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Global Endüstriyel Tartım sektörününün önde gelen șirketlerinden biri 
olan BAYKON;

 Basit endüstriyel tartımlardan, gelișmiș tartım çözümlerine kadar geniș 
ürün yelpazesi,
 Uluslararası akreditasyon ve sektörel sertifikasyonlar,
 Konusunda deneyimli ve eğitimli personeli ile sınırsız destek,
 Dünya çapında deneyime sahip, 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir 
firmadır.

1987 yılından bu yana endüstriyel tartı aletleri üreticisi BAYKON, ürün 
kalitesi, uluslararası deneyim, teknik yenilik, hızlı ve etkili müșteri desteği 
anlayıșı üzerine kurulmuștur.

Tartım uygulamalarınıza ve çözümlerinize verimlilik, kalite ve sistem 
güvenliği entegre ederek endüstriyel tartım ürünleri sunar. En güncel 
teknolojiyi kullanan deneyimli ve iyi eğitimli ekibimiz, son teknoloji tartı 
aletleri geliștirmekte ve üretmektedir. Çözüm amaçlı proje takımımız, 
yenilikçi ürünler ve kullanıcıya özel çözümler geliștirerek müșteri 
taleplerini karșılar. 

Sektör lideri...



Tartım sorunlarınıza
Kimya, ilaç, gıda, içecek, tekstil, metal, metalürji, tașıma ve lojistik, petrokimya,
özel kimyasallar ve diğer tüm endüstriyel sektörlerde, hammadde girișinden,
üretim ve paketleme hatlarına, mamul ambar giriși ve ürün sevkiyatına kadar,
her noktada, her düzeydeki tartım sorunlarınıza, size özel hassas, güvenilir, 
yüksek kalite standartlarında ürünler ve çözümler...



IP 67
IP 68

HACCP
GMP

EX



Doğru ürün
BAYKON, küresel pazar taleplere göre geliștirilmiș uluslararası standartlarda onaylı ürünler 
üretir. Global partnerlerinin ürünleri ile desteklenmiș zengin ve güçlü BAYKON ürün portföyü; 
tozlu, ıslak, yıkanabilir, hijyenik ve patlama riski olan en zorlu endüstriyel sahalar için, en 
basit tartımdan, en karmașık tartım sistemlerine kadar...

- Yük Hücreleri
- Tartım Modülleri
- Tartım Enstrümanları
- Hassas Laboratuvar Terazileri
- Nem Tayin Cihazları
- Endüstriyel Teraziler
- Parça Sayma Terazileri
- Yer Kantarları
- U Tipi Alçak Platformlar
- Palet Kantarları
- Transpalet Kantarları
- Monoray Kantarları
- Özel Varil Kantarları
- Vinç Kantarları
- Aks Kantarları
- Tașıt Kantarları
- Demiryolu Kantarları
- Etalon Kütleler





Doğru çözüm
- Standart teraziler sizin beklentilerinizi karșılamıyor mu?
- Tank, reaktör ve bunker tartımlarınızı, PLC / DCS yada bilgisayar ağınıza
   entegre etmek ve ağırlık bilgilerinizi ERP / MRP sisteminize aktarmak mı istiyorsunuz?
- Paketlenmiș ürün ağırlıklarınızın yasal yönetmeliklere uygun olduğunu
   izlemek ve belgelemek mi istiyorsunuz?
- Tartımlarınız için daha iyi bir etiketleme ve raporlama ihtiyacınız mı var?
- Endüstri 4.0 sisteminize entegrasyon mu istiyorsunuz?

İhtiyacınız ne olursa olsun, BAYKON size doğru çözümü önerir.

- Tank / Reaktör Tartımı
- Konveyör Tartımı
- Teneke / Varil Dolumu
- Dozajlama Sistemleri
- Formül Hazırlama
- Otomatik Karıșım
- Veri Toplama ve Etiketleme
- PLC / DSC Entegrasyonu
- İstatistiksel Kalite Kontrol
- İstatistiksel Proses Kontrol
- Parça Sayma Sistemleri
- Dinamik Tartım Uygulamaları
- Checkweigher Çözümleri
- Kuvvet / Moment Ölçümü
- Boyut ve Hacim Ölçümü
- Lojistik Tartım Çözümleri
- Özel Tartım Sistemleri
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Dünya kalitesi
BAYKON için kalite en temel prensiptir.

BAYKON, tartım sektörünün ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi 'ni alan ilk firmalardandır.

BAYKON ürünleri, yenilikçi bir anlayıș ile modern teknoloji doğrultusunda, uluslararası standartlarda 
üretilmektedir. Ürünlerimizin Avrupa Tip Onayı Danimarka’nın yetkili kurulușu tarafından yapılmakta 
olup buna ilave olarak bir çok ülke için de ulusal tip onayı alınmaktadır. 

BAYKON Kalibrasyon Laboratuarı, TÜRKAK kurumu tarafından akredite edilen ilk terazi ve kütle 
laboratuvarıdır.

Yasal metroloji kapsamında ticari olarak kullanılan BAYKON terazilerinin AT muayenesi ve 
damgalanması, METAS - İsviçre yetkilendirilmiș kurulușu akreditasyonu altında, BAYKON tarafından 
yapılmaktadır.





%100 Destek
BAYKON, yatırımlarınızı en kısa sürede geri kazanmanızı sağlayacak;
- Uygun ve doğru ürün kullanımı,
- Hassas, güvenli ve verimli çalıșma,
- Maksimum ekipman ömrü,
- Kalite standartları ve sektörle ilgili yasal yönetmeliklere uyum için, ihtiyacınız olan tüm 
hizmetleri, tam ve gerektiği gibi verir, uluslararası geçerli olan sertifikalar ile belgelendirir.

Proje Desteği

Satıș sonrası hizmet danıșmanlığı

Profesyonel servis

Periyodik bakım anlașmaları

Güçlü yedek parça desteği

Terazi kalibrasyonu

Kütle kalibrasyonu

AT muayenesi ve damgalaması

Validasyon (DQ, IQ, OQ, PQ)



HIZLI
ETKİLİ

ZAMANINDA



Profesyonel servis
Müșterilerinin problemlerini onlar kadar hisseden ve müșterileri ile aynı dili konușan 
BAYKON, sorumlu ve profesyonel bir servis anlayıșına sahiptir. BAYKON donanımlı servis 
organizasyonu, eğitimli teknik kadrosu ve güçlü yedek parça desteği ile, müșterilerinin 
sorunlarına zamanında, hızlı ve etkili çözüm getirir.

80’den fazla ülkede servis hizmeti.
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Kalibrasyon
BAYKON kalibrasyon laboratuvarı, ISO 17025 kriterlerine göre TÜRKAK kurumu tarafından 
akredite edilen ilk terazi ve kütle laboratuvarıdır. BAYKON kütle laboratuvarı, E2 1 mg 'den, M2 
1000 kg'a kadar olan kapsamı ile ülkemizdeki TÜRKAK akreditasyonuna sahip,
en geniș kapsamlı özel kütle laboratuvarıdır.

TÜRKAK ile EUROPEAN CO - OPERATION FOR ACCREDITATION arasında yapılan çok taraflı 
tanınma anlașması (MLA) gereği, BAYKON kalibrasyon sertifikaları, Avrupa Birliğinde geçerlidir.



Yenilikçi Tartım Teknolojileri

Dünya standartlarında ürünler, çözümler...
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ege@baykon.com

Atatürk Organize San. Bölgesi
10024 Sok. No:3 35620
Çiğli / İzmir / TURKİYE
0 232 469 97 91

tarmak@baykon.com

Portakal Mah. M.Mücahit Rıfat
Uslu Cad. No:68 33090 
Toroslar / Mersin / TURKİYE
0 324 238 24 36

info@baykon.com

Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. 
Organik Cad. No:31, 34953 
Tuzla / İstanbul / TURKİYE
0 216 593 26 30

MERKEZ EGE BÖLGESİ GÜNEY ANADOLU BÖLGESİ


