


25
Kontrol alanında 25 yıllık deneyim

Türkiye Kayseri’de kuruldu



Bir bakışta NES Drive
Türkiye’nin yerli üretim
motor kontrolcülerinde
en üst sıralarda, hızla büyüyen
şirketlerde ilk 100’de.



8
Yılda

10.000
Ürün

12
Farklı ülkeye ihracat



%39

%28

%13

%11
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Endüstriyel Alan

Otomotiv

Sosyal Hizmetler

Sağlık

Çevre Çözümleri

NES Drive’ın İş Alanları



%15
Araştırma ve Geliştirme için

Yıllık Yatırım



25 Yıllık
yenilikçi başarı geçmişi



İnsan Toplumunun
faydası için çalışmak

Yaptıklarımızın ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkilerini ölçerek sürdürülebilir topluma
katkıda bulunuruz.



Gelişen Ulaşıma Uyum Sağlamak

Sayısız hızla artan küçük ulaşım araçlarına uygun
yerli kontrolcüler.



Temiz Enerjiye Uyum Sağlamak

Fosil yakıtlardan elektriğe geçişe hızlı çözüm.



Üretimde Güvenliğe Uyum Sağlamak

Kullanıcılıarın güvenliği için yüksek çözünürlüklü
sınırlamalar.



150
Farklı motor tipleri ve güçleri için 150 ürün varyasyonu



En uygun çalışma için
platform tanıtma



Çeşitlendirilmiş koruma opsiyonları ile
kullanıcı ve sistem güvenliği



Ürünlerinizi yüksek verimlilikte kontrol ediyoruz.



Yazılım
Benzersiz bir şekilde geliştirme ve
üretim yapmanız için güç ve verimlilik 
sağlayan tek bir yazılım aracıyla tüm
makineyi kontrol edin, yapılandırın ve 
görselleştirin.



Açık Ağlar

Ethercat
Modbus

RS232
Canbus



%80
Ürünlerimizin %80’i stoklarımızda. 

Türkiye’nin her yerine 3 günde



Üretimde gerçek bir
müşteri odaklı yaklaşım.



Kişiselleştirme
Özel ürünlerimiz ihtiyaçlarınızı karşılıyor

Mevcut ürünlerde yapılan küçük değişiklikler için 1-3 hafta
Özelleştirilmiş ürünler için 6-10 hafta
Müşteriye özel ürünler için amaca yönelik projeler



Türkiye Geneline Destek
Yetkili mühendislerimiz ile fabrikalarınıza ve
müşterilerinize yakınız. Yerel ve pazar bilgisi

dilediğiniz yerde emrinizde.



Birlikte İşlerlik
Sizlerin düşünce ve önerilerine göre 
ürün geliştirmeleri sürekli devam eder.



Rekabetçi Makineler
yapmanızda size yardımcı

oluyoruz.
Alanlarının en iyisi mühendislerle konuşun, en iyi 

uygulamaları deneyin, yeni fikilerleri test edin.



www.nesdrive.com
deneyimlerine dayanan 
sorular ve cevaplar

Uluslararası alanda açık ingilizce ve 
türkçe dillerde teknik destek



“Başarının Yolu,
İnanmaktan Geçer”



Tek Kontrollörde 
Tam Entegrasyon
Hareket, Lojik, Güvenlik ve Görsel
Denetim bir arada.
EtherCat veya Canbus ile hızlı bağlantı



Sensör ve kompanentlerde
mükemmel uyum



Tak Çalıştır,
Kolay kurulum, hızlı bağlantı



Merkez
Kayseri Erciyes Teknopark

İmalat
Kayseri OSB

Ar-Ge
Aksaray, İstanbul



Değerler
25 yıllık deneyimli personelimizle 
2014’den beri aktif bu alandayız.

Uzmanlık
Algılama ve Güvenlik
Sürücü Teknolojisi
Otomasyon Sistemleri
Endüstriyel Komponentler


