
 
EkinPlas Star Hidropar’ı seçti 
 
EkinPlas, konusunda 20 yıllık tecrübeye sahip uzman kadrosuyla, yüksek 
kalite anlayışıyla, hızlı ve emin adımlarla büyümeye devam eden bir şirket 
olarak plastik sektöründe faaliyet gösteriyor. Yeni teknolojilere sahip, güçlü bir 
imalatçı olma iddiasıyla yola çıkan Ekin Plas, Bosch Rexroth’u iş ortağı olarak 
seçti. Projede Bosch Rexroth’un orjinal ürünleri kullanılırken Hidropar’ın sahip 
olduğu Ar&Ge, üretim ve ürün tedarik kabiliyeti de sisteme dahil edildi. 1996 
yılından itibaren İstanbul’daki merkez ofisinde ve Çerkezköy OSB’deki 
fabrikasında faaliyet gösteren Star Hidropar mühendislik, satış, satış öncesi 
ve sonrası teknik destek, servis,eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyor. 
Ayrıca Star Hidropar 6 bin metrekarelik kapalı alanda yer alan fabrikasıyla, 
CNC tezgâhlar ve tecrübeli kadrosu yardımıyla komponentleri otomasyon 
sistemlerine ve üstün özellikli makinelere dönüştürüyor. 
 
 
 

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. 

adıyla başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. 

ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri 

üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan 

sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve 

sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, 

satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri 

üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar 

üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına 

ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan 

tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket 

ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre 

otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, 

Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir 

Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya 

getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, 

dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan 

sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir.   
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Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye Hakkında 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, 

Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bosch Grubu, 

Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış 

olup, ilk fabrikasını ise 1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 

15.000 çalışanı (BSH dahil), 1,68 milyar avro cirosu ve 1,22 milyar avro’luk 

ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri 

olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün ve hizmetleri, yenilikçi, 

fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam kalitesini artırmak için 

tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam için teknoloji’ 

sağlamaktadır. Bosch Türkiye’nin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge 

Merkezleri bulunmaktadır.  

Daha fazla bilgi için:  www.bosch.com.tr , https://www.facebook.com/BoschTurkiye  

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch  

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet  tedarikçisidir. Dünya 

genelinde 360 bini aşkın çalışanıyla 2014 yılında 49 milyar Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir. Bosch Grubu; Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, 

Enerji ve Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları olmak üzere 4 ana 

sektörde faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 

50’nin üzerinde ülkedeki 360’dan fazla bağlı bölgesel şirketinden 

oluşmaktadır. Satış ve servis ortakları da dâhil edildiğinde, Bosch yaklaşık 

150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki gelişme; üretim ve satış 

ağı daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 2014 yılında dünya 

çapında 4.600 patent başvurusunda bulunmuştur. Bosch Grubu etkileyici 

ürün ve hizmetler tasarlayarak, hem inovatif hem de faydalı çözümler sunarak 

yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, şirket dünyanın her 

yerinde ‘yaşam için teknoloji’  sunabilmektedir. 

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Seda Tacer, Bosch Rexroth Kurumsal İletişim 

0 262 676 00 46, seda.tacer@boschrexroth.com.tr 

 

 Atıl Berk, Ünite İletişim  (212) 272 93 13   
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