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HAKKIMIZDA Kabsis 2011 yılında Çevik Bağlan� Teknolojileri firmasının üre�ci markası 
olarak kurulmuştur. Deneyimli kadrosu ile Kablaj Üre�mi, Kutu Üre�mi, 
Teknik Çizim Desteği, Elektromekanik Montaj ve Proto�p Hizme�         
konusunda Otomasyon, Savunma ve Ticari Araç Uygulamaları başta 
olmak üzere birçok sektörde hizmet vermektedir. Toplamda 2500m² 
kapalı alanı ile milli ve özgün olarak kablaj üre�mi yapılmaktadır.

Misyonumuz

Tasarımdan seri üre�me Uluslararası Kalite Standartlarında uzman 
mühendis kadromuz ile kablaj üre�mi ve elektromekanik montaj hizme� 
vermek�r.

Vizyonumuz

2023 e kadar sektör ağımızı havacılık ile genişleterek hizmet veren 
global bir firma olmak.

Kalite Poli�kamız

Ürünlerimizi zamanında ve hatasız teslim etmek
Müşteri memnuniye�ni üst düzeyde tutmak
Çalışanlarımızın mo�vasyonunu daima yüksek tutmak
Öğrenen organizasyonla kendisini sürekli yenileyen bir firma olmak
Zaman içerisinde değişen şartlar karşısında hızlı çözümler sunmak
Uluslararası kalite standartlarını ilke edinmek
 
Değerlerimiz

Güvenilir olmak
Bizimle çalışmayı keyif haline ge�rmek
Teknik beceriyi sürekli geliş�rmek
Yenilikçi anlayış ile üretmek
Uzun vadeli stratejik yaklaşımı benimsemek



HİZMETLERİMİZ

SERVO MOTOR-SÜRÜCÜ ARASI KABLO SETLERİ

Servo motor ve sürücü arası kablo setlerinde istenilen metrajlarda deneyimli 
kadromuz ve zengin stok çeşitliliğimiz ile hızlı teslimat hizme� verilmektedir.

ÖZEL SİSTEM KABLOLARI

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda sinyal ve güç kablo setlerinde 
tasarımdan üre�me kadar çözüm ortağı olarak uzman ekibimiz ile hizmet 
verilmektedir.

ONARIM VE TADİLAT

Mevcut sistemlerde bozulan tüm kablo setlerinde tersine mühendislik 
yöntemi ile onarım ya da aynı özelliklerde yeni kablo se� üre�mi 
yapılmaktadır.

MALİYET AVANTAJI

İstenilen boylarda kablo setleri ile fazlalık kablo kullanımına son vermekle 
birlikte hizmet verdiğimiz firmalara maliyet avantajı sağlanmaktadır.

GENİŞ STOK VE HIZLI TESLİMAT AVANTAJI

Sahip olduğumuz geniş stok gücümüz ile istenilen metrajlarda deneyimli 
ve alanında uzman kadromuzla birlikte hizmet verilmektedir. 

KALİTE VE TEST SİSTEMİ

Ulusal standartlarda kalite sistemine uygun test laboratuarı ile üre�len tüm 
kablo setlerinde müşteriye özel barkodlama ve rapolama yapılmaktadır.
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