
Gücümüzü Tecrübemizden, Enerjimizi Türkiye’den Aldık...



SİLİKON İZOLATÖRDE DOĞRU



Bir asırlık geçmişe sahip olan EB Rebosio ve BONOMI Grup bir dünya 
markası olarak hizmetlerine hızla devam etmektedir. 

TARİHÇE

1920 Rebosio Industria Elettrotecnica havai nakil

 hatlarına malzeme üretmek amacı ile kuruldu.

1928 Bonomi Eugenio demir dışı alaşım

 dökümhanesi  olarak kuruldu.

1950 Bonomi firması elektromekanik sektöründe

 üretimlerini geliştirmeye başladı.

1956 Rebosio ilk kompozit üretimine başladı.

1970 Bonomi Firması Demiryolu pazarında

 aktivitelerini arttırarak ürün çeşitlerini çoğalttı. 

1980 Rebosio ilk silikon izolatör patentini aldı.

1980 Sıkıştırma tipi  klemens ve terminaller

 üretmek için  Lock Elektrik kuruldu.

1999 Lock Electrik Bonomi bünyesine katıldı.

1999 Üretim Montichiari’de ki yeni

 fabrikaya taşındı.

2002 Bonomi, Rebosio firmasının bütün aktivitelerini 

 ABB’den satın alarak gruba dahil etti ve

 firma adı  EB Rebosio olarak değiştirdi.

2003 EB Rebosio Madone’de kurulu yeni

 fabrikasına taşındı.

2010    EB REBOSIO TÜRKİYE  fabrikası kuruldu.



BONOMI Grup ve EB REBOSIO, 90 yılı aşkın süredir enerji nakil 
hatları, demiryolu elektrifikasyon sistemleri ve elektromekanik 
sektöründe en mükemmel çözümleri sağlamaktadır. Sektörlerinde 
lider EB Rebosio ve Bonomi Eugenio firmalarının 2002 yılında 
birleşmesi, her iki firmayı da birbirlerini ürün olarak 
tamamlayarak sektörde en önemli ve güçlü tedarikçi konumuna 
getirmiştir. Günümüzde Bonomi Grubu, Avrupa enerji hatları ve 
demiryolu elektrifikasyonu parçaları konusunda en nitelikli 
tasarımcılar, üreticiler ve tedarikçiler arasındadır.

Bonomi Grup, 5 kıtaya yayılmış değerli müşterilerine, tecrübeli ve 
nitelikli kadrosu ile tüm tasarım, ürün geliştirme hizmeti ve en 
son teknolojilerle donatılmış üretim tesisleri ile güvenilir 
malzemeler üretmektedir. Müşteri istekleri ve pazar ihtiyaçları 
doğrultusunda özel tasarlanmış  ve patentli birçok ürünümüz  
yıllardır idareler tarafından güvenle kullanılmaktadır. Uzun yıllar 
sonunda oluşan değerli müşterilerimiz ve memnuniyetleri EB 
REBOSIO Firmasının en büyük gücü ve kalitesinin güvencesidir.

1986 yılı içerisinde Tünel projesi ile Türkiye pazarına silikon 
izolatör temin ederek başlayan iş ortaklığımız 2000li yıllarda 
Türkiye’de silikon izolatörün yaygınlaşması ile artmış ve 2010 
yılında kurulan 7200 m2 fabrikamız ile daha da güçlenmiştir.

Yeni kurulu fabrikamız ile BONOMI Grup ve EB REBOSIO, 100 yıla 
yakın endüstriyel tecrübesini, tüm know-how ve patentli 
ürünlerini, TÜRK mühendisleri, TÜRK işçileri, gelişmiş yan sanayi 
ve gelişmiş makina parkı ile birleştirmiş ve tüm dünyaya yüksek 
kalitede TÜRK MALI ürünleri ile ihracatlar yapmanın gururunu 
taşımaktadır..

İtalya’da 1920 yılında Enerji Nakil 
hatlarına malzeme üretmeye başlayan 
firmamız 1957 yılında ilk kompozit 
izolatör üretimi ve uygulamasını yaparak 
bu alanda Dünyada öncü firmalar 
arasındadır. 

HAKKIMIZDA

taşımaktadır..

Türkiye’de silikon izolatörün yaygınlaşması ile artmış ve 2010 
 fabrikamız ile daha da güçlenmiştir.

Yeni kurulu fabrikamız ile BONOMI Grup ve EB REBOSIO, 100 yıla 
yakın endüstriyel tecrübesini, tüm know-how ve patentli 

REBOSIO Firmasının en büyük gücü ve kalitesinin güvencesidir.

1986 yılı içerisinde Tünel projesi ile Türkiye pazarına silikon 
izolatör temin ederek başlayan iş ortaklığımız 2000li yıllarda 
Türkiye’de silikon izolatörün yaygınlaşması ile artmış ve 2010 
yılında kurulan 7200 m2 fabrikamız ile daha da güçlenmiştir.

Yeni kurulu fabrikamız ile BONOMI Grup ve EB REBOSIO, 100 yıla 
yakın endüstriyel tecrübesini, tüm know-how ve patentli 
ürünlerini, TÜRK mühendisleri, TÜRK işçileri, gelişmiş yan sanayi 
ve gelişmiş makina parkı ile birleştirmiş ve tüm dünyaya yüksek 
kalitede TÜRK MALI ürünleri ile ihracatlar yapmanın gururunu 

ürünlerini, TÜRK mühendisleri, TÜRK işçileri, gelişmiş yan sanayi 
ve gelişmiş makina parkı ile birleştirmiş ve tüm dünyaya yüksek 
kalitede TÜRK MALI ürünleri ile ihracatlar yapmanın gururunu 

ürünlerini, TÜRK mühendisleri, TÜRK işçileri, gelişmiş yan sanayi 

Yeni kurulu fabrikamız ile BONOMI Grup ve EB REBOSIO, 100 yıla 
yakın endüstriyel tecrübesini, tüm know-how ve patentli 
ürünlerini, TÜRK mühendisleri, TÜRK işçileri, gelişmiş yan sanayi 
yakın endüstriyel tecrübesini, tüm know-how ve patentli 
ürünlerini, TÜRK mühendisleri, TÜRK işçileri, gelişmiş yan sanayi 
ve gelişmiş makina parkı ile birleştirmiş ve tüm dünyaya yüksek 
kalitede TÜRK MALI ürünleri ile ihracatlar yapmanın gururunu 

yıllardır idareler tarafından güvenle kullanılmaktadır. Uzun yıllar 

malzemeler üretmektedir. Müşteri istekleri ve pazar ihtiyaçları 
doğrultusunda özel tasarlanmış  ve patentli birçok ürünümüz  
yıllardır idareler tarafından güvenle kullanılmaktadır. Uzun yıllar 
sonunda oluşan değerli müşterilerimiz ve memnuniyetleri EB 
REBOSIO Firmasının en büyük gücü ve kalitesinin güvencesidir.

1986 yılı içerisinde Tünel projesi ile Türkiye pazarına silikon 
izolatör temin ederek başlayan iş ortaklığımız 2000li yıllarda 
Türkiye’de silikon izolatörün yaygınlaşması ile artmış ve 2010 Türkiye’de silikon izolatörün yaygınlaşması ile artmış ve 2010 

yıllardır idareler tarafından güvenle kullanılmaktadır. Uzun yıllar 

Bonomi Grup, 5 kıtaya yayılmış değerli müşterilerine, tecrübeli ve 
nitelikli kadrosu ile tüm tasarım, ürün geliştirme hizmeti ve en 

sektöründe en mükemmel çözümleri sağlamaktadır. Sektörlerinde 
lider EB Rebosio ve Bonomi Eugenio firmalarının 2002 yılında 

tamamlayarak sektörde en önemli ve güçlü tedarikçi konumuna 
getirmiştir. Günümüzde Bonomi Grubu, Avrupa enerji hatları ve 
demiryolu elektrifikasyonu parçaları konusunda en nitelikli 



Verimli organizasyon yapısı, profesyonel çalışanlarımız 
ile kullandığımız otomasyon sistemleri sayesinde 
üretim alanında optimum kaynakları kullanarak en iyi 
ürünleri üretmekteyiz.

Üretim tesislerimizde:
• Silikon enjeksiyon
• Dövme 
• Döküm
• Pultruzyon
• Otomatik işleme 
• Otomatik montaj tezgahları bulunmaktadır.

Otomatik ve sürekli takip edilen 
üretim aşamaları ile 
ürünlerimizin en yüksek kalite 
de ve güvenilir ürünler 
üretiyoruz.

ÜRETİM

EB REBOSIO ve BONOMI Grup elektrik, demiryolları ve elektromekanik sektöründe yenilikçi, rekabetçi 
çözümler ve ürünleri geliştirme konusunda mükemmel kaynaklara sahiptir.

Yılların kazandırdığı deneyimlerimiz ve yeteneklerimiz, uzman kadromuz , CAD-CAM-FEM gibi bilgisayar 
teknolojileri ve modern ekipmanlar her türlü koşullara uygun ürünler ve hizmetler sağlamakta ve karşımıza 
çıkan problemlerin çözümü konularında bize büyük imkanlar yaratmaktadır. 

Yeteneklerimizi deneyimlerimizle birleştirerek en 
uygun çözümleri müşterilerimize sunuyoruz.

ARGE & ÜRÜN GELİŞTİRME



EB Rebosio geniş ürün yelpazesi, esnek üretim methodları, tecrübesi 
ve uzman kadrosu ile ihtiyacınız olan en uygun ürünleri mümkün 
olan en kısa sürede, rekabetçi fiyatları ile hizmetinize sunmaktan 
mutluluk duymaktadır.

ÜRÜNLER

ENERJİ SEKTÖRÜ        
• Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Silikon izolatörler
• Alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim klemensler,
 terminaller bağlantı parçaları
• Trafo merkezi aksesuarları
• Topraklama aksesuarları
• Parafudr

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ
• Katener Sistemleri
• Silikon İzolatörler
• Gergi Cihazları
• Pandül, terminaller ve klempler
• Sinyalizasyon Bağlantı Parçaları ve Terminaller 
• Topraklama Aksesuarları

ELEKTROMEKANİK SEKTÖRÜ
• Alçak ve orta gerilim hücreler için parçalar
• Alçak ve orta gerilim kesiciler için parçalar
• Orta gerilim yük ayırıcıları için parçalar• Orta gerilim yük ayırıcıları için parçalar



İZOLATÖRLER

Kompozit izolatörler, uzun yıllar boyunca göstermiş oldukları bir çok avantaj sayesinde geleneksel cam veya 
porselen izolatörlere alternatif olarak piyasadaki yerini almış durumdadır. 

EB REBOSIO firması, kompozit izolatör üretiminde 50 yılı aşkın deneyimi, yıllar boyunca edindiği saha 
tecrübesi ve bilgiler ışığında en son teknoloji ile HTV silikon malzemesi kullanarak silikon kompozit izolatör 
üretmektedir. İzolatörlerimiz uzun kullanım tecrübesi ile oldukça sağlam, güvenilir ve ekonomiktir. 

En son üretimimiz olan ISOFLON-E® tipi kompozit izolatörler gösterdiği olağanüstü özellikleri ile dünya 
pazarındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

ISOFLON- E® kompozit izolatörleri IEC 61109 standardı 2008 baskısına göre tüm tip ve dizayn testlerinden 
başarıyla geçmiştir. İzolatörlerimiz ayrıca IEC 62217:2005 baskısında yer alan 5000 saatlik iz oluşumu ve 
erozyon testi, hızlandırılmış hava şartlandırma testi, tuz ve sis testlerini de başarıyla tamamlamıştır.

AVANTAJLARI:
• Hafiflik (Cam ve porselen izolatörlere kıyasla %80’e kadar)
• Taşıma ve montaj kolaylığı ve tesis maliyetlerinde azalma
• Yüksek mekanik güç 
• Uzun ömür / Düşük maliyet
• Vandalizme karşı güvenli 
• Su tutmama (hidrofobik) özelliği ile kaçak akımları yüksek oranda azaltır
• Kendi kendini yenileyen hidrofobik yüzey
• Kirli ortamlarda üstün elektriksel performans (temizleme gerektirmez)
• Ozon, UV radyasyonu, asit ve hava kirliliği etkilerine karşı dayanıklı
• Ark ve iz oluşumuna karşı yüksek dayanım
• Kendi kendini söndürebilme özelliği, düşük duman emisyonu ve toksik seviyesi
• Farklı hava koşullarında hizmet olanağı
 (çok soğuk, çok sıcak, endüstriyel kirlilik, nemli, tuzlu, asidik ortamlar)
• Delinmez Monolitik kanatlı mahfaza
• 50 yılı aşkın üretim ve saha deneyimi
• 3 Milyondan fazla başarıyla hizmet veren izolatörler

Üretildiği ilk yıllardan bu yana sürekli geliştirilmekte olan kompozit 
izolatörler son yıllardaki uygulamalarla güvenirliğini ve sağlamlığını 
kanıtlamıştır. 



SİLİKON İZOLATÖRLERİN ANA UNSURLARI       
• Metal uç parçalar
• İzolatör Çekirdeği (ECR Fiberglas Rod)
• Silikon Mahfaza ve Etekler (HTV Silikon Kauçuk)

İZOLATÖR ÇEKİRDEĞİ      
EB REBOSIO kendi tesislerinde ECR cam yünü ve hidrolize karşı dayanımlı epoksi reçine kullanarak 
pultruzyon işlemi ile kendi rodlarını üretmektedir. İzolatörlerimizde sadece boron içermeyen ECR (Elektro 
korozyona dayanımlı) cam yünü kullanılır. Sürekli kontrollü (ısı, zaman, hız ve çekme gücü) otomatik sistemler 
ile üretilen rodlarımız sayesinde izolatörlerimizde ani kırılma riski önlenir, en yüksek mekanik yük, mükemmel 
dielektrik ve asite karşı dayanım sağlanır. Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda bile izolatörlerimiz güvenle 
kullanılabilir. Rod üretiminde kalıp ısısı, kimyasal reaksiyonlar, epoksi reçine akışkanlığı, cam yünü/reçine bağı 
sürekli kontrol edilir ve rutin olarak teste tabi tutulur.



METAL UÇ PARÇALARI     
İzolatörlerimizde standart olarak sıcak  daldırma galvanizli dövme çelik kullanılmaktadır. Ancak müşteri 
isteklerine göre paslanmaz çelik veya Alüminyum uç parçaları da temin edilmektedir. Uç parçalar en son 
teknoloji radyal baskı preslerinde sekizgen kalıplar ile ECR çubuklarla birleştirilir. Tüm presleme işlemleri 
bilgisayar çatlak kontrollü özel sistemler ile sürekli olarak takip ve kontrol edilir.

SİLİKON MAHFAZA VE ETEKLER  
EB Rebosio sadece dünyaca tanınmış tedarikçilerden yüksek kalite HTV silikon kauçuk tedarik etmektedir. 
Yüksek ısı ve yüksek basınçta gerçekleşen vulkanizasyon süreci sırasında mahfaza rod üzerine kimyasal bir 
bağ ile sıkıca bağlanmaktadır. Yüzeyler arasında oluşan kuvvetli kimyasal bağ sayesinde izolatörün içerisine 
su, nem veya asitlerin girişi engellenmiştir. HTV silikon kauçuk izolatörlerin uzun yıllar iz oluşumu ve 
erozyona karşı dayanımını garantiler. Ayrıca HTV mahfaza, izolatörlerin gerek taşınma ve montaj esnasında 
zarar görmelerini engelleyici gerekse ilk kullanılmaya başlandığı yıllardan sonra maruz kaldığı dış 
etkenlerden (kuş saldırıları, silahla atışlar) korunması için gerekli optimal sertlik-esneklik özelliği ve yırtılma 
direncini temin eder.



SU TUTMAMA (HİDROFOBİK) ÖZELLİĞİ İLE
KENDİNİ TEMİZLEME VE KAÇAK AKIM KONTROLÜ      
Silikon mahfaza düşük moleküler ağırlıklı içeriği sayesinde, su ile arasında minimum yüzey alanı oluşur ve bu 
sayede silikon izolatör üzerinde su tutunamaz. Su damlacıkları izolatörün üzerinden akar, kendini temizler ve 
izolatör kir tutmaz. Hidrofobik özelliği sayesinde silikon izolatörler, izolatör yüzeyinde meydana gelen kaçak 
akımlarını ve deşarjları en alt düzeye indirir.

Yüksek kalite HTV silikon malzemesi izolatörün hidrofobik özelliğini uzun yıllar boyunca korumasını sağlar 
ve bu sayede izolatörün ömrü uzar, bakım masrafları azalır.

YAŞLANMAYA KARŞI DAYANIM,
EROZYON VE İZ OLUŞUMU   
İzolatörün ömrü hem izolatör malzemesi ve tasarımı, hem 
de çalıştığı çevrenin koşullarından oluşan birçok 
parametrelere bağlıdır.

EB REBOSIO tarafından kullanılan yüksek kalite HTV 
silikon kauçuk malzemesi sektörde kullanılan birçok 
farklı silikon kauçuklara göre yaşlanmaya karşı üstün bir 
dayanım göstermektedir. HTV silikon kauçuk içerisinde 
bulunan ATH (Alüminyum trihydrate) dolgu malzemesi ile 
ark ve yanmaya karşı direnci garanti eder.

ISOFLON-E® Silikon izolatörler UV , mekanik titreşim, asit 
atak gibi özelliklerin test edildiği 5000 saatlik iz oluşumu 
ve erozyon yaşlandırma testine tabi tutulmuştur. İtalyan 
ve Fransız idaresi tarafından özel olarak istenen bu 
testler, kompozit izolatörler için dünyadaki en zorlu 
şartlardan biri olarak kabul edilen ve yüksek tuz oranı 
içerdiğinden ötürü (80 kg/m3) hızlandırılmış yaşlanma 
testidir.

Ayrıca EB REBOSIO tasarımına sahip ISOFLON-E® silikon 
izolatörleri geliştirilmiş özel kanat yapısıyla dünyanın bir 
çok ülkesinde 50 yılı aşkın süredir her türlü zorlu hava 
şartlarında (çöl, deniz kıyısı, endüstriyel kirlilik) üstün bir 
performansla hizmet vermektedir.



ASKI / GERGİ İZOLATÖRLER     
Askı / gergi izolatörleri orta, ağır ve çok ağır hava kirliliği olan çevreler için üç ayrı korumalı yüzey özelliklerine 
uygun olarak üretilmektedir.  (IEC 60815)

Galvanizli çelikten yapılmış standart nihai hırdavatlar ile donanmış izolatörler altı ana sınıfta toplanabilir:  
70-100-120-160-210-320 kN.
Standart uç parça tipleri:

• Yuvalı göz ve toplu göz
• Çatal ve düz
• Y-çatal ve göz

KONSOL İZOLATÖRLER, TRAFO MERKEZİ MESNET VE
HAT MESNET İZOLATÖRLER  
Trafo merkezleri için mesnet veya hat mesnet izolatörleri üretilmektedir. 
Bu izolatörler flanj veya döner bağlantı hırdavatları ile takviye edilebilir. 
Ayrıca kompak hatlara imkan veren izolatör konsol kullanımı son 
yıllarda oldukça artmıştır. 
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FAZ ARATUTUCU İZOLATÖRLER
Mekanik ihtiyaçlar doğrultusunda, uzunlukları 6 ila 8 
metreye varan, orta veya yüksek gerilim iletim hattında 
kullanılmak üzere birçok çeşit faz ara tutucu 
projelendirilmekte ve üretilmektedir.

DEMİRYOLLARI İZOLATÖRLERİ
Hem DC hem de AC için dizayn edilmiş komple izolatör ürün 
grubu mevcuttur.

• Konsol-Hoban İzolatörleri
• Fider İzolatörleri
• Askı / Gergi İzolatörleri
• Seksiyon İzolatörleri
• Mesnet İzolatörleri

METRO, TRAMVAY VE TROLEYBÜS İZOLATÖRLERİ
Kompozit izolatörler, düşük profilli tüneller ve hafif raylı alüminyum katener sistemlerinde kullanılan katener 
askı tertibatının temel ekipmanıdır. 

Örgülü havai askı sistemlerinde istenilen en temel ve önemli özellik hafifliktir. Kompozit malzemeler; yalıtım, 
elastikiyet ve ağırlık olarak değerlendirildiğinde en doğru seçimdir.

metreye varan, orta veya yüksek gerilim iletim hattında 



KATENER SİSTEMLERİ
• Standart Katener Donatıları
• Aliminyum Katener Donatıları
• Tünel İçi Katener Donatıları
• Hafif metro hattı askıları
• Troleybüs hattı askıları

İZOLATÖRLER
• Konsol-Hoban İzolatörleri
• Fider İzolatörleri
• Askı / Gergi İzolatörleri
• Seksiyon İzolatörleri
• Mesnet İzolatörleri

GERGİ CİHAZLARI
• Karşı Ağırlıklı gergi cihazı
• Otomatik Gergi cihazları
• Tirtronic Elektronik gergi cihazı
• Geri dönüş çarkı

EB REBOSIO firması yetmiş yılı aşkın süredir demiryolu elektrifikasyon 
sistemleri alanında yenilikçi ürünlerin dizayn ve üretimini 
yapmaktadır.

DEMİRYOLLARI
ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ



PANDÜL, TERMİNALLER VE KLEMPLER
• Pandül ve Y-Halatları
• Geri dönüş ve Fider İletkeni Klempleri
• Verici ve iletişim teli klempleri
• Destek kablo askıları
• Ankraj ve bağlantı klempleri
• Manşonlar
• Troleybüs sistemleri için klempler
• Trafo için klempler

SİNYALİZASYON BAĞLANTI PARÇALARI VE 
TERMİNALLER 

• Sıkıştırmalı bağlantı parçaları
• Sıcak damgalı bağlantı parçaları
• Ray klempleri

TOPRAKLAMA AKSESUARLARI
• Topraklama bağlantı parçaları
• Topraklama cihazları



Aliminyum sistemlerin çelik sistemlere göre göstermiş olduğu bir çok avantaj, katener donatılarında da ideal 
malzeme olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır.

AVANTAJLARI:
• Korozyona karşı yüksek dayanım, bakım veya boyama gerektirmemesi
• Hafif ağırlığı sayesinde taşıma ve montaj kolaylığı
• Çelik sistemler ile alüminyum sistemler arasındaki fiyat farkı bakım maliyetleri ve kullanım
 ömrü hesaplandığında Aliminyum sistemler çok daha rekabetçi olmaktadır.

Katener Sistemlerinde Alüminyum 
kullanımı konusunda BONOMI Grup 
öncü firmalar arasındadır. 

Demiryolu ve Tramvay Hatları için 
özel tasarım ve patentli ürünümüz 
olan Otomatik Gergi Sistemi  
‘TIR-TRONIC’

KATENER SİSTEMLER



OMNIA kelimesi Latince olup, HERŞEY anlamına gelmektedir. İsmine uygun olarak OMNIA Katener Sistemi 
demiryollarında her türlü  ihtiyaca cevap verebilen ve tüm değişik uygulamalarda kullanılabilen optimum 
çözümleri sunmaktadır.

AVANTAJLARI:
• Az sayıda parçadan oluşan sade tasarım
• Hafiflik
• Mukavemet
• Çevreye duyarlı
• Esnek kullanım alanları
• Montajda büyük kolaylık
• Bakım maliyetlerinde ciddi oranda azalma
• Kolay ayarlanabilir tasarım
• Tüm uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Ülkeleri Demiryolları teknik şartnamesine uygunluk• Tüm uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Ülkeleri Demiryolları teknik şartnamesine uygunluk• Tüm uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Ülkeleri Demiryolları teknik şartnamesine uygunluk• Tüm uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Ülkeleri Demiryolları teknik şartnamesine uygunluk

OMNIA kelimesi Latince olup, HERŞEY anlamına gelmektedir. İsmine uygun olarak OMNIA Katener Sistemi 
demiryollarında her türlü  ihtiyaca cevap verebilen ve tüm değişik uygulamalarda kullanılabilen optimum 

• Tüm uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Ülkeleri Demiryolları teknik şartnamesine uygunluk• Tüm uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Ülkeleri Demiryolları teknik şartnamesine uygunluk

OMNIA kelimesi Latince olup, HERŞEY anlamına gelmektedir. İsmine uygun olarak OMNIA Katener Sistemi OMNIA kelimesi Latince olup, HERŞEY anlamına gelmektedir. İsmine uygun olarak OMNIA Katener Sistemi OMNIA kelimesi Latince olup, HERŞEY anlamına gelmektedir. İsmine uygun olarak OMNIA Katener Sistemi 

Uzun yılların getirdiği tecrübe ve sürekli yanilik arayışı, OMNIA Grup 
olarak bizleri Demiryolu sektöründe son yılların en büyük ve benzersiz 
buluşuna imza attırdı. 

KATENER
SİSTEMLERİNDE
BÜYÜK BULUŞ-OMNIA©



KALİTE

Toplam Kalite yönetimi, BONOMI Şirketler grubunun temel taşı olarak bünyemizdeki tüm üretimin talimat ve 
prosedürlere uygun olmasını garanti eder. Proses kontrolleri, ara denetimler, rutin ve kabul deneyleri, 
üretimden çıkan her parçanın ve her ürünün noktası noktasına Müşteri şartnamelerine ve uluslararası 
standartlara uygunluğunu temin eder. 

Tüm Grup Firmalarımız Lloyd tarafından onaylı ISO 9001:2008 kalite belgesine sahiptir. 
Yönetim ve Üretim aşamalarında tüm bilgi ve belgeler ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemimize 
kaydedilir ve sürekli takip edilir. 

KALİTEKALİTEKALİTEKALİTE
Kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.



EB Rebosio, tüm malzemelerini en son 
uygulanan IEC standartları ve müşteri 
şartnamelerini göz önüne alarak 
tasarlar ve testlere tabi tutar.

TESTLER

Tüm tasarımlar önce simülasyonlarla kontrol edilir. EB Rebosio 
bünyesinde bulunan kimyasal, mekanik ve elektrik 
laboratuvarlarında ürünlerini test ve kontrol eder. Piyasaya 
sunmadan önce ayrıca ürünler bağımsız laboratuvarlarda müşteri 
nezaretinde nihai olarak dizayn ve tip testlerine tabi tutulurlar. 



AVRUPA : Türkiye, İtalya, Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz, Lüksemburg, İspanya, Avusturya, İskandinavya,
    İsviçre, Almanya, Slovenya, İngiltere, Hırvatistan, Yunanistan, Bosna Hersek
ORTA DOĞU : B.A.E, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Ürdün, Lübnan, İsrail, Suriye, İran, Irak
AMERİKA : A.B.D, Arjantin, ŞiliPeru, Venezuela
ASYA : Malezya, Çin, Japonya
AVUSTRALYA : Avustralya, Yeni Zelanda 
AFRİKA : Cezayir, Mısır, Fas, Tunus



EB REBOSIO ve BONOMI Grup
dünyanın pek çok yerinde bulunan müşterileri ile birlikte her zaman

daha ileri gitmenin gururunu yaşamaktadır.



REFERANSLARREFERANSLARREFERANSLARREFERANSLARREFERANSLARREFERANSLARREFERANSLAR
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