
"Profesyonel Hizmetinizden son derece memnunuz!" Makul sürede verdiğiniz profesyonel teknik 
servis için teşekkür ederiz. Artık ülkemizde sizin gibi bir teknik servis olduğu için çok memnunuz. 
Hizmet ve servisinizden eminiz ve bu rahatlığı hep hissetmek isteriz.


We thank you for your efficient service with professionality in certain time. We are now glad that we 
are supported by a service company like yours in our country. We have confidence in your services 
and we rather this to last with continuity.


(Neslihan GÜLSEN | UTS | Intern. Acc. Manager|)


"Azim, Kararlılık ve Gayretiniz gözardı edilemez!" Öncelikle makinamızın tamiri için gösterdiğiniz 
sabırdan dolayı teşekkür ederiz. Bu makina için "tamir edilemez" edilse bile "çok pahalıya mal olur" 
deniliyordu ancak siz çok sayıda arızayı tespit ettiniz, hatta elektronik kartlarının bakımını ve tamirini 
yaparak devreye aldınız. Firmamızın size uzak olmasına rağmen hafta sonlarında bile işi bitirmek için 
defalarca gelerek servis hizmeti verme gayretinizi gözardı edemeyiz ve bunu başka bir servis 
sağlayıcı firmada bulabileceğimizi de sanmıyoruz! Bizim için gösterdiğiniz ilgi, gayret, sabır, 
samimiyet ve dürüstlüğünüz için çok teşekkür ederim.


(Bülent UÇAR | Seçkin Kalıp Sanayi | Genel Müdür)

“Kalitenizi ve yetkinliğinizi bize kanıtladınız.” 6/24, 3 vardiya çalışan fabrikamızda bulunan AGIE 
Classic3S tel erozyon tezgahımıza vermiş olduğunuz yetkin servis hizmetiniz için ve arıza 
çağrılarımıza yapmış olduğunuz anında yanıtlar ve hızlı servisiniz için teşekkürler. Makinemize yapılan 
bakımlar sonucunda kesim hızımızın %20 artığını tespit etmiş bulunmaktayız. Kalitenizi ve 
yetkinliğinizi bize kanıtladınız. Tüm bunların yanında Yetkili Satış Temsilcisinin açılı kesimler için 
kullanılan Alt ve Üst Guidler için vermiş olduğu yüksek tutardaki ürünlerin değişimini çok daha ucuz 
bir maliyetle tedarik ederek yeniden üretime kazandırdığınız için ayrıca teşekkürler. Bundan böyle 
Makinemizin yedek parça ve teknik servis işini sizin marifetli ellerinize, dürüstlüğünüze ve 
şeffaflığınıza emanet ediyoruz.


(Kenan ÖZMEN | Doğu Pres | Makina ve Kalıp Bakım Yö)


"Haftasonu Bile Kusursuz destek" Tesisimizde kullandığımız Agie Evolution3 tel erozyon tezgahımızın 
arızasının kısa sürede tespit edilmesi ve alternatif çözüm önerileriniz için teşekkür ederiz. Tezgahımız 
kısa sürede çalışır hale getirilmiştir. Özellikle hafta sonu olmasına rağmen teknik ekibiniz muhtemel 
arızalara tam hazırlıklı gelerek hızlı bir şekilde problemimizi tespit etmiştir. Sizlere başarılar dilerim.


(Gökan AKIN | Demirdöküm | Parça Üretim Yön. Md.)


“Hızlı, Ekonomik ve Pürüzsüz bir çözüm “ Sürekli problem çıkaran ve kronik problemleri olan AGIE 
PROGRESS tel erezyon tezgahımızdaki oluşan bütün problemleri hızlı bir şekilde tespit edip ve çok 
düşük maliyetle problemlere çözüm üretip tezgahı hızlıca üretime kazandırdığınız için teşekkürler. 
Ayrıca çok yüksek bir fiyat ve 3 hafta termin verilen MAKINO EU 64 Tel erezyon problemini çok daha 
düşük bir ücretle 1 hafta içinde halletmeniz sizin uzmanlığınızı kanıtlamaktadır. Herhangi bir tel 
erezyon arızası durumunda bir telefon kadar yakınımızda olduğunuzu bilmek bizi rahatlatıyor.


(Akın KANDEMİR | ViKO Elektrik | Kalıphane Müdürü)







AGIE Tel Erezyon cihazımız ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğumuz ve çalıştıramadığımız makinemiz 
teknik servisine sizi çağırdığımızda makineye hakimiyetinizin bu denli üst düzey olacağını tahmin 
etmemiştim. Özellikle proje okuma ve kart tamiri konusunda göstermiş olduğunuz başarı gerçekten 
de takdir edilmeye layık. İşinize olan saygınız ve iş bitirme beceriniz ile çok daha iyi işler 
çıkaracağınızı ve bu konuda büyük başarı kazanacağınıza yürekten inanıyorum. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.


(Atilla KÖLEMEN | Genel Müdür | Edelmak Makine San.)



