GTA is producent en leverancier van
getande en fijnmechanische onderdelen.
GTA is toeleverancier van mono-parts,
assemblies en subassemblies. De combinatie
van vertandingswerk met professioneel
draai- en freeswerk is wat ons onderscheidt.
De meerwaarde die GTA levert is maatwerkadvies en totaaloplossingen. GTA denkt met
haar klanten mee en wil zo samen met
hen innoveren en kosten reduceren.
Brede vakkennis, openheid en heldere communicatie
zijn voor ons belangrijke sleutelwoorden. GTA is een
transparante en vooruitstrevende organisatie en het
team bestaat uit ruim 40 mensen.
Door samen te werken met de klant èn continue
te werken aan het proces van "lean-thinking" zorgt
GTA voor de levering van kwalitatief hoogwaardige
producten en assemblies tegen de beste prijs.
Om die reden komen gerenommeerde bedrijven
uit binnen- en buitenland graag bij ons terug, ook
wanneer de klantvraag nog niet helemaal helder is.
Goede zorg voor het milieu beschouwen wij als een
vanzelfsprekendheid. Wij zijn ons ervan bewust dat het
belangrijk is om te bouwen aan een meer duurzame
wereld. Stapsgewijs voeren wij dit
dan ook door in onze aanpak en
werkwijze. GTA is in het bezit van
het EN-ISO 9001:2008-certificaat.

Onze producten
• Getande producten
Tandwielen
Tandriemschijven
Tandheugels
Splined vertanding
• Fijnmechanische producten
Camerabehuizingen
Orthopedisch instrumentarium
Pomphuizen
Machineonderdelen
• Assemblies en subassemblies

Wij leveren advies op het gebied van:
Tandwiel- en tandvormoptimalisatie
• Costengineering
• Voorraadbeheersing
• Inkoop
• Make or mould decision
•

We garanderen een eerlijk en passend advies,
afgestemd op de klantvraag en klantbehoefte.

Onze diensten
Technische diensten
• Maatwerkadvies
• One-stop-shopping
•

De technische diensten die wij leveren zijn:
Vertanden
• Frezen
• Draaien
• Slijpen
• Skiving
• Compleetbewerken
• Injection moulding (spuitgieten)
• Oppervlakte behandelingen
• Harden
• Cleanroom verpakken
• Optimising (optimaliseren van tandvormen)
•

Compleetbewerken en skiving
zijn voorbeelden van bewerkingsmethodes die prijstechnisch
zeer aantrekkelijk zijn.
Wij leveren maatwerkadvies
Onze werkwijze en service is gebaseerd op
wederzijds vertrouwen, flexibiliteit en openheid.

One-stop-shopping
Bij GTA kunt u meer afnemen. Van product
tot maatwerkadvies, van prototype tot series,
van mono-parts tot assemblies. GTA bestaat
momenteel uit kennis- en productiecentra in
Nederland en Turkije. GTA-Makina is onze
productiefaciliteit in Turkije.
Levering
GTA levert niet alleen seriewerk, GTA levert vanaf 1 stuk.
Door de grote mate van flexibiliteit levert GTA ook
enkele stuks en kleine series tegen een zeer scherpe
prijs. Brede vakkennis, professioneel advies, constante
kwaliteit, hoge leverbetrouwbaarheid en de mogelijkheid van one-stop-shopping
zijn redenen om
met ons samen
te werken.

voorraadbeheersing en maatwerkproductie kijken wij
vanuit onze vakkennis naar uw productietekening en
nemen daarbij de functie van het product als uitgangspunt. Door met u mee te denken, door goed overleg
en tijd voor elkaar is GTA een zeer geschikte partner
om te focussen op de gehele productielevenscyclus.

Wij zijn actief in de volgende branches:
Food and Dairy
Measuring equipment and Pumps (gas and liquid)
Medical and Pharma
Nautical
Packaging
Printing
Pumps
Semicon and Vision
Special Solutions

Samenwerken met GTA
maakt juist hèt verschil.

Duurzaam samenwerken
Door samen te werken met GTA kiest u voor
een bedrijf dat met u meedenkt. Dat zien wij als
een investering. Wij streven naar een duurzame
relatie met al onze klanten. Naast focus op
costengineering, make or mould decision,

Research en development ontstaat samen met u.
Als dit leidt tot structurele samenwerking is dat een
prachtig gegeven, de hieruit voortkomende innovatie
draagt direct bij aan het versterken van Brainport
Regio Eindhoven en een duurzamere wereld.

Samenwerken met GTA
maakt juist hèt verschil.

GTA-Makina, onze productiefaciliteit in Turkije,
produceert zowel getande als fijnmechanische
onderdelen. Het Turkse team van GTA-Makina
bestaat uit 15 personen en zij beschikken over
een modern machinepark. Door gekwalificeerde
medewerkers, het hanteren van beproefde
procedures en de hoge kwaliteitseisen voldoet GTA-Makina aan alle eisen zoals deze
ook aan GTA gesteld worden.
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