editör

Sektörün rotas› de¤iﬂiyor
Global ekonomide yaﬂanan de¤iﬂimler, iﬂ makinalar› sektöründe de
önemli geliﬂmelere sebep oluyor. Daha önceleri geliﬂmiﬂ bat›l› ülkelerde yo¤unlaﬂan iﬂ makinalar› pazar›, ﬂimdi önemli ölçüde do¤uya ve özellikle geliﬂmekte olan ülkelere do¤ru kayd›. Her y›l dünya genelinde üretilen yaklaﬂ›k 1 milyon iﬂ makinas›n›n yar›ya yak›n bir bölümü art›k
Çin’de kullan›l›yor.
Bu geliﬂmelere kay›ts›z kalmayan sektörün önde gelen üreticileri bu
bölgelere önemli yat›r›mlar yap›yorlar. Volvo, artan üretim kapasitesi
ve geliﬂtirdi¤i çift marka stratejisi ile bu konuda baﬂ› çeken firmalar aras›nda yer al›yor. Öyle ki, ‹sveç’te düzenlenen uluslararas› bas›n toplant›s›nda Volvo, Çin’de en büyük üretici konumuna geldi¤ini aç›kland›.
Yine Caterpillar, özellikle geliﬂmekte olan ülkelerdeki h›zl› ekonomik
yükseliﬂten daha çok pay alabilmek amac›yla, yeralt› ve yerüstü madencilik ekipmanlar› konusunda faaliyet gösteren Bucyrus firmas›n› sat›n
ald›. Di¤er firmalar da üretimlerini ve ürün portföylerini farkl› pazarlar›n ihtiyaçlar› çerçevesinde geliﬂtiriyorlar. ﬁantiye dosyam›zda inceledi¤imiz Hyundai’nin mermer ocaklar› için özel olarak geliﬂtirdi¤i yeni lastikli yükleyicisi buna önemli bir örnek olarak say›labilir.
Yerli üreticilerimiz de global birer oyuncu olmak amac›yla önemli yat›r›mlar yap›yorlar. Hidromek, bir yandan yeni ürünleriyle pazar pay›n›
art›r›rken, bir yandan da Amerika ve Avrupa’daki faaliyetlerini güçlendiriyor. Yine bir k›r›c› firmas› olarak bilinen ‹nan Makina, geliﬂtirdi¤i yeni ürünleriyle komple bir ataﬂman üreticisi olma yolunda emin
ad›mlarla ilerliyor.
Y›ll›k 10,000 adede yaklaﬂan pazar› ile dünya’da önemli bir konumda
bulunan Türkiye iﬂ makinalar› sektöründeki geliﬂmeleri sizin için yak›ndan takip etmeye devam ediyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
Gökhan Kuyumcu
gkuyumcu@forummakina.com.tr
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sektörden

VOLVO ‹LE SANDVIK AYNI ÇATI ALTINDA
Volvo ‹ﬂ Makinalar›n›n Türkiye
mümessili olan ASC Türk Makina,
Sandvik Mobil K›rma Eleme Makinalar›n› da Türkiye’deki ürün
portföyüne ekledi.
Bu stratejik iﬂbirli¤inin anlaﬂmas› ASC
Türk CEO’su Mahir Hocao¤lu ve Sandvik Madencilik ve ‹nﬂaat Genel Müdürü H. R›za Toprakç› taraf›ndan Komatek 2011 Fuar›n›n ilk gününde imzaland›.
Törenin ard›ndan görüﬂlerini ald›¤›m›z
Mahir Hocao¤lu, kalitesiyle kendilerini dünya genelinde kan›tlam›ﬂ iki ‹sveç markas›n› bir araya getiren bu anlaﬂman›n Türkiye pazar›ndaki etkinliklerini art›raca¤›n› vurgulad›. Sandvik
ile ürün çeﬂitliliklerinin artt›¤›n› belirterek, özellikle yol ve inﬂaat projeleri
kapsam›nda faaliyet gösteren müﬂterilerinden bu konuda gelen taleplere cevap verebilecek olmaktan duyduklar›
memnuniyeti ifade etti.
Yap›lan anlaﬂman›n Sandvik ile ASC
Grup aras›nda global olarak sa¤lanan
bir iﬂbirli¤inin Türkiye ad›m› oldu¤u-

Sandvik Madencilik ve ‹nﬂ. Gen. Müd. H. R›za Toprakç›,
ASC Türk CEO’su Mahir Hocao¤lu

nu ifade eden R›za Toprakç›, mobil k›rma ve eleme makinalar› talebinde geliﬂmiﬂ ülkelerle paralel olarak Türkiye’de de önemli bir art›ﬂ olaca¤›n› kaydetti. Yüksek yak›t fiyatlar›na ra¤men
toplamda sa¤lad›¤› avantajlarla mobil

k›rma eleme makinalar›n›n müteahhitlerin vazgeçilmezi olaca¤›n› belirten
R›za Bey, baﬂlang›ç döneminde ASC
Türk’e teknik konularda destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

DEV SATIﬁA ONAY VER‹LD‹
Caterpillar’in yer alt› ve yer üstü
madencilik ekipmanlar› üreticisi
Bucyrus’u 8.6 milyar dolar bedel
ile sat›n alma anlaﬂmas›na A.B.D.
Adalet Bakanl›¤› onay verdi.

Daha önce madencilik sektörüne yönelik ürün hatt›n› güçlendirece¤ini ve
kapasitesini artt›raca¤›n› aç›klayan
Caterpillar, onaylanan bu büyük sat›n alma ile birlikte bu amaca yönelik
dev bir ad›m daha atm›ﬂ oldu. Caterpillar özellikle geliﬂmekte olan ülke
ekonomilerindeki h›zl› büyümeden
daha fazla pay almay› hedefliyor.
Karardan duyduklar› memnuniyeti
ifade eden Caterpillar CEO’su Doug
Oberhelman: “Bucyrus’u sat›n alma
plan›m›z› aç›klad›¤›m›z günden itibaren müﬂterilerimizden Caterpillar’dan
beklentilerinin, madencilik ürünlerini geniﬂletmeye yönelik böyle bir ak-
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siyon oldu¤una dair yorumlar ald›k.
Bu sat›n alma bizi müﬂterilerimizin
her geçen gün çeﬂitlenen taleplerini
daha iyi karﬂ›layabilme imkân› verecektir” dedi.
Bucyrus’un Amerika’n›n Wisconsin
eyaletindeki merkezi, Caterpillar’›n
madencilik ekipmanlar› merkezi olarak kullan›lacak. Bucyrus markas›n›n
baz› ürünlerde kullan›lmaya devam
edilece¤i belirtiliyor.
Bucyrus geçti¤imiz sene içerisinde
Terex’in madencilik ekipmanlar› bölümünü 1.3 milyar USD karﬂ›l›¤›nda
sat›n alm›ﬂt›.

sektörden

CEYLAN OTOMOT‹V’‹N YEN‹ H‹ZMET B‹NASI AÇILDI
hem kamyonda sat›ﬂ sonras› hizmetler çok büyüyecek. Makina alma kapasitesi artacak, yedek parça sto¤u eskisinin üç dört kat›na ç›kt›. Bunlar da
müﬂteriye yans›yacak avantajlar olacak” dedi.

Son y›llarda gerçekleﬂtirdi¤i yat›r›mlarla sadece bölgesel olarak hizmet veren bir kuruluﬂ olmaktan ç›karak, global bir ataﬂman ve treyler üreticisi olan
Ceylan Otomotiv’in Gaziantep’teki yeni tesisleri düzenlenen bir törenle hizmete aç›ld›.
Ayn› zamanda Ceylan Group Yönetim
Merkezi olan ve 10,000 m2’lik alan
üzerine yaklaﬂ›k 3 milyon dolarl›k yat›r›mla kurulan tesiste, Volvo ‹ﬂ Makinalar› ve Volvo Kamyon’lar› için bölgesel sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetleri
sunulacak.
Aç›l›ﬂ törenine; ASC Türk Makina
CEO’su Mahir Hocao¤lu, Sat›ﬂ ve Pazarlama Direktörü Tolga Polat, Ceylan
Grup ad›na Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Zeki Kulako¤lu, Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› R›dvan Kulako¤lu, Genel Koordinatör Hadi Gür›ﬂ›k, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Saka, Volvo Kamyon ﬁube Müdürü Serhat Saka,
Volvo Group Türkiye Genel Müdürü
Martin Ericsson ve di¤er davetliler kat›ld›.
Ceylan Otomotiv’in yeni yat›r›m›yla ilgili de¤erlendirmelerde bulunan ASC
Türk Makina CEO’su Mahir Hocao¤lu,
Volvo olarak Türkiye’de son 10 y›ld›r
özellikle sat›ﬂ sonras› hizmetlerin ka-

litesinin art›r›lmas› anlam›nda ciddi yat›r›mlar yapt›klar›n› belirterek, “Bunlar› tabi ki bayilerimizle birlikte yapt›k.
Türkiye’de servis kalitesi standard›n›
yükseltti¤imize ve sektörde bu konuda öncü oldu¤umuza inan›yorum.
Ceylan Otomotiv’in yapt›¤› bu yeni yat›r›m ile bölge müﬂterilerine daha iyi
hizmet verilecek” dedi.
Volvo ‹ﬂ Makinalar› Sat›ﬂ ve Pazarlama Direktörü Tolga Polat ise, Ceylan
Otomotiv’in iﬂ makinas› ve kamyon d›ﬂ›nda treyler sat›ﬂ› ve ataﬂman üretimi gibi birçok iﬂ kolunda hizmet vermeye baﬂlad›¤›n› belirterek, “Burada
Volvo’nun gücünü en iyi ﬂekilde temsil edeceklerine inan›yorum. Hem
Ceylan Grup’a hem ASC Grup’a hem
de Volvo markas›na yak›ﬂ›r bir ﬂube
oldu. Buras› bizim 15. ﬂubemiz. ﬁimdi
böyle bir tesisle hem iﬂ makinas›nda

Yeni tesisle ilgili bilgi ald›¤›m›z Ceylan Grup Yönetim Kurulu Baﬂkan› R›dvan Kulako¤lu ise, “Yeni hizmet binam›z 10 bin metrekare aç›k alan üzerine 3 bin 500 metrekare kapal› alan olarak tesis edildi. Buray› hem Volvo hizmet binas› hem de Ceylan Grup merkez binas› olarak organize ettik. Burada müﬂterilerimize daha h›zl› ve daha kaliteli hizmet verece¤iz. Onlara daha yak›n olaca¤›z. Daha geniﬂ bir hareket kabiliyetimiz olacak. Bu tesiste
daha h›zl›, daha kaliteli bir hizmet verilecek. Buray› sadece bir bina yat›r›m› de¤il olarak görmemek gerekiyor,
teknik ve teknolojik olarak da ekipman takviyesi yap›ld›” dedi.
Volvo’nun bölgede artan kamyon ve
iﬂ makinalar› sat›ﬂlar›n›n bu yat›r›m›
yapmak konusunda etkili oldu¤unu
belirten Ceylan Group CEO’su Hadi
Gür›ﬂ›k, faaliyet gösterdikleri her alanda müﬂterilerinin koﬂulsuz memnuniyetini hedeflediklerini belirtti.
Ceylan Group bu yeni yat›r›mla Do¤u,
Güneydo¤u Anadolu ve k›smen ‹ç
Anadolu Bölgesinde bulunan kamyon
ve iﬂ makinas› müﬂterilerine; Adana,
Kayseri ve Diyarbak›r’dan sonra ﬂimdi de Gaziantep’teki birinci s›n›f bu
modern tesisleriyle de hizmet verecek.
2010 y›l› içerisinde faaliyet geçen Ceytech Attachments ile iﬂ makinalar› ataﬂmanlar› konusunda üretime baﬂlayan
grup, yine ayn› y›l içerisinde treyler
üretimi konusunda yerel bir markay›
sat›n alarak yat›r›m yapt›. Treyler üretimi için 45,000 m2’lik alan üzerine
kurduklar› yeni tesislerin yeni y›l ile
birlikte faaliyete geçece¤ini belirten
Hadi Bey, üretim konusunda yeni sürprizleri olaca¤›n› da sözlerine ekledi...

11

sektörden

TEREX DEMAG ‹Ç‹N TEKL‹F VERD‹
Terex Group’a ba¤l› Almanya’daki Terex Industrial Holding AG, Demag Cranes AG’yi
almak amac›yla firman›n hissedarlar›na aç›k bir teklifte bulundu. Firmadan yap›lan aç›klamada her iki firman›n mevcut ticari faaliyetlerinin birbirinin tamamlay›c›s› oldu¤u ve
birleﬂmenin büyük bir sinerji
do¤uraca¤› belirtildi. Söz konusu bir birleﬂmenin 2010 rakamlar›na göre 5.8 milyar dolarl›k bir ciro yaratabilece¤i ve
Avrupa, geliﬂmekte olan ülkeler ve özellikle Çin’de ses getirece¤i vurguland›.
Terex Baﬂkan ve CEO’su Ronald M. Defeo: “Demag, endüstriyel vinçler ve liman teknolojileri konusunda lider bir
marka ve firmalar›m›z birbirini tamamlar roldedir. Ticari
faaliyetlerimizi bütünleﬂmesiyle, endüstriyel vinç ve yük

IMER-L&T’N‹N ‹LK BETON POMPASI HAZIR
2010 y›l›nda yapt›¤› rekor say›daki mikser teslimat›yla Türkiye’de ve Avrupa’da büyük yank› uyand›ran IMER-L&T, beton
santralinden sonra ﬂimdi de beton pompas›yla kendinden söz
ettirmeye devam ediyor. Alman
Waitzinger firmas› ile yap›lan anlaﬂma sonucunda süresiz lisans
hakk› sat›n al›nan pompalar Imer
Group bünyesinde üretilmeye
baﬂland›. Aksaray’daki fabrikaya
getirilen R437 ST LCP 125 modelindeki pompan›n montaj› tamamlanarak ve müﬂterilerin be¤enisine sunuldu. Pompa, 4,500
mm. dingil mesafesine sahip
özel pompa arac› olan Mercedes
Benz 3340 Axor üzerine monte
edildi.
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asansörleri ad› alt›nda yeni bir
ürün kategorisi oluﬂturarak liman ekipmanlar› konusunda
lider bir global firma yaratmak
istiyoruz. Demag yenilikçi ve
rekabet gücü yüksek ürünler
geliﬂtiriyor. Ve çok baﬂar›l› bir
yönetime ve yüksek motivasyonlu bir ekibe sahipler. Bu
iﬂlem ile maliyetlerimizi düﬂürmeyi de¤il, büyümeyi hedefliyoruz” diyor.
Terex’in teklifi firman›n %51
hissesinin kendilerine geçmesi ﬂart› ile geçerli olacak. Hisse baﬂ›na 41.75 Euro olarak
yap›lan teklif ile Terex toplam
yaklaﬂ›k 1.3 milyar Euro’yu
nakden ödemeyi taahhüt ediyor. Demag Cranes AG ise yap›lan aç›k teklifin kendilerine
ulaﬂt›¤›n›, ancak konu hakk›nda daha önce Terex ile herhangi bir görüﬂme yap›lmad›¤›n› bildirdi.

sektörden

KOMATSU H‹BR‹D TEKNOLOJ‹S‹ ÖDÜLLEND‹R‹LD‹
‹ﬂ makinalar› için geliﬂtirilen Komatsu Hybrid sistemi, Japon Makina Mühendisleri Birli¤i taraf›ndan verilen
“The JSME Medal” ödülünü kazand›.
Japon mühendisli¤ini ve sanayisinin
geliﬂimini teﬂvik etmek amac›yla 1958
y›l›ndan günümüze kadar her y›l verilmekte olan bu itibarl› ödülü Komatsu’nun daha önce 1989’da kazand›¤›
belirtiliyor. Birli¤in proje de¤erlendirmelerinde sadece geliﬂtirilen teknolojinin orijinal olmas›n› ve mükemmeliyetini de¤il, ayn› zamanda ticari baﬂar›s›n› ve sosyal etkilerini de dikkate ald›¤› ifade ediliyor. Komatsu ilk prototip hybrid ekskavatörünü 2008 y›l› içerisinde tan›tt›. Sat›ﬂ amaçl› olarak geliﬂtirilen ilk HB205 ve 215LC modelleri
ise öncelikle Japonya ve Çin pazarlar›
için geçen sene içerisinde lanse edildi.
Hybrid teknolojisinin di¤er Komatsu
modellerine de yayg›nlaﬂt›r›laca¤› belirtiliyor. ‹ﬂ makinalar› sektöründe ç›tay› yükselten bu yeni hybrid teknolojisi ile önceki modellere göre önemli

oranda yak›t tasarrufu ve daha az karbondioksit sal›n›m› öngörülüyor. Komatsu Hybrid sisteminin bileﬂenleri
aras›nda; yeni geliﬂtirilen elektrikli kule dönüﬂ motoru, güç üretici motor, kapasitör ve normal dizel motor bulunuyor. Sistemin çal›ﬂma mant›¤›; kule dönüﬂ hareketi esnas›nda oluﬂan enerjinin yeniden kullan›m› ve elde edilen
enerjinin Komatsu taraf›ndan geliﬂtirilen ultra-kapasitörde istenildi¤inde
kullan›lmak üzere depolanmas› üzerine kurulmuﬂ. Ultra-kapasitor; enerjinin
h›zla depolanmas›na ve gerekti¤inde
derhal kullan›lmas›na olanak sa¤l›yor.

Kule dönüﬂ hareketinin yavaﬂlamas›
aﬂamas›nda oluﬂan kinetik enerji elektrik enerjisine çevriliyor ve inverter arac›l›¤› ile depolanmak üzere ultra-kapasitöre gönderiliyor. Depolanan enerji
ihtiyaca ba¤l› olarak ya kule dönüﬂ hareketi için ya da çeﬂitli çal›ﬂma koﬂullar›nda ihtiyaç duyulan ekstra gücü
sa¤lanmak amac›yla motora destek
olarak kullan›l›yor. Normal pil yerine
kapasitör kullan›lmas›n›n temelinde ihtiyaçlar yat›yor. ‹ﬂ makinalar›nda anl›k
olarak çok yüksek miktarda güç kullan›lmaktad›r. Otomobillerde ise sürekli ama daha dengeli bir güç kullan›m›
söz konusudur. Enerjiyi elektron ve
iyon olarak depolayan kapasitörler çok
h›zl› bir ﬂekilde ﬂarj ve deﬂarj olabilir.
Kimyasal olarak enerji depolayan normal piller ise daha uzun süreli enerji
saklama imkan› sa¤larlar. Kimyasal bir
reaksiyon söz konusu olmad›¤› için kapasitörler bak›m gerektirmemektedir.
Ayr›ca, pillerin aksine kapasitörlerde
herhangi bir enerji kayb› söz konusu
de¤ildir.

W‹RTGEN ANKARA MÜﬁTER‹ MEMNUN‹YET‹NE ODAKLANIYOR
Wirtgen Group, yeni makinalar›yla
yol inﬂaat teknolojilerini geliﬂtirerek
müteahhitlere daha etkili ve verimli
çözümler sa¤lamaya devam ediyor.
Wirtgen Ankara Genel Müdürü U¤ur
Girginkaya, aralar›nda Türkiye’nin de
oldu¤u dünya genelindeki 60 ülkedeki tüm sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetleri do¤rudan sa¤lamalar›n›n temelinde, müﬂterileri memnuniyetine verdikleri önceli¤in bulundu¤unu ifade ediyor.
Sunduklar› ürünlerin ﬂantiyelerdeki
ana makinalar oldu¤unu belirten
U¤ur Bey, bu makinalar›n herhangi
bir sebeple durmas› halinde bütün bir
iﬂin duraca¤›n› ve yüksek maliyetlerin ortaya ç›kabilece¤ini vurguluyor.
Servis uzmanlar›n›n her y›l 2-3 defa
Almanya’ya giderek e¤itim ald›¤›n›,
dolay›s›yla ileri teknoloji ürünü olan
makinalar›n›n ehil ellere emanet ol-

14

terilerinden yeni sipariﬂler ald›klar›n› söylüyor.

du¤u sözlerine ekliyor. En son Komatek 2011 Fuar›nda da sergilenen yeni jenerasyon Vögele Super 2100-II
model asfalt finiﬂeri, 12 metreye kadar aç›larak serim yapabiliyor. Böylece iki makina ve iki ayr› ekip taraf›ndan yap›lan iﬂin tek makina ile yap›labildi¤i belirtiliyor. Müteahhitlerin
bu geniﬂlikteki bir serme iﬂini tek makinan›n yapmas› konusundaki teknik
tedirginliklerinin tecrübe ile giderildi¤ini belirten U¤ur Bey, birçok müﬂ-

“Senelik 350 adet makina sat›ﬂ›na ulaﬂarak kendi alan›m›zda önemli bir pazar pay›na sahip bulunuyoruz. Türkiye’deki mevcut toplam 65,000
km’lik yolun 2023 y›l›na kadar
140,000 km’ye ç›kar›lmas› planlan›yor. 8 ayr› otoban yap›lmas›, duble
yollar, mevcut yollar›n iyileﬂtirilmesi gibi birçok proje var. Bütün bunlar
gelecek hakk›nda bize güven ve heyecan veriyor. Türkiye’deki yat›r›mlar›m›z artarak devam edecektir.”
K›ﬂ aylar›nda düzenledi¤i servis kampanyalar›yla makinalar›n yaza haz›rlanmas› için avantajlar sa¤layan Wirtgen Ankara, ﬂimdi de aﬂ›nma parçalar›na yönelik düzenledi¤i cazip kampanyalar› ile müﬂterilerine ekstra fayda sa¤l›yor.

sektörden

KAMU’DA “H‹DROMEK” TERC‹H‹
Bolu ve K›r›kkale ‹l Özel ‹dareleri taraf›ndan sipariﬂ edilen
Hidromek iﬂ makinalar› düzenlenen törenlerle teslim edildi. Türkiye’nin en büyük yerli iﬂ makinas› üreticisi Hidromek, Bolu ‹l Özel ‹daresi’ne; 2 adet HMK 300 LC, 3 adet
HMK 220 LC paletli ekskavatörleri ve 1 adet HMK 102S kaz›c› yükleyicilerini teslim etti. Teslim törenine Bolu Valisi
‹brahim ÖZÇ‹MEN, Bolu Belediye Baﬂkan› Alaaddin YILMAZ, Bolu AK Parti Milletvekili Fatih MET‹N, Özel ‹dare
Genel Sekreteri ve birim müdürleri, çevre ilçe kaymakamlar›, muhtarlar ve çok say›da vatandaﬂ kat›ld›.
K›r›kkale ‹l Özel ‹daresi, Hidromek’ten 2 adet HMK 300 LC
paletli ekskavatör ve 3 adet HMK 102 S kaz›c› yükleyici iﬂ
makinas› ald›. Makinalar›n teslimat› için düzenlenen töre-

ne K›r›kkale ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreteri Atanur AYDIN,
‹l Genel Meclis Baﬂkan› Mehmet SAYGILI, ‹l Genel Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve vatandaﬂlar kat›ld›.

‹NAN MAK‹NA’DAN YEN‹ ÜRÜNLER
‹nan Makina art›k sadece yerel bir k›r›c› üreticisi
de¤il, global bir ataﬂman üreticisi ve markas› oldu¤unu daha çok hissettiriyor.
‹nan Makina, tamamen yenilenen MTB k›r›c› ailesini, yeni kesici çenelerini (crusher), ö¤ütücülerini (pulverizer)
ve vibrasyonlu çak›c›lar›n› pazara sundu.
Firman›n ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü Adnan Edizcan, Amerika’da düzenlenen Conexpo Fuar›’ndan sonra Türkiye’deki Komatek Fuar›n’da da sergiledikleri yeni ürünlerinin
müﬂterilerinin yo¤un ilgisi ile karﬂ›laﬂt›¤›n› belirtiyor.
Beko loderler için geliﬂtirilen yeni MTB38 model k›r›c›lar›n›n daha kal›n bir uca sahip oldu¤unu ve daha uzun
ömürlü olaca¤›n› söyleyen Adnan Bey, hortum ba¤lant›lar›n›n yandan olmas›n›n da hem montaj esnas›nda, hem
de çal›ﬂma esnas›nda kolayl›k sa¤layaca¤›n› ifade ediyor.
‹nan Makina ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü Adnan Edizcan

Mini ekskavatörler için geliﬂtirilen 300 kg’lik MTCR 03
crusher modeli, özellikle y›k›m iﬂlerinde kullan›c›lara yeni ve güçlü bir alternatif olacak.
20-30 ton s›n›f› ekskavatörler için üretilen 2 tonluk MTCR
20 crusher, MTP 20 pulverizer, 30-45 tonluk eksavatörler için geliﬂtirilen 3 tonluk MTP 30 pulverizer’leri bundan böyle ﬂantiyelerde görmeye al›ﬂaca¤›z. Üzerlerindeki kolayca de¤iﬂtirilebilen aﬂ›nma parçalar› sayesinde çenelerin zarar görmesi engelleniyor.
15-40 ton s›n›f› ekskavatörler için geliﬂtirilen vibrasyonlu çak›c›lar›n zor zeminlerde dahi sa¤lad›¤› yüksek sal›n›m ile sektörde ad›ndan söz ettirece¤i belirtiliyor.
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sektörden

JCB ROADHOW EK‹B‹ TÜM TÜRK‹YE’DE 6 B‹N KM YOL KATETT‹,
2 B‹N K‹ﬁ‹YE ULAﬁTI
S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar›’n›n düzenledi¤i
Roadshow 2011 kapsam›nda JCB’nin
dünyaca ünlü Danseden Kepçeler gösterisi büyük be¤eni görürken, bir yandan da JCB iﬂ makinalar›n›n yüksek
performans›n› gözler önüne serdi
S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar›, Türkiye pazar›na sundu¤u yeni nesil iﬂ makinalar›n›
son kullan›c›lar ile buluﬂturmak amac›yla gerçekleﬂtirdi¤i “Roadshow 2011”
kapsam›nda Türkiye’yi dolaﬂarak toplam 6.000 km yol katetti. Bu özel organizasyon için ‹ngiltere’den Türkiye’ye
gelen ‹ngiliz ﬂov operatörleri ile birlikte Türk operatörlerinin gerçekleﬂtirdi¤i dünyaca ünlü “JCB Dancing Diggers” – “JCB Danseden Kepçeler” gösterisi, Ordu, Sivas, Diyarbak›r, ﬁanl›urfa, Mersin, Konya, Bursa ve Çorlu’da
JCB marka iﬂ makinalar›n›n yüksek
performans›n› gözler önüne serdi. JCB
Roadshow 2011 kapsam›nda yaklaﬂ›k
2.000 kiﬂi taraf›ndan izlenen gösterilerde S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar› yetkilileri, Diyarbak›r’da Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakan› Mehdi Eker, Sivas’ta Ba¤›ms›z Milletvekili Aday› Abdüllatif ﬁener gibi
önemli isimleri de a¤›rlad›.

Pazarlama Müdürü Esra Temel Vurgun, dünyay› dolaﬂan “JCB Danseden
Kepçeler” ekibini bir kez daha Türkiye’deki merakl›lar› ve iﬂ ortaklar› ile
buluﬂturmaktan memnuniyet duyduklar›n› dile getirdi ve sözlerine ﬂöyle devam etti: “JCB Roadshow 2011’e kat›lan arkadaﬂlar›m›z, 30 gün boyunca
Türkiye yollar›ndayd›lar. JCB 3CX SM
ve 1CX kaz›c›-yükleyiciler ile birlikte
JCB 456E ZX lastik tekerlekli yükleyici, JCB JS 290 paletli ekskavatör, JCB
531-70 teleskobik yükleyici ve JCB
8055 mini ekskavatör modellerinin
yüksek performans›n› ve inovatif özelliklerini somut bir ﬂekilde paylaﬂt›k ve
yeni nesil makinalar›m›z› son kullan›c›larla buluﬂturduk. Kat›l›mc›lar, JCB
modellerini deneyerek de¤erlendirme
f›rsat› yakalarken keyifli vakit de geçirmiﬂ oldular.”

Son dönemde iﬂ makineleri sektöründeki olumlu büyümeye paralel bir ivme ile sat›ﬂlar›nda önemli art›ﬂ oldu¤unu söyleyen S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar›

DÜNYANIN ‹LK SIFIR EM‹SYONLU ASFALT S‹L‹ND‹R‹:
DYNAPAC CC900E
Dynapac, fosil yak›t kullanmadan, tamamen elektrikli bataryalarla çal›ﬂan
dünyan›n ilk asfalt silindirini geliﬂtirdi. Yeni silindir birçok avantaj› beraberinde getiriyor. S›f›r emisyona sahip olmas›n›n yan› s›ra çok sessiz
olan bu model, dizel yak›tla çal›ﬂan
muadili CC900 ile ayn› s›k›ﬂt›rma performans›n› sa¤layabiliyor.
Elektrik tahrikli sürüﬂ motorlar›n›n ve
titreﬂim motorlar›n›n birlikte çal›ﬂa-
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rak konforlu, hassas sürüﬂ ve mükemmel bir s›k›ﬂt›rma performans›
sundu¤u belirtiliyor.
CC900E, tek bir ﬂarj ile normal bir iﬂ
gününü tamamlayabiliyor ve gece
ﬂarj ediliyor. Çok düﬂük gürültü seviyesi ve s›f›r emisyon sal›n›m› sebebiyle kapal› veya gürültü hassasiyeti

iﬂ alanlar› için büyük avantaj sa¤lad›¤› ifade ediliyor.
Arac›n üzerinde az say›da bak›m noktas› oldu¤u, ya¤ ve filtre de¤iﬂimi gerekmedi¤i ve dolay›s›yla bak›mlar›n›n çok daha kolay oldu¤u belirtiliyor.
Henüz seri üretimine baﬂlanmayan
CC900E’nin saha testleri 2011 bahar
aylar›nda da sürecek.

yeni ürün

IHIMER 12VXE
KOMPAKT EKSKAVATÖR
Kompakt ekskavatör pazar›n›n yükselen y›ld›z› Ihimer, 12VXE modeli ile 1 ton s›n›f›ndaki rekabete yeni bir boyut kazand›r›yor. Ihimer Türkiye mümessili
IMER-L&T Sat›ﬂ Koordinatörü Erdinç Hamamc›, bu
modelin a¤›rl›k olarak 1 ton s›n›f›nda yer almakla birlikte, operatöre 1.7 ton s›n›f› standartlar›nda yüksek
güç sa¤lad›¤›n› iddia ediyor.
3 silindirli Yanmar motor düﬂük devirlerde çal›ﬂarak
uzun ömür sa¤l›yor. 12VXE’de, büyük tonajl› makinalarda kullan›lan de¤iﬂken deplasmanl› hidrolik pompalar kullan›lm›ﬂ. Motor ile tam bir uyum sa¤layan geliﬂmiﬂ hidrolik sistem; düﬂük yak›t tüketimi, daha az
gürültü ve daha az çevre kirlili¤ine sebep oluyor. Ayr›ca ayn› anda 2-3 farkl› hareketi çok seri ve hassas bir
ﬂekilde yapmak mümkün olabiliyor.
87 cm geniﬂli¤indeki palet, 113 cm’ye kadar kolayca
aç›l›p kapanabiliyor. Böylece kap›lardan bile rahatça geçebilen bu kompakt makina, bir minivan üzerinde nakledilebiliyor. Bu özellik dar alanlarda çal›ﬂma
esnas›nda da kolayl›k sa¤lad›¤› gibi, dozer b›ça¤› ile
birlikte makinan›n yere daha dengeli basmas›na olanak sa¤l›yor.
Makinan›n tüm hareketleri joystick’ler üzerinden kontrol ediliyor. Standart olarak sunulan k›r›c› hatt› çift
yönlü olarak kullan›labiliyor. Açma kapamal› tüm ataﬂmanlar hiçbir eklemeye gerek kalmadan makina üzerinde kullan›labiliyor.
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GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Baz Alınan Kabin Tipi
Maksimum Net Güç - hp
Kova Kapasitesi (SAE) - m3
Kule Dönüﬂ Hızı - devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

“1,260”
Açık
12.9
0.025
8.5
12.5

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Maksimum Net Güç - hp

Yanmar
3TNM68
3
0.78
12.9

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Sistem Kapasitesi - lt/dak
Normal Sistem Basıncı - bar

26.4
206

YÜRÜYÜﬁ TAKIMI
Palet Geniﬂli¤i ( açık / kapalı ) - cm
Pabuç Geniﬂli¤i - cm
Yürüyüﬂ Makara Sayısı (tek taraf)
Palet Tipi Kauçuk

113 / 87
23
3

PERFORMANS
Referans Bom Uzunlu¤u - cm
Referans Arm Uzunlu¤u - cm
Azami Kazı Derinli¤i - cm
Azami Uzanma Mesafesi - cm
Minimum Dönüﬂ Çapı - cm
Alternatif Arm Seçenekleri - cm

165.0
95.0
201.0
345.6
306.0
120

REFERANS ORJ‹NAL KATALOG NO

G0014 March 2010

görüş açısı

Recep Ç‹MEN
S‹F JCB ‹ﬁ MAK‹NALARI
Genel Md Yard›mc›s›

JAPONYA’DAK‹ DEPREM VE
TSUNAM‹N‹N ARTÇI ETK‹LER‹…
Japonya’da deprem ve ard›ndan tsunami olunca birçok fabrika da sular alt›nda kald›. Ve maaleseftir ki bu üzücü olay›n çok olumsuz etkileri oldu.
Ancak bu olay sadece Japonya ve Japon halk›n› de¤il, tüm dünyay› etkilemiﬂtir. Globalleﬂen dünyada herhangi
bir makina imalatç›s› muhakkak surette birçok ülkeden de yedek parça ya
da komponent tedarikini yapmaktad›r. Dolay›s› ile üreticiler bir baﬂka ülkede olan önemli bir olaydan etkilenmek durumundad›r.
‹ﬂ makinalar› olarak bakt›¤›m›zda, Japonya ciddi bir makina üretim üssü
durumundad›r. Ülkede çok miktarda
makina üretimi yap›l›p tüm dünyaya
da¤›t›lmaktad›r. Ayn› ﬂekilde yedek
parça ve komponent üreten firmalar›
da dünyan›n dört bir yan›ndaki iﬂ makinas› üreticilerine tedarikci olmaktad›rlar.
Dünyan›n en büyük ekonomilerinden
birisi olan Japonya’daki deprem, tsu-
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nami gibi önemli bir olay birinci derecede ülkedeki halk›, üreticileri etkiledi¤i gibi sonras›nda tüm dünyay› da
ciddi ölçüde etkilemektedir.
En son meydana gelen deprem ve tsunaminin dünya üzerindeki artç› sars›nt›lar›na bakt›¤›m›zda ise: tüm iﬂ makinalar› üreticileri bir ﬂekilde Japonya’dan parça ve motor, hidrolik pompa ve ekipman, elektronik kartlar vs
gibi komponentleri temin ettikleri için
ciddi anlamda bir üretim s›k›nt›s› oluﬂmuﬂtur. Örnek olarak; Isuzu motor,
Kawasaki pompa, Kayaba valf verilebilir. Bu durum dünya ikincisi konumunda olan müteahhitlerimizi de etkileyecektir.
Bu konuda müteahhitlerimize tavsiyem, uzun vadeli stratejiler geliﬂtirip,
makina ihtiyaçlar›n› gözden geçirmeleri yönünde olacakt›r. Ayr›ca Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya’daki inﬂaat
pazar›ndaki büyüme ve makina ihtiyaçlar›n›n yükselmesi de Türk müte-

ahhitlerinin dikkat etmeleri geren bir
baﬂka nokta olacakt›r.
Japonya’daki depremin artç› sars›nt›lar› tüm dünyaya baﬂka dersler de vermiﬂtir:
- “Lean production” diye Japonya’n›n
tüm dünyaya ö¤retti¤i s›f›r stoklu maliyet düﬂürmeye yönelik sistem tekrar gözden geçirilmelidir.
- Tek bir ülkede üretim yapmak art›k
stratejik olarak do¤ru de¤ildir.
- Yedek parça ve komponent tedarikinde tek bir ülkedeki firmalara ba¤lanmak da yanl›ﬂ olup, mutlaka en az
2 ayr› ülkeden tedarik sistemi oluﬂturmakta fayda vard›r.
- Ç‹N mal› üreticilerin piyasada daha
çok görünür olmas› söz konusu olacakt›r.
- Ç‹N ve Hindistan mal› komponent ve
yedek parça sanayi tüm üreticiler için
k›sa vadede kaynak olacakt›r.
- Türkiye’nin iyi bir strateji ile yedek
parça ve komponent üretimi için üs olmas› mümkün olabilecektir.

röportaj

MOB‹L KIRICI USTASI

RUBBLE MASTER
K
ompakt mobil k›rma ve eleme
makinalar› markas› Rubble Master Bölge Sat›ﬂ Müdürü Jochen
Günthör, 30 ton alt› mobil k›r›c› pazar›nda %70 paya sahip olduklar›n› iddia ediyor. Kullan›m› her geçen gün yayg›nlaﬂan mobil k›r›c›lar geri dönüﬂüm, küçük
ve orta ölçekli taﬂ ocaklar›, yol inﬂas› gibi birçok alanda kullan›c›lara önemli
avantajlar sa¤l›yor.

Türkiye’de S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar› taraf›ndan temsil edilen Rubble Master 1991
y›l›nda Avusturya’da kurulmuﬂ. Y›llar içerisinde bu ürün gurubundaki çeﬂitlili¤ini artt›ran firma ﬂu anda, 12-28 ton aras› çal›ﬂma a¤›rl›¤› ve 80-250 ton/saat k›rma kapasite aral›¤›nda kompakt mobil
k›r›c›lar ve buna uygun elekler sa¤l›yor.

sek hareket kabiliyeti sa¤lad›¤›n› belirten Jochen, Rubble Master’›n;
• %30’a varan oranda yak›t tasarrufu
sa¤lad›¤›n›,
• Tasar›m› sayesinde kolay bir ﬂekilde
taﬂ›nabildi¤ini,
• Ürün kalitesi ve etkin sat›ﬂ sonras›
destek hizmetleri ile yüksek iﬂte kalma
sürelerine sahip oldu¤unu,
• Ve aﬂ›nma parçalar›n›n çok daha dayan›kl› ve uzun ömürlü oldu¤unu söylüyor.
S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar›n›n Operasyondan
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Recep
Çimen, Rubble Master ile müﬂterilerine

sadece bir makina de¤il, yeni bir konsept sunduklar› ifade ediyor.
Yap›lan iﬂin, kullan›lan iﬂ makinalar›n›n,
k›r›lan malzemenin, ﬂantiye koﬂullar›n›n
ve bunun gibi birçok faktörün mobil k›r›c› seçiminde etkili oldu¤u belirten Recep Bey, müﬂterilerine bütün bu faktörleri de¤erlendirerek teklif verdiklerini söylüyor ve ekliyor: “Sa¤lad›¤› avantajlar görüldükçe ülkemizde de bu ürüne olan talep art›yor. ﬁu anda Türkiye’de 100’e yak›n mobil k›r›c› bulunuyor. Geçen sene
on tane sat›ld› ve bunun yar›s›n› biz verdik. 3-4 y›l sonra bu pazar 250 adetleri
bulacakt›r.”

Komatek 2011 Fuar› esnas›nda görüﬂme f›rsat› buldu¤umuz Jochen Günthör,
baﬂar›lar›n›n temelinde araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerine verdikleri önceli¤in
bulundu¤unu, firma personelinin neredeyse %10’unun Ar-Ge bölümlerinde
çal›ﬂt›¤›n› ifade ediyor.
Ürünlerinin müﬂterilerine önemli oranda
zaman ve maliyet avantaj› ile birlikte yük-
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Rubble Master Bölge Sat›ﬂ Müdürü Jochen Günthör,
S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar› Operasyondan Sorumlu Genel Md. Yard. Recep Çimen

etkinlik

DOOSAN FORKL‹FT 2011 BAY‹ TOPLANTISI
TÜRK‹YE’DE YAPILDI

D

oosan Forklift Bölümü taraf›ndan her y›l bir bölge ülkesinde
gerçekleﬂtirilen Orta Do¤u ve
Kuzey Afrika ülkeleri bayi toplant›s› bu
y›l Sanko Makina ev sahipli¤inde ‹stanbul’da organize edildi.
8 May›s 2011 tarihinde Pendik The Greenpark Otel’de gerçekleﬂtirilen etkinli¤e
Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Sami Konuko¤lu, Doosan Forklift Bölüm
Baﬂkan› Chinwon Park, Sanko Makina
Genel Müdürü Orhan Aydo¤an, Doosan
ve Sanko Makina yetkilileri ile birlikte 10
farkl› ülkeden üst düzey yöneticiler kat›ld›.
Nükleer enerji santrallerinden inﬂaata, iﬂ
makinalar›ndan su tesislerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren grubun depolama ekipmanlar› konusunda da etkinli¤ini artt›rd›¤› belirtilen aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda dünya forklift pazar›ndaki geliﬂmeler hakk›nda bilgi verildi.
Forklift Bölüm Baﬂkan› Chinwon Park
yapt›¤› konuﬂmada, 1 Temmuz 2011 tarihi itibar› ile forklift faaliyetlerinin içerisinde iﬂ makinalar› bölümünün de bulundu¤u Doosan Infracore yap›s›ndan ayr›-
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laca¤›n› ve Doosan Industrial Equipment
adl› yeni bir ﬂirket alt›nda faaliyet gösterece¤ini bildirdi.
Makina ihtiyaçlar›n›n çal›ﬂma koﬂullar› ve
ticari koﬂullar sebebiyle bölgesel olarak de¤iﬂebildi¤ini belirten Chinwon
Park, yeni ürün ve mevcut ürünlerini geliﬂtirme konusunda önemli çal›ﬂmalar› oldu¤unu söyledi.
Konuﬂmas›n›n ilk bölümünde Sanko
Holding faaliyet alanlar› hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi veren Sanko Makina Genel Müdürü Orhan Aydo¤an, yat›r›mlar›n› müﬂterilerinin yeni bir ürün sat›n alma aﬂamas›nda öncelik verdikleri ihtiyaçlar›na göre yönlendirdiklerini ifade
etti.
Doosan ve Sanko markalar›n›n tüketiciye güven verdi¤ini, ürünlerinin kalite ve
verimlilik anlam›nda üst düzeyde oldu¤unu belirten Orhan Bey, Türkiye genelinde 150 personel ve 69 servis noktas›
ile etkin sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmet
sunduklar›n› ifade etti. Hem sat›ﬂ, hem
de servis elemanlar›n›n e¤itim faaliyetlerine önem verdiklerini ve önemli bir yedek parça sto¤una sahip olduklar›n›

özellikle vurgulad›. Toplant› sonras›ndan
görüﬂme imkân› buldu¤umuz Chinwon
Park, Türkiye’nin en büyük ve en h›zl›
büyüyen pazar olarak bölgeye liderlik etti¤ini belirtti. Sanko Makina’n›n sadece
bir bayileri olmad›¤›n›, ayn› zamanda arge faaliyetleri ve ürün geliﬂtirmeleri için
güvenilir bir iﬂ ortaklar› oldu¤unu söyleyen Chinwon Park, ileriye yönelik Türkiye yat›r›mlar› için kap›lar› aç›k b›rakt› ve:
“Türkiye uzun vadede Avrupa ve Orta
Do¤u için önemli bir üretim merkezi ve
lojistik bir üs olacakt›r. Fiziki konumu ve
insan gücü bunun için çok yeterli” dedi.
Forklift faaliyetlerinin ayr› bir ﬂirket bünyesinde devam edecek olmas›n›n karar
alma süreçlerini oldukça h›zland›raca¤›n› ifade eden Chinwon Park, iﬂin baﬂ›ndaki kiﬂi olarak önceki yap›da 3 kiﬂiden
onay al›rken ﬂimdi sadece patronla görüﬂece¤ini belirtti. Bu yeni yap›lanman›n
iﬂ makinalar› ve forklift bölümlerinde verimlili¤i artt›raca¤›n› sözlerine ekledi.
Türkiye’ye daha önce 2007 y›l›nda bir
kez daha gelen Chinwon Park, Türkiye’nin çok dinamik ve güçlü bir ülke oldu¤unu, dünya ekonomisindeki öneminin her geçen gün artt›¤›n› belirtiyor.

röportaj

METALOKS
“ÇEL‹K”
KONUSUNDAK‹
UZMANLI⁄ININ
AVANTAJINI
KULLANIYOR

M

etaloks Metal Sanayi Ltd. ﬁti.
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Talip Türko¤lu, sektörde k›sa bir
süre içerisinde elde ettikleri baﬂar›n›n temelinde malzeme konusundaki uzmanl›klar›n›n ve sektörde güven duyulan bir
firma olmalar›n›n bulundu¤unu belirtiyor.
1998 y›l›nda Ankara Ostim’de kurulan
Metaloks, çelik konusundaki uzmanl›¤›
ile 2010 y›l›ndan itibaren iﬂ makinalar›nda kullan›lan kova, riper, forklift çatal›, ataﬂman de¤iﬂtirme sistemleri gibi çeﬂitli ataﬂmanlar›n üretimini gerçekleﬂtiriyor.
Ataﬂman üretimi yapmaya nas›l karar
verdiniz?
Bizim as›l uzmanl›k alan›m›z çeliktir. Burda da sadece ithalat yapm›yor, Hardox
gibi malzemeleri müﬂterilerimizin ihtiyaçlar› çerçevesinde çeﬂitli iﬂlemlerle imalatl› hale getiriyoruz. Geçen zaman içerisinde iﬂ makinas› sahibi olan müﬂterilerimiz; “malzemenin tamam›n› getirip iﬂliyorsunuz da, neden ekskavatör ve loderlerin kovalar›n› kendiniz imal etmiyorsunuz” dediler. Bu talepler art›nca biz de
bu iﬂe baﬂlama karar› ald›k.
Sat›ﬂlar›n›z nas›l gidiyor?
Geçen sene ilk kez ‹stanbul’da düzenlenen Ankomak Fuar’›na kat›larak baﬂlam›ﬂt›k bu iﬂe. Olumlu talepler geldi. ‹ki
aya içerisinde 20’ye yak›n sipariﬂ ald›k.
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Bununla birlikte çeﬂitli tamirat talepleri
geldi. Daha sonraki 6 ayl›k süreç içerisinde ayl›k kova üretim kapasitemizi 2530 adetlere yükselttik.
Bu iﬂ bilgi ve tecrübe ile birlikte yeni üretim teknolojilerini de yak›ndan takip etmeye ve uygulamay› gerektiriyor. ‹ﬂ makinalar›n›n güçleri ve kapasiteleri artt›kça, bizim alan›m›zdaki beklentiler de art›yor. Üretim konusunda geliﬂtirilen en
yeni teknoloji ve makinalar› bünyemize
kat›yoruz. Yeni bir firma olmam›za ra¤men gerek mühendis ve sat›c› kadrolar›m›zla, gerekse biz yöneticiler olarak
müﬂterilerimizle memnuniyetlerini sa¤lamak için sürekli irtibat halindeyiz.
Sizce ataﬂman kullan›c›lar› neden
ürünlerinizi tercih etmeliler?
Bizim bu iﬂteki en temel avantaj›m›z bu
iﬂe 15 seneden beri yap›yor olmam›z ve
malzemeyi iyi biliyor olmam›zd›r. Hardox
olarak adland›r›lan ürünlerin do¤rudan
ithalatç›s›y›z. Bu malzemeyi y›llardan beri iﬂliyor, bu malzemenin nereden k›r›labilece¤ini, nas›l sebeplerle çatlayabilece¤ini iyi biliyoruz. Müﬂterimiz bize mal-

zeme konusunda güvenebileceklerine
inand›lar. Sadece ﬂah›s olarak de¤il, kurumsal olarak da güven veren bir ticari
zihniyetteyiz. Dolay›s›yla müﬂterilerimiz
baz› durumlarda fiyat›m›z rakibimize göre bir miktar yüksek bile kalsa, bu güvenlerinden dolay› o fark› ödemeyi kabul ediyorlar.
Gelecekle ilgili yeni yat›r›m planlar›n›z
var m›?
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’deki tesislerimizde üretim yap›yoruz ancak istedi¤imiz üretim kapasitesine ulaﬂmam›z için
maalesef yeterli olmuyor. Yak›n gelecekte bu iﬂi daha da büyütüp yeni bir tesis
açmay› planl›yoruz. Kocaeli Dilovas›’nda
5,000 m2’lik bir yerimiz var. ‹lk olarak buraya bir tesis kurarak iki sene içerisinde kova ve ataﬂman üretimi konusunda önemli bir pazar pay›na sahip olmay› hedefliyoruz. Yurtd›ﬂ› ile ilgili olarak ta
çeﬂitli planlar›m›z var. ‹ki sene içerisindeki Türkiye’de %50 pazar pay› yakalamay› baﬂard›ktan sonra ise Ankara Polatl›’daki 8,000 m2 sanayi parselli arsam›za da bu iﬂ için yat›r›m yapmay› planl›yoruz.

röportaj

beko loder dosyası

TÜRK‹YE
BEKO LODER DOSYASI

G

Ç‹N PAZARINA
AÇILAN YOL:

ünümüzde Türkiye iﬂ
makinalar› pazar›nda
adetsel olarak en çok
sat›lan makinalar beko loder’lerdir. 1970 ve 80’li y›llardaki “955” hâkimiyetini sona
erdiren bu makine türü, ekskavatörlerin önemli yükseliﬂine ra¤men liderli¤ini koruyor.

BICES
BICES Pazarlama Müdürü Ban Yubing,
‹MDER Üye ‹liﬂkileri Sorumlusu Muhittin Öztürk,

D

ünya’n›n en büyük iﬂ makinalar› pazar› konumuna gelen Çin’e
ihracat yapman›n yolu, 18-21
Ekim 2011 tarihleri aras›nda Beijing’de
düzenlenecek olan BICES Fuar›ndan geçiyor.
Ankara’da bir araya geldi¤imiz BICES
(Beijing Uluslararas› ‹ﬂ ve ‹nﬂaat Makinalar› Fuar ve Seminerleri) Pazarlama Müdürü Ban Yubing ve ‹MDER (Türkiye ‹ﬂ
Makinalar› Distribütörleri ve ‹malatç›lar›
Birli¤i) Üye ‹liﬂkileri Sorumlusu Muhittin
Öztürk, iki ülkenin potansiyellerinin büyük f›rsatlar yarataca¤›n› belirttiler.
‹MDER ile BICES aras›nda 2009 y›l›nda
baﬂlayan önemli bir iﬂbirli¤i bulundu¤unu belirten Muhittin Bey, Çin’li imalatç›lar›n Türkiye’ye ilgileri çok fazla oldu¤unu ve Türkiye’yi sadece bir pazar olarak de¤il, ayn› zamanda iﬂ orta¤› olarak
gördüklerini vurguluyor ve ekliyor: “Türk
imalatç›lar›n Çin’e gelmelerini istiyorlar.
Çünkü Çin’in önemli bir miktarda makina talebi var. Tüm dünyaya sat›yorlar
belki ama kendi ülkeleri için de büyük bir
ihtiyaçlar› var. Örne¤in bu y›l sadece
210,000 ekskavatöre ihtiyaçlar› olaca¤›n› belirtiyorlar ama kendi kapasiteleri
170,000 adet civar›nda. Dünya talebinin
yar›s›d›r bu.”
Birçok Avrupa ve Amerika’l› makina üreticisinin Çin’de önemli yat›r›mlar› oldu-
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¤unu ifade eden Muhittin Bey: “Çin art›k çok ucuz bir pazar da de¤il. Kaliteli
ürünlere ciddi bir talep var. Bu sebeple
BICES Fuar›nda Türkiye’deki imalatç›lar› görmek istiyorlar. Bu hem Türkiye, hem
Çin aç›s›ndan önemli bir karﬂ›l›kl› kazan
kazan f›rsat›d›r. Organizasyon ile Çin’deki büyük imalatç›larla Türkiye’deki imalatç›lar› bir araya getirerek görüﬂmeler
yap›lmas› planlan›yor. Seminerler düzenleniyor. Çin, ihtiyaç duydu¤u makinalara sahip olmak için Türkiye’deki fazla kapasiteyi almak ve üreticilerin at›l kapasitelerini de¤erlendirmek istiyorlar. Sanayi Bakanl›¤›m›z da Türkiye’deki imalatç›lar›n Çin’e gitmesini istiyor ve destekliyor. De¤erli Bakan›m›z Nihat Bey’in seçimlerden sonra görevine devam etmesi durumunda BICES Fuar›na gelme sözü var” diyerek sözlerini tamaml›yor.
Dünya’n›n ikinci büyük ekonomisi ve en
büyük iﬂ makinalar› tüketicisi olan Çin ile
dünya’n›n en büyük 16. ekonomisi olan
Türkiye aras›ndaki iﬂbirli¤inin önemli oldu¤unu belirten Ban Yubing: “Çin global

iﬂ makinas› üretiminin %50’sini tüketiyor. 2011-2015 dönemini kapsayan ekonomik projeksiyona göre y›lda ortalama
400,000 adet iﬂ makinas›na talep olacak.
2015 y›l›ndaki pazar›n 138 milyar dolarl›k bir de¤ere ulaﬂaca¤›n› tahmin ediyoruz. Büyük boyutlarda üretim yap›l›yor
ancak tüketim kapasitesi çok daha fazlad›r. Dolay›s›yla Türk imalatç›lar kaliteli
ürünlerini iyi fiyatlarla de¤erlendirebilirler. Dünya’n›n her bölgesinden önemli
miktarda ana komponent al›yoruz. Ve ayr›ca ihtiyac›m›z› farkl› kaynaklardan tedarik etmeye özen gösteriyoruz. Japonya’da yaﬂanan talihsiz felaket tedarik zincirinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa’l› ve Amerika’l› üreticiler dahi komponent s›k›nt›s›na düﬂtüler.
Çin’de hali haz›rda zay›f olan kaz›c› yükleyici pazar›n›n da k›sa süre içerisinde
geliﬂece¤ine ve önemli boyutlara ulaﬂaca¤›na inan›yoruz“ diyor.
Çin Makina Bakanl›¤› taraf›ndan 1989 y›l›ndan itibaren düzenlenen BICES Fuarlar›n›n sonuncusu 2009 y›l›nda 150,000
m2’lik alan üzerinde düzenlenmiﬂ, 880
kat›l›mc›n›n oldu¤u fuar› yaklaﬂ›k 78,000
kiﬂi ziyaret etmiﬂti. 200,000 m2 alan üzerine kurulaca¤› belirtilen bu seneki fuara 1,000’den fazla kat›l›mc› bekleniyor.
Fuarla ilgili detayl› bilgi almak ve kat›lmak için www.e-bices.org internet adresini ziyaret edebilir veya ‹MDER ile irtibata geçebilirsiniz.

Beko loder’lerin bu kadar
çok tercih ediliyor olmas›n›n
temelinde, ﬂantiyelerin birer
jokeri olarak çok amaçl› kullan›labiliyor olmalar› bulunuyor. Bu makinalar yeri geliyor bir ekskavatör gibi kanal
kaz›s› yap›yor, yeri geliyor
bir yükleyici gibi kamyon
yüklüyor ve hatta yeri geliyor
bir greyder gibi kar kürüyor.
Yüksek manevra kabiliyetleri ve trafikte de seyredebiliyor olmalar› ﬂehir içi çal›ﬂmalarda önemli avantaj sa¤l›yor.
Güç, serilik, koparma gücü,
kaz› derinli¤i, dönüﬂ çap› ve
kullan›m hassasiyeti bir beko loderin performans›n› belirleyen temel unsurlar aras›nda say›labilir. Yap›lan iﬂin
ihtiyac›na göre; uzatmal› arka bom, k›r›c› hatt›, forklift
çatal›, klima, joystick ve di¤er ataﬂmanlar makinalarla
birlikte opsiyonel olarak al›nabiliyor.
Yak›t tüketimi, etkin yedek
parça ve servis deste¤i ve
yüksek ikinci el de¤eri, di¤er
tüm iﬂ makina türlerinde oldu¤u gibi beko loderlerde de
sat›n alma tercihlerini önemli ölçüde etkiliyor.
Bu dosyam›zda, Türkiye’de
sat›lan hemen tüm beko loder marka ve modellerini sizin için ayn› masa üzerine yat›rarak inceledik. Yeni bir beko loder almadan önce mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz.
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üzerindeki %100 diferansiyel kilidi en
zorlu zemin ve mevsim koﬂullar›na
uyum sa¤l›yor.
Bom indirme/kald›rma, kova açma/kapama/devirme, yüzdürme fonksiyonu,
diferansiyel kilidi (limited-slip diferansiyelli 695 modeli hariç), ﬂanz›man ay›rma dü¤mesi, kaz› pozisyonuna otomatik dönüﬂ özelli¤i gibi tüm ön kova hareketleri tek bir joystick ile gerçekleﬂtirilebiliyor.

B›çak köﬂesindeki t›rnaklar›n yeniden
yap›land›r›lmas› ile malzemeye daha iyi
giriﬂ sa¤lanabiliyor. Kova alt›n›n düz olmas› ve yüzdürme özelli¤i daha kolay
tesviye sa¤l›yor. Otomatik kaz› pozisyonuna dönüﬂ ve mekanik seviyeleme sistemi operasyonu kolaylaﬂt›rd›¤› gibi hatalar› da azalt›yor.
Operatör koltu¤unun yüksekli¤i, sal›n›m sertli¤i, kontrol levyeleri ve kolluklar operatörün ihtiyaçlar›na göre kolayca ayarlanabiliyor. Kabindeki titreﬂim ve

MODEL

CASE

D

ünya’n›n ilk fabrikasyon Bekoloder’ini 1957 y›l›nda üreten Case,
günümüze kadar bu ürün grubundaki birçok teknolojik devrime de
öncülük etmiﬂtir. Daha uzun eriﬂim için
patentli uzatmal› bom özelli¤i, sars›nt›s›z yürüyüﬂ için Bekoloderlerdeki ilk
“Ride Control” sistemi uygulamas› ve daha konforlu bir sürüﬂ sa¤layan “Powershift” ﬂanz›manlar›n Bekoloderlerdeki ilk
uygulamas› bunlar aras›nda say›labilir.

hp) ile yüksek verimlilik sunuyor. Powershift ﬂanz›man yüksek çekiﬂ gücü ile
birlikte “kick down” özelli¤i sayesinde
daha iyi kova doldurma performans›
sa¤l›yor.

Yeni T serisi Case beko loderlerde de
ekonomi, kullan›m kolayl›¤›, güvenlik
ve konfor sa¤layan birçok yeni özellik
bulunuyor.

Yeni ST modellerinde kullan›lan de¤iﬂken debili hidrolik pompalar %10 yak›t tasarrufu sa¤l›yor. Makinede sadece o an için ihtiyaç duyulan debi ve bas›nçta ya¤ üretildi¤i için bu yak›t ekonomisi ile birlikte daha az gürültü ve daha
uzun parça ömürleri de elde ediliyor. Bu
sistem eﬂzamanl› farkl› hareketler için
ideal ya¤ da¤›t›m› da sa¤layarak operasyon verimlili¤ini de artt›rmaktad›r.

Tier 3 emisyon standartlar›n› karﬂ›layan,
yak›t tasarruflu motorlar rakiplerine k›yasla %10 daha yüksek güç (97 ve 110

Fren sistemi ana hidrolik tanktan beslendi¤i için ayr›ca bir ya¤, ya¤ deposu
veya filtreye ihtiyaç bulunmamaktad›r.

E¤imli bom dizayn› daha iyi kaz› ve daha kolay yükleme imkân› veriyor. Özel
bom tasar›m› nakliye yüksekli¤ini azaltt›¤› gibi operatöre daha iyi görüﬂ aç›s›
sa¤layan ince bir yap›ya sahiptir. Bom
ve arm silindirlerindeki yast›klama sistemi parçalar›n ömrünü uzat›rken, hassasiyeti artt›r›yor ve daha yumuﬂak kullan›m sa¤l›yor. Tüm hidrolik hatlar darbelere karﬂ› koruma alt›na al›nm›ﬂ durumdad›r.
Sars›nt›s›z sürüﬂ sa¤layan “Ride Control”
özelli¤i, engebeli arazi koﬂullar›nda ve
yüksek sürüﬂ h›zlar›nda dahi kovan›n
sallanarak içindeki malzemenin dökülmesini engelliyor ve iﬂ çevirim sürelerini k›salt›yor. 11 derece sal›n›m yapabilen ön aks daha iyi zemin tutuﬂu sa¤l›yor. 4 tekerden çekiﬂ özelli¤i ve arka aks
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gürültü seviyeleri yeterli izolasyon ve
süspansiyon özellikleri ile azalt›lm›ﬂt›r.
Günlük bak›m ve doldurma noktalar›n›n yer seviyesinde olmas› zaman ve
efor kazanc› sa¤lamaktad›r. Daha yüksek kapasiteli yak›t deposu ile ﬂantiyelerdeki vardiya süreleri artt›r›lm›ﬂt›r.
Yekpare olarak aç›lan ön kaporta bak›m
için yandan ve yukar›dan kolayca eriﬂim
sa¤l›yor. Hidrolik ve dönüﬂ bas›nç kontrol noktalar› eriﬂim kolayl›¤› için kabin
ile yak›t tank› aras›na monte edilmiﬂtir.

695 ST

GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebadı
Arka Lastik Ebadı
Dingil Mesafesi - cm

7.950 - 8.050
97 (ISO 14396)
yok
18 inch
26 veya 28 inch
“217,5”

8.740 - 8.840
110 (ISO 14396)
var
26 veya 24 inch
26 veya 24 inch
220

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

CNH
445TA/ML5
4
4.5
Direct Injection
97 (ISO 14396)
400
“1,400”
145

CNH
445TA/EGH
4
4.5
Common Rail
110 (ISO 14396)
516
“1,400”
145

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Powershuttle
yok
40 / 47

4*3 Powershift
yok
39 / 26

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Akıﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Basıncı - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Diﬂli
151
208
126

Eksenel Pistonlu
156
205
140

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova Bıçak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm

“1 - 1,2”
“30 - 91,5”
“66,5”
“3,195.0”
“345,8”
“53,23”
“543,5”
“623,8”

“1 - 1,2”
“30 - 91,5”
55.0
“3,075.0”
352.0
“61,1”
581.0
“664,5”

REFERANS ORJ‹NAL KATALOG NO

26061 122GB 01/11

26061 122GB 01/11

“Tablodaki de¤erler makinalar›n konfigürasyonuna göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Lütfen sat›c› firman›za dan›ﬂ›n›z”
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CATERPILLAR

C

aterpillar 20 y›l› aﬂk›n bir süredir
beko loder üretiyor. Caterpillar’a
özel tasar›m prensipleri ve üretim teknolojileri ile geliﬂtirilen bu makinalar›n her türlü çal›ﬂma ortam›nda, çeﬂitli ataﬂmanlarla çok amaçl› olarak kullan›labilmesi, yüksek verimlilik sa¤lamas›, kullan›m›n›n ve bak›m›n›n kolay
olmas› ve uzun ömürlü olmas› hedefleniyor.
Borusan Makina, Caterpillar’›n üç baz
modelini Türkiye’deki kullan›c›lar›na sunuyor. 428E ve 432E ön tekerleri küçük,
434E ise dört büyük eﬂit tekere sahip
olan modellerdir. Makinalarda; 4 silindirli, 4.4 litre hacminde, turboﬂarjl› ve
Avrupa Stage IIIA emisyon standartlar›na uygun Caterpillar motorlar› kullan›l›yor. Daha önce yar› otomatik ﬂanz›man
ile sunulan 428E modeli art›k 5 ileri 3 geri vitese sahip “Powershift” ﬂanz›man ile
getiriliyor. Di¤er modellerde ise yine 5
ileri 3 geri vitese sahip “Autoshift” ﬂanz›man bulunuyor.
Makinalar sadece ön tekerlerden veya
dört tekerden çekiﬂli olarak kullan›labi-
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liyor. Dört teker çekiﬂine geçiﬂ iﬂlemi
kontrol paneli üzerindeki bir dü¤me arac›l›¤›yla manuel olarak veya dört tekerden etkili frenleme yap›ld›¤›nda otomatik olarak sa¤lan›yor. Makinan›n ihtiyaç
olmad›¤› anlarda sürekli olarak dört teker çekiﬂinde olmas› yak›t tüketimini artt›rd›¤› gibi parçalar›n daha h›zl› aﬂ›nmas›na da sebep olabiliyor. Özellikle yüksek çekiﬂ gerektiren zor arazilerde avantaj sa¤layan, dört eﬂit tekerli 434E modeli, tüm tekerlerden dönüﬂ özelli¤i sayesinde daha dar bir çapta dönebiliyor
ve yengeç yürüyüﬂü yapabiliyor.
Yüke duyarl›, kapal›m merkezli hidrolik sistem yak›t tüketimini, gürültü seviyesini ve parça aﬂ›nmalar›n› minimum
düzeye indirgiyor. Hidrolik pompa ihtiyaç duyuldu¤u anda ve miktarda debi
üretiyor. Dolay›s›yla yürüyüﬂ ve çekiﬂ
için gerekli motor gücünden bir kay›p
yaﬂanm›yor.
A¤›r hizmet tip arka aks üzerinde %100
etkili diferansiyel kilidi bulunuyor. Çok
plakal› “Kevlar” fren sistemi ideal fren
performans› sa¤l›yor.

Caterpillar modellerindeki uzun dingil
mesafesinin dönüﬂ çap›ndan fedakârl›k
etmeden, makinan›n daha dengeli çal›ﬂmas›na olanak sa¤lad›¤› belirtiliyor. Paralel ön kova kald›rma sisteminin sa¤lad›¤› yüksek koparma gücü operatörün
kovay› kolayca doldurmas›na imkân veriyor. Makinalarda standart olarak sunulan otomatik kova seviyeleme sistemi ve
kaz› pozisyonuna otomatik dönüﬂ özelli¤i operasyon h›z›n› ve güvenli¤ini artt›r›yor.
Ekskavatör tip arka bom tasar›m›n›n yak›n mesafede kamyon yükleme ve duvar arkas› kaz› gibi iﬂlerde avantaj sa¤lad›¤›, dar bom kesitinin de operatöre
daha geniﬂ görüﬂ alan› sa¤lad›¤› ifade
ediliyor.
Kabin; sa¤lad›¤› azami konfor, kullan›m
kolayl›¤›, modern tasar›m ve güvenlik
özellikleri ile fark yarat›yor. 432E ve
434E modellerinde ön kova joystick’i ve
arka pilot kumanda joystick’leri standart
olarak sunuluyor. Operatör yorgunlu¤unu azaltan bu özellikler iﬂ performans›na da olumlu olarak etki ediyor.

MODELLER

428E

432E

434E

GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Azami Motor Gücü - hp
Yengeç Yürüyüﬂ Özelli¤i
Ön Lastik Ebadı

“7,570 - 10,200”
95.0
yok
“12,5 x 18”

“7,780 - 10,700”
95.0
yok
“12,5 x 18”

Arka Lastik Ebadı

“16,9 x 28”

“16,9 x 28”

Dingil Mesafesi - cm

220.0

220.0

“8,370 - 10,700”
101.0
var
“16,9 x 24 veya
16,9 x 28”
“16,9 x 24 veya
16,9 x 28”
220.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

Caterpillar
C4.4
4.0
4.4
Direct Injection
95.0
395.0
“1,400.0”
160.0

Caterpillar
C4.4
4.0
4.4
Direct Injection
95.0
395.0
“1,400.0”
160.0

Caterpillar
C4.4
4.0
4.4
Direct Injection
101.0
400.0
“1,400.0”
187.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Powershuttle 4*4 Powershuttle 5*3 Autoshift
5*3 Powershift
5*3 Autoshift
yok
40.0
40.0
38.0

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Akıﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Basıncı - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Eksenel Pistonlu
125.0
227.0
99.0

Eksenel Pistonlu
156.0
249.0
99.0

Eksenel Pistonlu
156.0
249.0
99.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova Bıçak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm

1.03
61.0
61.0
“3,069.0”
334.0
63.0
585.3
658.3

1.03
61.0
61.0
“3,069.0”
334.0
63.0
584.0
658.3

1.15
61.0
53.0
“3,205.0”
344.2
56.0
597.4
668.7
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MODELLER

880

883

885

888

“7,800 - 8,750”
100.0
yok

“8,000 - 8,950”
100.0
yok

“8,700 - 9,750”
100.0
var

Arka Lastik Ebad›
Dingil Mesafesi - cm

“7,100 - 8,500”
85.0
yok
9 x 16 veya
12.5/80 x 18
“16,9 x 28”
210.0

“12,5/80 x 18”
“16,9 x 28”
218.0

14.5 x 20
“16,9 x 28”
218.0

“16,9 x 28”
“16,9 x 28”
223.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Say›s›
Silindir Hacmi - lt
Yak›t Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir H›z› - devir/dak
Yak›t Tank› Kapasitesi - lt

Perkins
1104C-44
4.0
4.4
Direct Injection
85.0
308.0
1400
120.0

Perkins
1104D-44TA
4.0
4.4
Direct Injection
100.0
410.0
1400
140.0

Perkins
1104D-44TA
4.0
4.4
Direct Injection
100.0
410.0
1400
140.0

John Deere
4045HF280
4.0
4.5
Direct Injection
100.0
383.0
1600
140.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri H›z Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Manuel
yok
40.0

4*3 Powershift
yok
40.0

4*3 Powershift
yok
40.0

4*4 Powershift
yok
40.0

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Ak›ﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Bas›nc› - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Diﬂli
128.0
220.0
125.0

Tandem Diﬂli
154.0
220.0
130.0

Tandem Diﬂli
154.0
220.0
130.0

Tandem Diﬂli
154.0
220.0
130.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova B›çak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kald›rma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmal› Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmal› Uzanma Mesafesi - cm

1.00
60.0
44.0
“3,015.0”
350.0
44.0
480.5
589.5

1.10
60.0
81.5
“3,725.0”
352.0
59.1
580.0
680.0

1.10
60.0
81.5
“3,440.0”
367.0
59.1
580.0
680.0

1.10
60.0
81.6
“3,000.0”
360.0
59.1
580.0
680.0
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GENEL
Çal›ﬂma A¤›rl›¤› - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebad›

ÇUKUROVA MAK‹NA

T

ürkiye’de 1968 y›l›ndan günümüze traktörden biçerdövere kadar
çok çeﬂitli araçlar üreten Çukurova Makina ‹malat A.ﬁ., iﬂ makinalar› sektörüne yönelik ürün çeﬂitlerine her gün
yenilerini ekliyor.
Çukurova Makina’n›n Mersin tesislerindeki üretim hatt›nda dört farkl› kaz›c›
yükleyici modeli üretiliyor. 880, 883 ve
885 modellerinin ön tekerlekleri küçük,
arka tekerleri büyük iken, 888 modeli
dört eﬂit ebattaki büyük tekere sahip bulunuyor.
Türk mühendisleri taraf›ndan geliﬂtirilen Çukurova kaz›c› yükleyicilerinde her
biri kendi alan›nda kalitesi dünyaca kabul gören ana komponentler kullan›l›yor. 888 modeli Design Turkey 2010 yar›ﬂmas›ndaki yat›r›m ürünleri kategorisinde “‹yi Tasar›m” ödülü alarak firmaya büyük bir gurur yaﬂatt›.
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Çukurova kaz›c› yükleyici modellerinde makinalar›n kapasite ve özelliklerine uygun güç ve tork sa¤layan Perkins
ve John Deere motorlar› tercih edilmiﬂ.
880 modelinde yar› otomatik “Carraro”,
883 ve 885 modellerinde tam otomatik
“ZF”, 888 modelinde ise yine “Carraro”
marka tam otomatik ﬂanz›man sunuluyor. Arka diferansiyel üzerinde bulunan
ve ihtiyaç an›nda devreye al›nabilen
%100 diferansiyel kilidi, yüksek çekiﬂ
gerektiren zorlu arazi koﬂullar›nda operatörlere avantaj sa¤l›yor.
Aç›k merkezli hidrolik sistemde diﬂli tip
pompalar kullan›l›yor. Pim ve burçlar
keçelerle korunarak hidrolik sisteme yabanc› maddelerin giriﬂi engelleniyor ve
böylece hidrolik ya¤ ve sistem parçalar›n›n ömrü uzat›l›yor. Yast›klamal›
döndürme ve bom silindirleri sars›nt›s›z
ve h›zl› çal›ﬂma imkân› ile maksimum
operatör konforu sa¤l›yor.

Yükleyici taraf›n›n kontrolleri mekanik
levyeler arac›l›¤›yla sa¤lan›yor. Arka kaz›c› bölümünün kontrolleri 880 ve 883
modellerinde mekanik levyeler, 885 ve
888 modellerinde ise hidrolik joystick’ler
arac›l›¤›yla yap›l›yor.
Özel olarak tasarlanan ROPS/FOPS güvenlik standartlar›na sahip kabin, operatöre konfor, güvenlik ve geniﬂ bir görüﬂ alan› sa¤l›yor. Kullan›c›lar›n takdirini kazand›¤› belirtilen kabin içerisindeki tüm kumandalar ergonomik olarak
yerleﬂtirilmiﬂ. Direksiyon kolonu ihtiyaca göre ayarlanabiliyor.
Çukurova Makina iste¤e ba¤l› olarak
makinalar› farkl› renklerde boyayarak
teslim ediyor. Trabzon’da sat›lan bir makinan›n sahibinin iste¤iyle bordo-mavi
tonlara boyand›¤› ve yo¤un ilgi gördü¤ü belirtiliyor.

“Tablodaki de¤erler makinalar›n konfigürasyonuna göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Lütfen sat›c› firman›za dan›ﬂ›n›z”
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so¤utmal› torpido gözü, saklama gözleri, kolay okunabilen beyaz gösterge paneli ve iste¤e ba¤l› sunulan klima ve arka joystick kontroller ile operatörlere oldukça konforlu bir ortam yarat›l›yor.Kabin içinde yap›lan bir yenilik de direksiyon önüne konumland›r›lm›ﬂ renkli,dokunmatik Tft bilgi ekran› vites bilgilerini, toplam ve s›f›rlanabilir kilometre sayac›, ﬂanz›man üzerindeki olas› bir
selenoid ar›zas› durumunda kolay ar›za
tespiti gibi fonksiyonlar› bar›nd›rmaktad›r.

H‹DROMEK

T

ürkiye’nin iﬂ makinalar› konusunda önemli bir dünya markas› haline gelen Hidromek, sektörde 30
y›l› aﬂk›n üretim tecrübesi ve müﬂteri
beklentileri çerçevesinde yapt›¤› y›llar
süren geliﬂtirmeler sonucu tasarlad›¤›
“Maestro” serisi kaz›c› yükleyicilerinde;
sa¤laml›k, düﬂük iﬂletme maliyetleri,
yüksek performans ve konforu bir arada sunuyor.
2008 y›l›nda üretime baﬂland›¤›nda Design Turkey yar›ﬂmas›nda üstün tasar›m
ödülünü kazanan Maestro serisi 102B ve
102S modelleri, Hidromek’in Ankara ve
‹zmir’de bulunan fabrikalar›nda üretilmektedir. Bu y›l Komatek Fuar›nda lansman› yap›lan yeni 102B modelinde beyaz renge geçiﬂ ile birlikte birçok yenilik müﬂterilerin be¤enisine sunuldu.
Tamamiyle yenilenen güç iletim ve tahrik sisteminde;
• Çok düﬂük emisyon ve yak›t tüketi-

38

mine sahip, 99 hp gücünde, yeni nesil
Faz III-A turbo intercooler’l› John Deere motor,
• 5 ileri 3 geri vitese sahip tam otomatik Autoshift ZF ﬂanz›man,
• LSD (S›n›rl› kaymal› diferansiyel) ve
diferansiyel kilidine sahip ZF ön ve arka akslar kullan›l›yor.

Autoshift ZF ﬁanz›man ile ise; 5 ileri vites sayesinde seyir halinde düﬂük yak›t
tüketimi,ön yüklemede daha iyi yüke giriﬂ performans›, 3.viteste geliﬂtirilmiﬂ yokuﬂ t›rmanma kabiliyeti, yumuﬂak vites
geçiﬂleri ile uzun komponent ömrü, üstün sürüﬂ kalitesi ve daha düﬂük bak›m
masraflar› sa¤land›¤› ifade ediliyor.

Yeni nesil John Deere motorlar›n düﬂük
yak›t tüketimi ile birlikte, düﬂük titreﬂimli ve daha sessiz bir çal›ﬂma ortam› sa¤lad›¤›, daha düﬂük revizyon maliyetlerine sahip oldu¤u, basit ve pratik tek kay›ﬂ mekanizmas›n›n ayar gerektirmedi¤i, mükemmel ›s› transfer kabiliyeti ile
minimum hararet riski gibi avantajlar ile
birlikte, üretti¤i 395 Nm maksimum tork
de¤erini 1400 devirden 1,600 devire kadar korumas› sebebiyle özellikle ön yükleyici ile çal›ﬂ›rken yüke giriﬂte daha iyi
performans sa¤lad›¤› belirtiliyor.

S›n›rl› kayd›rmal› ön diferansiyel ve
%100 kilitlenebilen arka diferansiyel ile
zorlu arazilerde makinan›n çekiﬂ gücü
artt›r›lmakta ve özellikle çal›ﬂma esnas›nda zaman kayb›na, lastik aﬂ›nmas›na
ve yak›t tüketiminde art›ﬂa sebep olan
patinaj problemi belirgin ﬂekilde azalt›lmaktad›r.

Hidromek 102B modelinde kullan›lan

S›n›f›na göre geniﬂ iç hacmine sahip oldu¤u belirtilen ödüllü kabinin, Hidromek’i rakiplerinden ay›ran en üstün
özelliklerinden biri oldu¤u vurgulan›yor. Kabinde standart olarak sunulan
süspansiyonlu koltuk, radyo-cd çalar,

Yüksek kol ve kepçe koparma kuvvetine sahip ön yükleyici kova silindirine entegre edilen Kaz› Pozisyonuna Otomatik
Dönüﬂ (RTD) özelli¤i daha h›zl› yükleme boﬂaltma yapabilme imkan› sa¤l›yor.
MSS (Sars›nt›s›z yürüyüﬂ sistemi), özellikle bunker doldurma, ön yükleyici kovas› ile malzeme taﬂ›ma gibi iﬂlerde malzeme dökülmesini önleyen, yükleyici
kovas› dolu iken seyir halinde engebeli
arazilerde oluﬂabilecek ﬂok darbeleri sönümleyen, sars›nt›y› azaltan bu özellik
iste¤e ba¤l› olarak sunulmaktad›r.

Görüﬂü engellemeyen ve eriﬂimi kolay
güvenilir hortum tesisat›, yukar› do¤ru
aç›lan motor kaputu, merkezi konumland›r›lm›ﬂ servis noktalar› ile bak›m süreleri k›salt›l›yor ve bak›m kolayl›¤› sa¤lan›yor.
4 eﬂit tekerle¤e sahip olan ve yengeç yürüyüﬂ yapabilen 102S modeli, ön yüklemede daha fazla performans ve dört tekerden manevra yetene¤i ile kanal doldurma gibi iﬂlerde daha k›sa iﬂ çevirim
süreleri sunmaktad›r.

MODELLER

102B Maestro

102S Maestro

GENEL
Çal›ﬂma A¤›rl›¤› - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebad›
Arka Lastik Ebad›
Dingil Mesafesi - cm

“8,900 - 9,050”
99.0
yok
16/70 x 20
16.9 x 28
224.0

“9,150 - 9,300”
100.0
var
16.9 x 28
16.9 x 28
228.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Say›s›
Silindir Hacmi - lt
Yak›t Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir H›z› - devir/dak
Yak›t Tank› Kapasitesi - lt

John Deere
4045HF280
4.0
4.5
Direct Injection
99.0
395.0
“1,400.0”
120.0

Perkins
1104D-44TA
4.0
4.4
Direct Injection
100.0
400.0
“1,400.0”
120.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri H›z Tip 1 & Tip 2 - km/saat

5*3 Autoshift
yok
40.0

4*4 Powershift
yok
40.0

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Ak›ﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Bas›nc› - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Diﬂli
145.0
230.0
145.0

Diﬂli
145.0
230.0
145.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova B›çak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kald›rma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmal› Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmal› Uzanma Mesafesi - cm

1.10
61.0
77.4
“3,300.0”
347.0
62.4
579.3
686.4

1.10
61.0
76.9
“3,270.0”
347.0
62.4
570.3
685.4
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JCB

G

ünümüze kadar 400,000’den fazla iﬂ makinas› üreten JCB, özellikle kaz›c› yükleyiciler konusunda
önemli bir tecrübeye, teknolojiye, yüksek marka imaj›na ve dünya genelinde
%42’ye varan bir pazar pay›na sahip bulunuyor. “Bugüne kadarki en verimli kaz›c› yükleyicimiz” gibi oldukça iddial›
bir slogan ile 2010 y›l› içerisinde yeni
modellerini piyasaya süren firmay› Türkiye’de S‹F JCB ‹ﬂ Makinalar› temsil ediyor.

40

markal› motorlar›n› kullanmaya baﬂlad›. Do¤rudan enjeksiyonlu, 4 silindirli,
4.4 lt’lik bu dizel motorlar en son emisyon standartlar›n› karﬂ›layabiliyor. JCB
motorlar›n›n en ön plana ç›kan özelli¤inin düﬂük devirlerde azami tork de¤erlerini sa¤l›yor olmas› olarak belirtiliyor.

JCB kaz›c› yükleyicilerinin motor, ﬂanz›man, aks ve ﬂase gibi tüm ana aksamlar› da JCB fabrikalar›nda üretiliyor. Dolay›s›yla birbiriyle ideal uyum gösterebilen bu komponentler sayesinde makinalarda yüksek verim ve uzun ömür
sa¤lan›yor.

Yeni JCB’lerdeki en radikal de¤iﬂiklikler hidrolik sistemden kaynaklan›yor.
Sisteme eklenen üçüncü bir diﬂli pompa ile önceden 2,000 devirlerde yap›lan
iﬂlerin art›k 1,600-1,700 devirlerde yap›labildi¤i belirtiliyor. Yak›t tüketimini
%16’ya, egzoz emisyonunu ise %8’e varan oranda azaltan bu sistem ile sa¤lanan yüksek hidrolik debi sayesinde
uzatmal› bom’un çal›ﬂma h›z› da artt›r›lm›ﬂ bulunuyor.

Geçti¤imiz y›llar içerisinde kendi motor fabrikas›n› kuran JCB, kaz›c› yükleyicilerinde art›k Perkins yerine JCB

Hidrolik sistemden tam verim sa¤layabilmek için, kontrol paneli üzerinde bulunan dü¤meyi; çal›ﬂ›rken “eco”, seya-

hat halinde “low” konumuna almak gerekiyor. Eco seçene¤indeyken motor
devrinin 1,700’ün üzerine ç›kmas› halinde 3.pompa devre d›ﬂ› kalarak yak›t tasarrufu sa¤lan›yor. Ayr›ca makina 4. vitese geçti¤i anda da 3. pompa otomatik
olarak devre d›ﬂ› kal›yor.
Otomatik veya yar› otomatik ﬂanz›man
seçenekleri bulunan JCB’lerde, diﬂli tip
hidrolik pompalar standart olarak sunuluyor.
JCB’nin yeni fren sistemi otomobillerdeki gibi oransal frenleme yapmaya olanak sa¤l›yor. Fren sistemi do¤rudan hidrolik ya¤ tank›na ba¤l› bulunuyor. Bak›m kolayl›¤› da sa¤layan bu sistem sayesinde makinay› durdurmak için art›k
fren pedal›na sonuna kadar basmak gerekmiyor. Alçak seviyedeki fren pedallar› operatörün daha az yorularak daha h›zl› tepki vermesine olanak sa¤l›yor.
Joystick’li makinalarda standart olarak

bulunan tork kilidi seyahat an›ndaki yak›t tüketimini düﬂürürken, rampada
meydana gelen h›z kayb›n› da engelliyor. Bu özellikle makina dördüncü vitese geçti¤i anda motor ile ﬂanzuman do¤rudan ba¤l› hale gelerek tork konvertörün ekstra çekiﬂ gerekmedi¤i anlarda gereksiz yere çal›ﬂarak fazla yak›t tüketmesi önleniyor.

anahtar› ve gresörlük gibi bak›ma yönelik aletleri koymak için uygun bir bölüm
bulunuyor.

Hafif ama güçlü bir malzemeden üretilen motor kaputu kolay aç›lacak ﬂekilde yeniden tasarlanm›ﬂ. Motor kaputu
alt›nda sa¤lanan geniﬂ alanda; bijon

Toplam sekiz adet ön ve arka çal›ﬂma
lambas› manuel olarak ayarlanabiliyor.
Kabin içerisinde kaplamalarda otomobillerdeki trend’e paralel olarak siyah

Denge ayaklar›na eklenen bir switch
arac›l›¤›yla, ayaklar tamamen yukar› çekilmeden makinan›n hareket etmesi halinde operatöre sesli ve görsel olarak
ikaz veriliyor.

tonlar kullan›l›yor. Gösterge paneli digital olarak renklendirilmiﬂtir.
Ön kovadaki kaz› pozisyonuna otomatik dönüﬂ ve paralel kald›rma özellikleri operatörün konforunu ve üretkenli¤ini artt›r›yor.
Türkiye’de Sif JCB taraf›ndan standart
olarak sunulan sars›nt›s›z sürüﬂ sistemi
konforlu bir sürüﬂ ile birlikte kovadaki
malzemenin seyahat halindeyken dökülmesini önleyerek üretim kayb›n›
azalt›yor.

MODELLER

3CX SiteMaster

4CX Sitemaster

GENEL
Çal›ﬂma A¤›rl›¤› - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebad›
Arka Lastik Ebad›
Dingil Mesafesi - cm

“8,070.0”
92 (ISO 14396)
yok
16/70 x 20
18.4 x 26
217.0

“8,660.0”
100 (ISO 14396)
var
“16,9 X 28”
“16,9 X 28”
222.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Say›s›
Silindir Hacmi - lt
Yak›t Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir H›z› - devir/dak
Yak›t Tank› Kapasitesi - lt

Jcb
Turbocharged
4.0
4.4
Direct Injection
92 (ISO 14396)
408.0
“1,200.0”
160.0

Jcb
Turbo+Intercooled
4.0
4.4
Direct Injection
100 (ISO 14396)
440.0
“1,300.0”
160.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri H›z Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Manuel
4*4 Powershift
“39,8 / 38,3”

4*4 Powershift
6*4 Auto Powershift
38.1

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Ak›ﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Bas›nc› - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Diüli
144.0
251.0
132.0

Diüli
144.0
251.0
132.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova B›çak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kald›rma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmal› Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmal› Uzanma Mesafesi - cm

1.00
61.0
64.0
“3,229.0”
345.0
61.0
546.0
652.0

1.00
61.0
64.6
“4,378.0”
346.0
61.0
614.0
710.0

Referans Katalog Numaras›

999/5373 06/10

999/5374 06/10

“Tablodaki de¤erler makinalar›n konfigürasyonuna göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Lütfen sat›c› firman›za dan›ﬂ›n›z”
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KOMATSU

D

ünya’n›n en çok iﬂ makinas› satan firmalar› aras›nda yer alan Komatsu, teknolojik birikimlerini ve
kaliteli malzeme kullan›m› konusundaki hassasiyetini beko loderlerine de yans›tarak yüksek performansl› ve kullan›c› dostu makinalar yaratm›ﬂ.
Komatsu ‹ﬂ Makinalar› Türkiye temsilcisi olan Temsa Global, müﬂterilerine dört
farkl› beko loder modeli sunuyor.
WB93R-5 ve WB97R-5 ön tekerlekleri
küçük, arka tekerlekleri büyük olan modellerdir. Dört büyük eﬂit tekere sahip
modeller ise WB93S-5 ve WB97S-5’tir.
Dört modelde de Komatsu’nun 4 silindirli, 4.5 litre hacminde, turbo ﬂarjl› ve
Avrupa Stage III-A emisyon standartlar›n› karﬂ›layan dizel motorlar kullan›l›yor.
Kapal› merkezli ve yüke duyarl› tip hidrolik sistemde pistonlu tip ana hidrolik
pompalar kullan›l›yor. Komatsu ekskavatör teknolojisi ile üretilen bu sistem
sayesinde, ihtiyaç duyuldu¤u anda ihtiyaç duyulan miktarda hidrolik güç ve
dolay›s›yla %30’a varan oranda yak›t tasarrufu sa¤land›¤› belirtiliyor. Ayr›ca, eﬂ-

zamanl› hareketlerde bile üstün hassasiyet sa¤lan›yor. Operatör yapt›¤› iﬂin ihtiyaçlar›na göre “ekonomi” ve “ güç”
modlar› aras›nda seçim yap›yor.

trolü de joystick’ler ile yap›l›yor. Operatörün iﬂine hakimiyetini artt›ran bu joystickler ayn› zamanda geniﬂ bir ayak hareket alan› sa¤l›yor.

WB93R-5 ve WB93S-5 modellerinde yar› otomatik ﬂanz›man bulunuyor.
WB97R-5 ve WB97S-5 modellerinde kullan›lan tam otomatik ﬂanz›manlarda, sadece tek bir dü¤meye dokunarak makinan›n ikinci vitesten birinci vitese geçmesini sa¤layan “kick down” fonksiyonu standart olarak sunuluyor.

Kendine özgü ön yükleyici tasar›m› ideal paralel kald›rma imkân› sa¤l›yor. S
ﬂeklinde yuvarlat›lm›ﬂ arka bom dizayn› yüksek koparma gücü ile birlikte makinan›n yükleme kabiliyetini artt›rmakta ve engeller arkas›ndan çal›ﬂma imkân› sa¤lamaktad›r.

Elektro-hidrolik diferansiyel kilidi a¤›r
hizmet tipi akslarla bir araya gelince, her
türlü olumsuz zemin koﬂullar›nda dahi
ekstra çekiﬂ sa¤layarak operatöre güven
verir ve verimlili¤ini artt›r›r.
ROPS ve FOPS güvenlik standartlar›n›
karﬂ›layan Komatsu kabinleri geniﬂ bir
iç hacme, bombeli cam yap›s› ile geniﬂ
bir görüﬂ aç›s›na ve geliﬂmiﬂ havland›rma sistemine sahip bulunuyor. Ön kova kontrolleri tüm Komatsu beko loderlerde standart olarak bulunan tek bir
joystick ile sa¤lan›yor. WB97R-5 ve
WB97S-5 modellerinde arka kaz›c› kon-

Komatsu taraf›ndan beko loderlerde
standart olarak sunulan “Komtrax Uydu
Takip Sistemi” sayesinde, herhangi bir
bilgisayar veya sisteme uyumlu bir cep
telefonu üzerinden makinan›n ne zaman
ve nerede çal›ﬂt›¤› takip edilebiliyor.
Hatta geçmiﬂe yönelik bilgilere dahi ulaﬂ›labiliyor. E¤er ileri güvenlik istenirse,
“Motor Kilitleme” özelli¤i ile motorun
hangi saatler aras›nda çal›ﬂt›r›labilece¤i programlanabiliyor. “Co¤rafi S›n›r Belirleme” özelli¤i kullan›larak makinan›n
istenilen alan d›ﬂ›na ç›kmas› halinde makina sahibi otomatik olarak sistem taraf›ndan gönderilen mesaj ile bilgilendiriliyor.

MODELLER

WB93R 5

WB93S 5

WB97R 5

WB97S 5

GENEL
Çal›ﬂma A¤›rl›¤› - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebad›
Arka Lastik Ebad›
Dingil Mesafesi - cm

“8,070.0”
“99,2”
yok
365/70 x 18
“16,9 x 28”
217.5

“8,550.0”
“99,2”
var
“16,9 x 28”
“16,9 x 28”
221.5

“8,160.0”
“99,2”
yok
365/70 x 18
“16,9 x 28”
217.5

“8,700.0”
“99,2”
var
“16,9 x 28”
“16,9 x 28”
221.5

MOTOR
Marka
Model
Silindir Say›s›
Silindir Hacmi - lt
Yak›t Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir H›z› - devir/dak
Yak›t Tank› Kapasitesi - lt

Komatsu
SAA4D104E-1
4.0
4.5
Direct Injection
“99,2”
420.0
“1,200.0”
150.0

Komatsu
SAA4D104E-1
4.0
4.5
Direct Injection
“99,2”
420.0
“1,200.0”
150.0

Komatsu
SAA4D104E-1
4.0
4.5
Direct Injection
“99,2”
420.0
“1,200.0”
150.0

Komatsu
SAA4D104E-1
4.0
4.5
Direct Injection
“99,2”
420.0
“1,200.0”
150.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri H›z Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Manuel
yok
40.0

4*4 Manuel
yok
40.0

4*4 Powershift
yok
40.0

4*4 Powershift
yok
40.0

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Ak›ﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Bas›nc› - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Eksenel Pistonlu
165.0
250.0
97.0

Eksenel Pistonlu
165.0
250.0
97.0

Eksenel Pistonlu
165.0
250.0
97.0

Eksenel Pistonlu
165.0
250.0
97.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova B›çak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kald›rma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmal› Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmal› Uzanma Mesafesi - cm

1.00
61.0
63.8
“3,900.0”
337.5
59.8
605.5
671.5

1.03
61.0
63.8
“3,900.0”
353.0
59.8
605.5
671.5

1.00
61.0
63.8
“3,900.0”
337.5
59.8
646.5
717.5

1.03
61.0
63.8
“3,900.0”
353.0
59.8
646.5
717.5

Referans Katalog Numaras›

WTSS004504 07.2010 WTSS005104 07.2010

WTSS004604 07.2010 WTSS005203 09.2010

“Tablodaki de¤erler makinalar›n konfigürasyonuna göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Lütfen sat›c› firman›za dan›ﬂ›n›z”
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NEW HOLLAND

N

ew Holland iﬂ makinalar›n›n Türkiye’deki sat›ﬂ ve sat›ﬂ sonras› hizmetleri Çukurova ‹thalat A.ﬁ. firmas› taraf›ndan sa¤lan›yor.
New Holland yeni nesil kaz›c› yükleyicilerin hakk›nda en ön plana ç›kar›lan
konu ise bu makinalar›n çal›ﬂacaklar› iﬂ
tipine uygun olarak, ekskavatör veya lastikli yükleyici performans› gösterdi¤i.
Çukurova ‹thalat Türkiye’ye B90B,
B100B ve B115B olmak üzere üç farkl›
New Holland kaz›c› yükleyici modeli sunuyor. Ön tekerlekleri küçük, arka tekerleri büyük tipte olan modeller B90B
ve B100B. Dört tekerden dönüﬂ ( AWS
) özelli¤ine de sahip olan B115B modellenin ise arka ve ön lastik ebatlar› eﬂit.
New Holland kaz›c› yükleyicilerinin motorlar›, Bir Fiat Grup ﬂirketi olan FPT –
Fiat Powertrain Technologies taraf›ndan
üretilmekte. Sadece motor ve ﬂanz›man
teknolojileri araﬂt›rma, geliﬂtirme ve üretimi için var olan FPT, 22 fabrikada,
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20,000 çal›ﬂan›, y›lda 2,6 milyon adet
motor üretimi yapan dünyan›n en büyük motor üreticilerinden biri. FPT de¤iﬂik sektör ve markalar için, beygir güçleri 20 ila 870 aras›nda de¤iﬂen yüksek
performansl› ve verimli motorlar üretmekte. 4.5 litre hacmindeki FPT motor
ile donat›lan kaz›c› yükleyiciler, 97 ve
110 HP’l›k güç üretiyor ve rakiplerinin
eﬂde¤er modellerinden yaklaﬂ›k 10 beygir daha yüksek oldu¤u vurgulan›yor.
Gerekli emisyon standartlar›n› sa¤layan
bu turboﬂarjl› motorlar›n yüke duyarl›
hidrolik sistem ile uyum içerisinde çal›ﬂarak, önceki modellere k›yasla %10’a
varan yak›t tasarrufu sa¤lad›¤› belirtiliyor. B90B modelinde diﬂli, di¤er iki modelde ise pistonlu tip ana hidrolik pompalar kullan›l›yor.

%100 diferansiyel kilidi, B115B modelinde s›n›rl› kayd›rmal› ( Limited Slip )
diferansiyel bulunuyor.

B90B ve B100B modelleri yar› otomatik,
B115B modeli ise tam otomatik ﬂanz›man ile sunuluyor. Zorlu arazi koﬂullar›nda yüksek çekiﬂ gücü sa¤layabilmek
amac›yla B90B ve B100B modellerinde

Tamamen kalkan motor kaputu bak›mlar› ve kontrolleri kolaylaﬂt›r›yor. Sistemdeki hidrolik ya¤ ayn› zamanda fren sistemi için de kullan›ld›¤› için ayr›ca bir
ya¤ tank› bulunmuyor.

Yükleyici taraf›ndaki tüm yükleyici ve
kova hareketleri tek bir kol üzerinden
kontrol edilebiliyor. Ön kovadaki kaz›
pozisyonuna otomatik dönüﬂ özelli¤i iﬂ
tamamlama süresini azaltmakta.
Geniﬂ hacme sahip kabin içerisindeki
tüm kumanda ve göstergelere kolayca
eriﬂilebiliyor. Süspansiyonlu operatör
koltu¤u operatörün konforuna ve ihtiyaçlar›na uygun olarak ayarlanabiliyor.
Ön ve arka camlar ihtiyaca ba¤l› olarak
k›smen veya tamamen aç›labiliyor. Standart havaland›rma sistemine ek olarak
klima opsiyonel olarak sunuluyor.

MODELLER

B90B

B100B

B115B

GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebadı
Arka Lastik Ebadı
Dingil Mesafesi - cm

“7,970 - 8,200”
97.0
yok
18 inch
26 inch
217.5

“8,120 - 8,350”
97.0
yok
20 inch
30 inch
217.5

“8,870 - 9,100”
110.0
var
28 inch
28 inch
220.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

FPT
Bilgi yok
4.0
4.5
Direct Injection
97.0
400.0
“1,250.0”
145.0

FPT
Bilgi yok
4.0
4.5
Common Rail
100.0
450.0
“1,400.0”
145.0

FPT
Bilgi yok
4.0
4.5
Common Rail
110.0
520.0
“1,400.0”
145.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹eri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat

Powershuttle
yok
Bilgi yok

Powershuttle
yok
Bilgi yok

Powershift
yok
Bilgi yok

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Akıﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Basıncı - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Diﬂli
151.0
208.0
Bilgi yok

Eksenel pistonlu
156.0
205.0
Bilgi yok

Eksenel pistonlu
156.0
205.0
Bilgi yok

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova Bıçak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm

1.00
Bilgi yok
69.0
“3,550.0”
350.0
64.0
575.0
681.5

1.20
Bilgi yok
69.0
“3,550.0”
350.0
64.0
575.0
681.5

1.20
Bilgi yok
74.0
“3,550.0”
349.0
64.0
560.0
681.0

Referans Katalog Numarası

30621 GB 01/2011

30621 GB 01/2011

30621 GB 01/2011

“Tablodaki de¤erler makinalar›n konfigürasyonuna göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Lütfen sat›c› firman›za dan›ﬂ›n›z”
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SANKO MAK‹NA

Y

üz y›l› aﬂk›n sanayi ve 35 y›ll›k iﬂ
makinas› tecrübesi bulunan Sanko Holding, Türkiye’deki kaz›c›
yükleyici üretimine 2003 y›l›nda baﬂlad›. Günümüzde önemli miktarda ihracat yapan firman›n Gaziantep’teki modern tesislerinde iki ana model üzerinde dört farkl› kaz›c› yükleyici tipi de¤iﬂik versiyonlarda üretilerek müﬂterilerin be¤enisine sunuluyor.
Ön lastikleri küçük, arka lastikleri büyük olan modeller MST542 Plus ve SNK
B902 iken, dört büyük eﬂit lasti¤e sahip
modeller ise MST544 Plus ve SNK B
904’tür.
Üretimde, tüm dünyada kalitesi kabul
gören ana komponentler ve yüksek kalitede malzemeler kullan›ld›¤› vurgulan›yor. Yekpare olarak tasarlanan ana ﬂasenin üretiminde üç boyutlu robot kaynak teknolojisi kullan›l›yor. ﬁase dâhil
bütün parçalar›n boyanma iﬂlemleri d›ﬂ
etkenlerden korunan, tam kapal› boya
kabininde gerçekleﬂtiriliyor.
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Bütün modellerde Perkins’in 4 silindirli, 4.4 litrelik turbo ﬂarjl› motoru kullan›l›yor. Düﬂük devirlerde yüksek tork sa¤layan motorun yak›t tasarrufu sa¤lad›¤› belirtiliyor.
Dört ileri dört geri vitesli tam otomatik
ﬂanz›man, operatörün sars›nt›s›z ve yorulmadan çal›ﬂarak iﬂine odaklanmas›na olanak sa¤l›yor. Yüksek s›k›ﬂt›rma
oran› sayesinde özellikle ön kova ile çal›ﬂ›rken, yüksek çekiﬂ gücü ve sürat elde edilebiliyor. MST modellerinde diﬂli
tip hidrolik pompa standart olarak sunuluyor. SNK modellerinde ise de¤iﬂken
deplasmanl›, pistonlu tip pompalar kullan›l›yor.
Makinalarda a¤›r hizmet tipi akslar bulunuyor. Yumuﬂak veya bozuk zeminlerde operatöre ekstra çekiﬂ gücü sa¤lamak amac›yla s›n›rl› kayd›rmal› ( Limited Slip ) arka diferansiyel sunuluyor.
Uluslararas› standartlarda ROPS ve FOPS
testlerinden geçmiﬂ olan geniﬂ kabin, en
üst düzeyde güvenlik ve ergonomi sa¤-

l›yor. Ön kova hareketleri operatörün
sa¤ elinin alt›nda bulunan tek bir joystick ile yap›labiliyor. Arka kaz›c› joystick
kumandalar› da operatöre iﬂe hakimiyet, rahat kullan›m ve geniﬂ ayak alan›
sa¤l›yor. Operatörün a¤›rl›¤›na göre esnekli¤i kompresör havas›yla ayarlanabilen koltuk, terlemeyi de önlüyor. Direksiyon aﬂa¤›-yukar› veya ileri-geri olarak ayarlanabiliyor. Gösterge ve kontrol
paneli oldukça ﬂ›k ve ergonomik olarak
geliﬂtirilmiﬂ.
Optimize edilmiﬂ toplama aç›s› sayesinde kepçeden yükleme esnas›nda meydana gelen malzeme dökülmesi minimize edilmiﬂ. Yüksek mukavemete sahip
e¤imli arka bom, yükleme ve kaz› kolayl›¤› ile birlikte özellikle ba¤lant› noktalar›ndaki güçlendirilmiﬂ yap›s› sayesinde yüksek koparma güçleri sa¤l›yor.
Yekpare olarak aç›labilen kaput servis
kolayl›¤› sa¤l›yor. Parçal› hortum sistemi, tamiratlarda kolayl›k sa¤l›yor, zaman
ve ya¤ kayb›n› engelliyor.

MODELLER

M542 Plus

M544 Plus

B 902

B 904

GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebadı
Arka Lastik Ebadı
Dingil Mesafesi - cm

“8,600.0”
99.0
yok
16.0/70 x 20
“16,9/14 x 28”
229.5

“8,750.0”
99.0
var
“16,9/14 x 28”
“16,9/14 x 28”
“226,5”

“8,750.0”
99.0
yok
16.0/70 * 20
16.9/14 * 28
220.0

“9,300.0”
99.0
var
16.9/14 * 28
16.9/14 * 28
220.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

Perkins
1104C-44T
4.0
4.4
Direct Injection
99.0
413.0
“1,350.0”
125.0

Perkins
1104C-44T
4.0
4.4
Direct Injection
99.0
413.0
“1,350.0”
125.0

Perkins
1104D - 44TA
4.0
4.4
Direct Injection
99.0
400.0
“1,400.0”
125.0

Perkins
1104D - 44TA
4.0
4.4
Direct Injection
99.0
400.0
“1,400.0”
125.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Powershift
yok
42.0

4*4 Powershift
yok
42.0

4*4 Powershift
yok
41.6

4*4 Powershift
yok
41.6

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Akıﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Basıncı - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Diﬂli
154.0
250.0
125.0

Diﬂli
154.0
250.0
125.0

Eksenel Pistonlu
162.8
250.0
170.0

Eksenel Pistonlu
162.8
250.0
170.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova Bıçak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm

“1,2”
60.0
“70,9”
“3,100.0”
346.0
54.2
525.0
677.0

“1,2”
60.0
“70,9”
“3,100.0”
346.0
54.2
525.0
677.0

“1,2”
60.0
76.6
“3,240.0”
339.6
64.1
561.1
679.8

“1,2”
60.0
76.6
“3,240.0”
339.6
64.1
561.1
679.8

Referans Katalog Numarası

MST 02.11

MST 02.11

SNK 08.10

SNK 08.10
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beko loder dosyası

TEREX
ürkiye’deki popülâsyonu çok fazla olmamas›na ra¤men Terex, 40
y›l› aﬂk›n bir süredir kaz›c› yükleyici üretiyor ve bu konuda önemli bir
teknolojiye sahip.

T

te ve 970 Elite modellerinde ise tam otomatik ﬂanz›man kullan›l›yor. Tüm modellerdeki ileri/geri yön seçimi, direksiyonun sol taraf›ndaki levye üzerinden
yap›l›yor.

Ülkemizde Hasel A.ﬁ. taraf›ndan temsil
edilen Terex’in 860 SX, 860 Elite ve 970
Elite modellerinin dayan›kl›l›k ve üstün
beko koparma güçleri ile rekabette ön
plana ç›kt›¤› özellikle vurgulan›yor.

Kapal› merkezli, ak›ﬂ paylaﬂ›ml› hidrolik sistemde “Casappa” marka diﬂli tip
ana hidrolik pompalar kullan›l›yor.

Her üç modelde de; 100 hp gücünde,
4 silindirli, 4.4 litre hacminde ve turboﬂarjl› Perkins motorlar kullan›l›yor. Azami motor tork de¤erine 1,400 gibi düﬂük
devirlerde ulaﬂ›l›yor olmas›n›n yak›t verimlili¤i ve motor ömrü üzerinde olumlu etkileri oldu¤u belirtiliyor.
860 SX modelinde yar› otomatik, 860 Eli-
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Ön tekerlerden dönüﬂ yapan 860 SX ve
860 Elite modellerinin ön lastikleri küçük, arka lastikleri büyüktür. 4 tekerden
dönüﬂ sa¤layan ve zorlu arazi koﬂullar›nda dahi yüksek çekiﬂ gücü sa¤layan
970 Elite modelinin ise dört büyük eﬂit
lasti¤i bulunuyor.
Arka aks üzerinde bulunan %100 etkili
diferansiyel kilidi, operatör taraf›ndan
ihtiyaç an›nda manuel olarak devreye

al›narak azami çekiﬂ gücü sa¤lanmaktad›r.
Ön kova silindirleri üzerinde etkili olan
süspansiyon sistemi ( RCS ), engebeli
arazi koﬂullar›nda hareket ederken kova içerisindeki malzemenin dökülmesini engellemekte ve iﬂ çevirim sürelerini k›saltmaktad›r.
ROPS ve FOPS güvenlik standartlar›na
sahip olan kabin konfordan taviz vermeden, geniﬂ görüﬂ aç›s› sa¤layacak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ. Operatör koltu¤u her
yöne do¤ru ayarlanabiliyor. Kap› camlar› ideal hava sirkülasyonu için tam olarak veya k›smen aç›labiliyor. Ayr›ca Hasel taraf›ndan ülkemize getirilen “Elite”
modellerinde klima standart olarak sunuluyor.

MODELLER

860 SX

860 Elite

970 Elite

GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebadı
Arka Lastik Ebadı
Dingil Mesafesi - cm

“8,067.0”
100.0
yok
16.0/70 * 20
16.9x30
213.0

“8,419.0”
100.0
yok
16.0/70 * 20
16.9x30
213.0

“8,244.0”
100.0
var
16.9 x 24
16.9 x 24
209.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir Hızı - 1400 devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

Perkins
1104D-44T
4.0
4.4
Direct Injection
100.0
373.0
415 Nm
130.0

Perkins
1104D-44T
4.0
4.4
Direct Injection
100.0
373.0
415 Nm
130.0

Perkins
1104D-44T
4.0
4.4
Direct Injection
100.0
395.0
415 Nm
130.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Powershuttle
yok
41.5

4*2 Powershift
yok
41.1

4*2 Powershift
yok
41.1

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Akıﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Basıncı - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Di_li
160.0
225.0
143.0

Di_li
160.0
225.0
143.0

Di_li
160.0
225.0
143.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova Bıçak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kgf
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kgf
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm

1.00
60.0
“5,495.0”
“3,593.0”
358.3
“5,260.0”
578.2
701.7

1.20
60.0
“5,495.0”
“3,593.0”
358.3
“5,260.0”
578.2
701.7

1.20
60.0
“5,380.0”
“3,563.0”
359.0
“5,260.0”
577.5
701.6

Referans Katalog Numarası

1108 - EN

1108 - EN

1109 - EN
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beko loder dosyası

Ekskavatör taraf›n kontrolleri için mekanik ve pilot kontrol levyeleri tercihli
olarak sunulmuﬂ. BL71B’nin tüm ön kova hareketleri için operatörün sa¤ ön taraf›nda çok fonksiyonlu bir joystick bulunuyor.

cab”, kabindeki koltuk, kontroller ve cihazlar yorgunlu¤u azaltacak ve operatörlerin dikkat ve kontrol kabiliyetini art›racak ﬂekilde tasarlanm›ﬂ. Yüzde 30 art›r›lm›ﬂ cam yüzeyle birlikte inceltilmiﬂ
sütunlar ve e¤imli kaput tasar›m›, çal›ﬂma esnas›nda dört bir taraftan mükemmel görünürlük sa¤l›yor. Kabin d›ﬂ›ndaki ayarlanabilir standart montajl› lambalar gece çal›ﬂmalar›nda verimi artt›r›yor.

Önceki modellere göre yüzde 15 daha
fazla iç hacme sahip olan yeni “Care-

Tek parçal› kaput ve hepsi yer seviyesinde bir araya toplanm›ﬂ filtre ve servis

lar›n gerektirdi¤i h›z ve güç haz›r bulunuyor. H›z›n önemli oldu¤u yükleme ve
taﬂ›ma gibi uygulamalarda sistem gerekli ak›ﬂ› verimli bir ﬂekilde sa¤l›yor.

VOLVO

E

n sa¤lam kamyon veya otomobil
denildi¤inde akla gelen ilk markalar aras›nda yer alan Volvo,
özellikle son 10 y›l içerisinde yapt›¤› yat›r›mlarla iﬂ makinalar› sektörünün de en
önemli oyuncular› aras›na kat›ld›. Zamanla ürünlerinde kalite, güvenlik ve
çevre k›staslar›na konsantre olarak yüksek verimlilik, düﬂük yak›t tüketimi, kullan›m kolayl›¤› ve dayan›kl›l›k sa¤lad›.
Volvo iﬂ makinalar› Türkiye’de ASC Group taraf›ndan temsil ediliyor. Firman›n
dünya pazarlar›na sundu¤u iki temel kaz›c› yükleyici modeli bulunuyor: BL61B
ve BL71B.
K›sa bir süre önce yeniden tasarlanan
Volvo Beko Loderler; yeni görünümü,
iyileﬂtirilmiﬂ konforu ve en yüksek kali-
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tede malzeme kullan›m›yla elde edilen
sa¤laml›¤› ile bir yükleyici ve bir ekskavatörü tek bir mükemmel üründe birleﬂtiriyor. BL61B ve BL71B makinalar›n her
ikisinde de Volvo’nun yeni dört silindirli, do¤rudan enjeksiyonlu ve turbo ﬂarjl› 4.8 litrelik D5D motorlar› kullan›l›yor.
Yüksek torklu ve yak›t tasarruflu bu motor Stage IIIA emisyon mevzuat› gerekliliklerini karﬂ›l›yor. Sektördeki en büyük tork dönüﬂtürücülerden birinin kullan›ld›¤› vurgulan›yor.
Makinalarda iste¤e ba¤l› olarak yar› otomatik veya bir otomobil konforunda sürüﬂ sa¤layan tam otomatik ﬂanz›manlar
sunuluyor. Arka aks üzerindeki diferansiyel kilidi, fren pedal›n›n hemen yan›ndaki bir ayak anahtar› ile devreye al›na-

biliyor ve kaygan zemin koﬂullar›nda
azami yer tutuﬂu sa¤l›yor.
Tek parçal› ﬂasi, ön yükleyici kolu ve
ekskavatör bomu yüksek kaliteli çelikten ve kusursuz robot kaynak teknolojisi kullan›larak üretilmiﬂ. 20 inch jant
ebatlar›nda ön tekerlekleri bulunan makinalar dar bir dönüﬂ çap›na ve yüksek
manevra kabiliyetine sahip.
Volvo kaz›c› yükleyicilerde ak›ﬂ paylaﬂ›ml› hidrolik sistem bulunuyor. BL61B
diﬂli tip, BL71B ise pistonlu tip ana hidrolik pompa kullan›yor. BL71B’deki yap›lan iﬂin gereklerine adapte olan yüke duyarl› hidrolik sistem, sürekli olarak uygun miktarda ya¤ sa¤l›yor ve böylece her zaman tüm hidrolik fonksiyon-

noktalar›yla, B Serisi servis ve günlük
bak›mlar› kolaylaﬂt›r›yor. Daha az ya¤lama noktas› ve uzun ya¤lama aral›klar› da çal›ﬂma süresini art›rmaya yard›mc› oluyor. Radyatörün önünde yer alan
ve e¤ilebilen ya¤ so¤utucu hem so¤utucunun hem de radyatörün temizli¤ini
kolaylaﬂt›r›yor.
Ayr›ca servis, olas› ar›zalar ve konum gibi konularda hayati önemde bilgiler sa¤layan Volvo’nun uydu takip sistemi “CareTrack telematik” sistemi de makinalarda opsiyonel olarak sunuluyor.

MODELLER

BL61B

BL71B

GENEL
Çalıﬂma A¤ırlı¤ı - kg
Azami Motor Gücü - hp
Dört Tekerden Dönüﬂ
Ön Lastik Ebadı
Arka Lastik Ebadı
Dingil Mesafesi - cm

“7,080 - 9,120”
91.0
yok
340/80 x 18
440/80 x 28
218.0

“7,740 - 9,800”
98.0
yok
400/70 x 20
480/80 x 26
219.0

MOTOR
Marka
Model
Silindir Sayısı
Silindir Hacmi - lt
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Azami Motor Gücü - hp
Azami Tork - Nm
Azami Tork Motor Devir Hızı - devir/dak
Yakıt Tankı Kapasitesi - lt

Volvo
D5D CDE3
4.0
4.8
Direct Injection
91.0
380.0
“1,600.0”
150.0

Volvo
D5D CDE3
4.0
4.8
Direct Injection
98.0
400.0
“1,600.0”
150.0

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
ﬁanzuman Tipi Seçenek 1
ﬁanzuman Tipi Seçenek 2
Azami ‹leri Hız Tip 1 & Tip 2 - km/saat

4*4 Manuel
4*4 Powershift
37 & 36.2

4*4 Manuel
4*4 Powershift
37.3 & 36.5

H‹DROL‹K S‹STEM
Hidrolik Pompa Tipi
Hidrolik Sistem Akıﬂ Kapasitesi - lt/dak
Azami Sistem Basıncı - bar
Hidrolik Sistem Ya¤ Kapasitesi - lt

Di_li
112.0
250.0
140.0

Eksenel Pistonlu
160.0
250.0
140.0

PERFORMANS
Ön Kova Hacmi - m3
Arka Kova Bıçak Geniﬂli¤i - cm
Ön Kova Koparma Gücü - kN
Ön Kova Kaldırma Kapasitesi (max.yükseklikte) - kg
Ön Kova Boﬂatma Pim Yüksekli¤i - cm
Arka Kova Koparma Gücü - kN
Arka Kova Uzatmalı Kazma Derinli¤i - cm
Arka Kova Uzatmalı Uzanma Mesafesi - cm

1.00
61.0
43.7
“2,630.0”
340.0
55.7
532.0
683.0

1.00
61.0
55.5
“3,130.0”
346.0
62.4
535.0
683.0

Referans Katalog Numarası

21A1006563 2010/12

21A1006563 2010/12
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etkinlik

ünya’n›n üçüncü en çok iﬂ
makinas› üreten firmas› konumuna gelen Volvo, y›l›n ilk üç
ay›nda da sat›ﬂlar›n› önemli oranda
artt›rd›. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki toparlanmayla birlikte geliﬂmekte olan ülkelerdeki keskin art›ﬂlar ve ﬂirket içi maliyetlerdeki azalman›n da etkisiyle
Volvo ‹ﬂ Makinalar›’n›n y›l›n ilk üç
ay›nda dünya genelindeki sat›ﬂlar›
%53, gelirleri %70 ve faaliyet kar› da
rekor bir oranda artt›.

D

Firmadan yap›lan aç›klamaya göre,
dünya genelindeki iﬂ makinas› pazar›n›n %51 oran›nda artt›¤› bu dönemde Volvo, Çin’in en büyük lastikli yükleyici ve ekskavatör üreticisi konumuna da geldi. Bu yükseliﬂte; %57 oran›nda artan Avrupa, %59 artan Kuzey
Amerika, %54 artan Asya, %70 artan
Çin, %38 artan Güney Amerika pazarlar›ndaki sat›ﬂlar›n önemli etkisi oldu¤u belirtiliyor. Volvo ‹ﬂ Makinalar›’n›n
ilk üç aydaki 1,76 milyar Euro’luk sat›ﬂlar›n›n; 942 milyon Euro’su Çin’de,
445 milyon Euro’su Avrupa’da ve 176
milyon Euro’su ise Kuzey Amerika’da
gerçekleﬂti.

Volvo ‹ﬂ Makinalar› CEO’su Pat Olney

Bu olumlu ilk çeyrek rakamlar› çerçevesinde y›ll›k pazar art›ﬂ beklentisini
yüksekten Volvo, y›l genelinde pazardaki büyümenin %20-30 aras›nda olmas›n› öngörüyor.
Y›l›n ilk üç ay› Volvo aç›s›ndan baﬂ
döndürücü geliﬂmelere sahne oldu.
50’den fazla yeni modelini piyasaya sunan firma, Çin’de de en büyük üretici

konumuna geldi. Yeni L220G lastikli
yükleyici modeli Avrupa’n›n sayg›n
“reddot” tasar›m ödülünü ald›. Amerika Shippensburg’daki tesislerde lastikli yükleyici, ekskavatör ve belden k›rma kaya kamyonu üretimi için 100 milyon dolarl›k yat›r›m karar› al›nd›. Ayr›ca, Volvo Grup CEO’lu¤una atanan
Olof Persson’un yerine Volvo ‹ﬂ Makinalar› CEO’su olarak Pat Olney atand›.

VOLVO’DAK‹ GEL‹ﬁ‹M
RÜZGÂRLARI HIZ KESM‹YOR
2011 içerisinde 50’den fazla yeni modelini
piyasaya sunan Volvo, Çin’de lastikli yükleyici ve
ekskavatör pazar lideri konumuna geldi ve y›l›n
ilk üç ay›ndaki global sat›ﬂlar›n› %53 oran›nda
artt›rd›.
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57

etkinlik

Volvo taraf›ndan 23-25 May›s tarihleri
aras›nda ‹sveç’te düzenlenen ve dünya genelinden 100 sektörel bas›n mensubunun kat›ld›¤› “2011 Uluslararas›
Bas›n Konferans›” süresince Volvo’da
yaﬂanan baﬂ döndürücü geliﬂmeleri,
yeni ürünleri ve tesisleri yak›ndan izleme ve inceleme f›rsat› bulduk.
Volvo ‹ﬂ Makinalar›n›n yeni CEO ve
Baﬂkan› Pat Olney düzenlenen bas›n
toplant›s›nda, iddial› ürün yenileme
programlar›n›n Volvo’yu geliﬂen global pazarlarda çok daha güçlü bir konuma getirdi¤ini belirtti. Ayr›ca, geliﬂmiﬂ ülkeler ve özellikle “BRIC” pazarlar›nda yaﬂanan güçlü ç›k›ﬂ›n, yeni global yat›r›mlar›yla ve yerel ihtiyaçlara
uygun ürün geliﬂtirme çal›ﬂmalar› ile
bütünleﬂmesiyle kendilerini parlak bir
gelece¤in bekledi¤ine inand›¤›n› da
sözlerine ekledi.
‹nﬂaat sektörünün geliﬂen ihtiyaçlar›
çerçevesinde iﬂ makinalar› firmalar›
için art›k eskisi gibi sadece iyi bir global da¤›t›m kanal›na sahip olman›n yeterli olmad›¤›na ifade eden Pat Olney;
müﬂterilerin yerel ihtiyaçlar›na, kaynaklar›na ve uygulamalara özel ürünler sunulmas› gerekti¤ini vurgulad›.
“Müﬂteri sipariﬂlerini kazanman›n günümüzdeki k›staslar›; güvenilir ve yak›t ekonomisi sa¤layan ürünler, yüksek üretim kalitesi ve güçlü sat›ﬂ sonras› hizmetlerdir.”

¤i bu iﬂlem ile egzoz emisyonlar› daha da düﬂürülmüﬂ oluyor. Pahal› bir
parça olan DPF filtresinin 4,500 saat
gibi uzun bir aral›kta de¤iﬂtirilecek olmas›n›n Volvo müﬂterilerine avantaj
sa¤layaca¤› belirtiliyor.
Yeni tasar›m› ile sadece d›ﬂ görünümü
de¤il, özellikleri de yenilenen L110G
ve L120G modelleri, önceki modellerine k›yasla %20 daha fazla kald›rma
gücü, %5 daha fazla koparma gücü ve
%5’e varan oranda yak›t tasarrufu sa¤l›yor.

Dünya geneli ile de¤erlendirmeler de
yapan Pat Olney, Çin’de önemli bir konuma geldiklerini ve bunu daha da geliﬂtirmek için yat›r›mlar›na devam ettiklerini, buradaki iki marka stratejisinin baﬂar›l› oldu¤unu, Hindistan’›n potansiyeli yüksek bir ülke oldu¤unu ve
burada da yeni yat›r›mlar yapt›klar›n›,
Kuzey Amerika ve Avrupa pazarl›n›n
ise büyüme trendine girdi¤ini, ancak
yine de belirsizli¤ini korudu¤unu kaydetti.
Japonya’daki do¤al afetin olumsuz etkilerinin azald›¤›n› ifade eden Pat Olney, tedarik zincirlerinde yaﬂanan

olumsuzluklar›n, üretimdeki esnekli¤in ne kadar önemli bir zorunluluk
haline geldi¤inin görüldü¤ünü vurgulad›.
On y›l› Volvo’daki üst düzey görevlerde olmak üzere iﬂ makinalar› sektöründe 17 y›ll›k tecrübeye sahip bulunan
Patrick Olney, Volvo’da 2001-2004 tarihleri aras›ndan CFO, 2004-2007’de
Greyder Bölüm Baﬂkan›, 2007-2009
Yol Ekipmanlar› Bölüm Baﬂkan› ve
son olarak 2009’dan itibaren global
üretim ve sat›n almadan sorumlu ‹cra
Kurulu Baﬂkan› olarak görev ald›.
‹ﬂletme alan›ndaki e¤itimini Kanada’da
tamamlayan 42 yaﬂ›ndaki Patrick Olney, Volvo’dan önce Price Waterhouse ve Champion Yol Makinalar› firmalar›nda çal›ﬂt›.
Organizasyonun en heyecanl› anlar›
yeni model ve teknolojilerin aç›kland›¤› son günde yaﬂand›. Volvo ‹ﬂ Makinalar› Global ‹letiﬂim Uzman› Arvid
Rinaldo taraf›ndan yap›lan sunumda;
yeni G serisi lastikli yükleyicilerin beklenen L110G ve L120G modelleri, yeni D serisi paletli ekskavatörlerin
EC250D ve EC300D modelleri ve yüksek eriﬂimli yeni L180G High Lift modeli ilk kez tan›t›ld›.
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As›l sürpriz ise Volvo Lastikli Yükleyici ailesinin yeni üyesi L250G modeli
ile gerçekleﬂti. Sektörün 35 ton s›n›f›ndaki ilk lastikli yükleyicisi olan
L250G’nin özellikle yol kamyonlar› ile
ideal bir ekip oluﬂturmak üzere geliﬂtirildi¤i belirtildi.
Güçlü, dayan›kl› ve daha büyük kova kapasiteleri sa¤layacak ﬂekilde geliﬂtirilen yeni L250G ile daha k›sa zamanda, daha çok üretim yap›labilece¤i ifade ediliyor. Standart yol kamyonlar›n› doldurmak için art›k 2.5 de¤il,
sadece 2 kovan›n yeterli olaca¤› ve dolay›s›yla h›zla birlikte, baﬂta yak›t olmak üzere tüm iﬂletme maliyetlerinin
de azalaca¤› belirtiliyor.

pa’daki Stage IIIB emisyon standartlar›n› karﬂ›layan yeni motor teknolojisi
oldu. Yanma teknolojisinde devrim yarataca¤› belirtilen yeni V-ACT Volvo
motorlarda so¤utulmuﬂ egzoz gaz resirkülasyon sistemi ve aktif rejenerasyonlu partikül filtresi (DPF) bulunuyor. DPF, motordaki yanma sonras›ndan oluﬂarak egzozdan ç›kan partikülleri önce geçici olarak tutuyor ve sonra 850 derece s›cakl›kta yak›yor. Makinan›n durdurulmas›n›n gerekmedi-

Volvo’nun 25-33 ton kategorisindeki
yeni modelleri EC250D ve EC300D.
Seleflerine k›yasla %13’e varan oranda yak›t tasarrufu, çok yüksek güç,
kullan›m ve bak›m kolayl›¤› sa¤lad›klar› belirtiliyor.
Volvo’nun tüm faaliyetlerinin temelinde üç ana ilke bulunuyor: Güvenlik,
Kalite ve Do¤aya Sayg›.
Emniyet kemerinin mucidi olarak tarihe geçen Volvo’nun güvenlik ilkesinin
hedefi “s›f›r” kaza. Üretim, kullan›m ve
tüm ﬂantiye uygulamalar›ndaki güvenlik standartlar› hassas bir ﬂekilde belirlenip uygulan›yor.

Yeni G serisi çizgisindeki modern tasar›m, yeni motor ve aktarma organlar› ile geliﬂtirilmiﬂ üretkenlik, düﬂük
emisyon seviyesi, hassas ve kolay kullan›m, bak›m kolayl›¤› ve operatör
konforu ön plana ç›kan ana baﬂl›klar.
‹deal kald›rma ve çekiﬂ gücü kombinasyonunun, Z-Bar kova ba¤lant› sistemi ile birlikte özellikle sert malzemelerde çal›ﬂ›rken malzemeye kolay giriﬂ ve yüksek koparma gücü sa¤lad›¤›
vurgulan›yor. L250G ile birlikte ön plana ç›kan konulardan birisi de Volvo’nun Amerika’daki Tier 4i ve Avru-
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etkinlik

te hemen tüm parçalar›n darbelere
karﬂ› dayan›kl›l›¤›n› ölçüyor.
Ana komponentlerini de büyük ölçüde kendisi üreten Volvo, bu teknoloji
merkezindeki geniﬂ test imkânlar›n›
kullanarak ürünlerinde ideal performans› sa¤layabiliyor.
Kalite kavram›n›n temelinde ise müﬂteri memnuniyetinde bir numara olmak bulunuyor. Volvo üretim sistemi,
ürün ömür kalitesi, müﬂteri destek anlaﬂmalar›, ikinci el de¤eri, uydu takip
sistemi “Caretrack”, global bayi a¤› ve
finansman gibi konular bu baﬂl›k alt›nda de¤erlendiriliyor.
Global ›s›nma, egzoz emisyonu ve
kaynaklar›n tükenmesi gibi do¤a tehditlerine karﬂ› en önemli argüman›n
enerjinin verimli kullan›lmas› oldu¤u
belirtiliyor. Volvo enerji verimlili¤i için
makinalar›n sistemlerine, operatörlere, motor teknolojilerine ve yeni teknolojilere önemli oranda kaynak ay›r›yor.
Seyahatimiz esnas›nda Volvo’nun ilk
tohumlar›n›n at›ld›¤› Eskilstuna’daki
yeni ve eski tesislerini görme f›rsat› da
bulduk. ‹lk olarak 1832 y›l›nda ﬂu an-
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daki Munktell Museum’un bulundu¤u
yerde kurulan Volvo’nun bu ﬂehirde
günümüzde komponent üretim, teknolojik araﬂt›rma ve müﬂteri merkezleri bulunuyor. ﬁehirde yaﬂayan 2,400
Volvo personelinin yaklaﬂ›k 1,800’ü iﬂ
makinalar› bölümünde görev al›yor.
Son y›llarda yap›lan yaklaﬂ›k 160 milyon dolarl›k yat›r›m ile büyütülen ve
modern üretim teknoloji ve ekipmanlar›yla donat›lan komponent fabrikas›nda; lastikli yükleyiciler ve belden
k›rma kamyonlar için aks, greyderler
ve lastikli yükleyiciler için ﬂanz›man
üretimi yap›l›yor. 65,000 m2’lik tesiste
800 kiﬂi çal›ﬂ›yor.
‹ki ana hat üzerinde ortalama 36 dakikada bir ﬂanz›man, 77 dakikada bir aks
üretiliyor. Yaklaﬂ›k 8,000 farkl› parçan›n birleﬂtirildi¤i bu seri üretim tesisinde kalite kontrole azami önem verili-

yor. Hammadde ve ara ürün kalitesi
kontrol ediliyor, üretim araçlar›n›n kalibrasyonu yap›l›yor ve nihai ürünler
kalite kontrole tabi tutuluyor. Ölçümlerdeki toleranslar 0.0007 mm olarak
ifade ediliyor.
Her ay içerisinde üretimden ç›kan 5
aks ve 6 ﬂanz›man, tamamen rastlant›sal olarak seçiliyor ve parçalar›na kadar ayr›larak %100 testlerden geçiriliyor. 5 gün süren bu testlerde gizlili¤e
çok önem veriliyor.
Teknoloji merkezinde özellikle yeni
ürün geliﬂtirmeye yönelik testler yap›l›yor. Makinalar, ana komponentler,
sistemler, ya¤lar, boyalar çal›ﬂma ortamlar›ndaki en alt ve üst limitlerin sa¤land›¤› gerçe¤e uygun koﬂullar alt›nda çok çeﬂitli testlerden geçiriliyor ve
geliﬂtiriliyorlar. Avrupa’n›n say›l› test
simülatörlerinden birisi yine bu tesis-

Volvo operatör e¤itimlerine yönelik
olarak çok önemli çal›ﬂmalar yap›yor.
Gerçek ﬂantiye koﬂullar›n›n s›n›flara
taﬂ›nd›¤›, üç boyutlu görüntü ve gerçek ﬂantiye hareketleri elektrik tahrik-

li olarak kullan›c›ya yaﬂatan e¤itim simülatörlerini kullanmak oldukça zevkli. Ayr›ca bu e¤lenceli simülatörler sayesinde art›k e¤itimler güvenli ve çok
daha az maliyetli olacakt›r.

Ziyaretimizin son gününde muhteﬂem
bir makina ﬂovuna tan›k oldu¤umuz,
yine Eskilstuna’daki Volvo müﬂteri
merkezinde geniﬂ bir makina ﬂov alan› ve modern konferans salonlar› bulunuyor.
Bu tesis her y›l geleneksel olarak düzenlenen “Volvo Days” aktivitesine de
ev sahipli¤i yap›yor. 750,000 m2’lik
ﬂov alan› içerisinde gerçekleﬂtirilen ve
bu y›l da dünyan›n hemen her ülkesinden yaklaﬂ›k 9,000 kiﬂinin kat›laca¤› organizasyon yaklaﬂ›k üç hafta sürüyor.
Son y›llarda ürün hatt›n› oldukça geniﬂleten Volvo’nun bu sene Haziran
ay› içerisindeki organizasyonunda
müﬂteriler, ço¤u yeni model olmak
üzere yaklaﬂ›k 100 makinay› bire bir
test etme imkân› da bulacaklar.
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ncelikle ﬂunu belirtmeliyiz ki, mermer
ocaklar› iﬂ makinalar›n›n kapasitelerinin üzerinde
ve uzun çal›ﬂma saatlerince
kullan›ld›¤› ortamlard›r. Öncelikle, kesiciler ile ana kayadan
ayr›lan ve zaman zaman boyutlar› 30-40 m3’ü dahi bulabilen büyük bloklar›n, 8 ila 12
m3 aras› ebatlara kesilmek
üzere haz›rlanmas› gerekiyor.
Bu haz›rl›k için iﬂ makinalar›
dev bloklar› olduklar› yerden
itiyor ve çeviriyor. Öyle anlar
geliyor ki, makina üreticileri
hiç tavsiye etmeseler de makinalar›n arka tekerlekleri yerden havalan›yor. Bu iﬂ için
makinalar›n çekiﬂ ve kova koparma güçleri, ﬂase mukavemetleri sonuna kadar zorlan›yor.

Ö

Daha sonra sahada kesilen
bloklar›n stok sahas›na taﬂ›nma ve kamyonlara yüklenme
iﬂi geliyor. Öyle ocaklar olabiliyor ki, bloklar›n 300-400
metre taﬂ›nmas› gerekebiliyor. Bu iﬂte ise makinalar›n
hidrolik kapasiteleri, a¤›rl›k
merkezi, çekiﬂ gücü ve serili¤i ön plana ç›k›yor.

MERMER ÜRET‹C‹LER‹ ‹Ç‹N;
YÜKSEK GÜÇ, YAKIT TASARRUFU VE CAZ‹P F‹YAT

YEN‹ HYUNDAI HL780-9
MARBLE LAST‹KL‹ YÜKLEY‹C‹
Türkiye’de pazara yeni sunulan ürünleri ﬂantiyelerde
inceleyerek, kullan›c›lar›n görüﬂlerini almaya devam ediyoruz.
Bu say›m›zda, Hyundai ‹ﬂ Makinalar› Türkiye mümessili olan
HMF Makina A.ﬁ. yetkilileri ile birlikte, yeni Hyundai “HL780-9
Marble” model lastikli yükleyici için Burdur yöresindeki
mermer ocaklar›n› ziyaret ettik. HMF Makina Ürün Yöneticisi
Faruk Sirek ve Sat›ﬂ Sorumlusu Özgür Sarn›ç bizlere eﬂlik etti.
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Son olarak sahada oluﬂan ve
“pasa” olarak nitelendirilen irili ufakl› kayalar›n temizlenerek, kamyonlara yüklenmesi
gerekiyor. Burada da yine
makinalar›n koparma gücü ve
serili¤i kendini gösteriyor.
HL780-9 Marble’›n tan›t›m›
için 2010 y›l› sonlar›nda baﬂlayan ve Türkiye’nin dört bir
yan›ndaki müﬂteri sahalar›n›
kapsayan demo çal›ﬂmas›n›n
HMF Makina’ya olumlu sonuçlar sa¤lad›¤›n› belirtmemiz
gerekiyor. Hatta birçok firma
makina demosundan sonra
sipariﬂini vermiﬂ. Ürününe güvenen HMF Makina’n›n müﬂterilerine; “Makinam›z› en zor
koﬂullar›n›zda ve en yüksek
güçlerde test ediniz” demesi de onlar› etkilemiﬂ gibi gözüküyor.
Seyahatimiz kapsam›nda ilk
olarak ‹mkur Mermer Mad.

‹mkur Mermer Mad.
Ltd. ﬁti. firma sahibi
Hasan Meçiko¤lu

Ltd. ﬁti. firma sahibi Hasan
Meçiko¤lu’nu ziyaret ettik.
2003’ten günümüze Burdur
Bucak’ta traverten üretimi yapan firma, Hyundai ile çal›ﬂmaya ilk olarak 2005 senesinde HL780 lastikli yükleyici ve
R290LC paletli ekskavatör
alarak baﬂlam›ﬂ. HMF Makina’n›n sa¤lad›¤› demodan
sonra yeni bir HL780-9 Marble sipariﬂi veren ‹mkur’un makina park›nda birçok Hyundai
makina bulunmaktad›r.

“Bizim iﬂimizde makinan›n
gücü, dayan›kl›l›¤› ve yak›t tüketimi çok önemlidir. Yeni
HL780-9 madencilik için çok
uygun bir makina olmuﬂ. Akslar› daha büyük ve eklenen
arka a¤›rl›k ile makine daha
dengeli olmuﬂ. ﬁimdi büyük
bloklar› rahatça kald›rabiliyoruz.”
Demo’dan sonra yeni bir
HL780-9 sipariﬂi veren Hasan
Bey: “Ayn› iﬂi yapan makina-

Bizim iﬂimizde
makinan›n
gücü,
dayan›kl›l›¤›
ve yak›t
tüketimi çok
önemlidir.
Yeni HL780-9
madencilik
için çok uygun
bir makina
olmuﬂ

ya neden daha fazla para
ödeyelim ki. Sat›ﬂ fiyat› di¤er
markalara göre oldukça cazip. Yak›t tüketimi de çok az.
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Makinan›n
ilk sat›n alma
maliyetindeki
hat›r› say›l›r
fark ve HMF
Makina’n›n
sa¤lad›¤›
finansman
paketi
karar›m›z›
önemli ölçüde
etkiledi

Baﬂar›rlar Mermer San. Ltd. ﬁti.
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Kadir Baﬂar›r

Servis ve yedek parça ihtiyaçlar›m›z için ne zaman arasak bize 24 saat hizmet veriyorlar. Çevremizdekiler bazen bize tak›l›yorlar, Hyundai’nin sat›c›s›n›z diye. Ama biz
sadece gerçekleri söylüyoruz” diyor.
Bir sonraki dura¤›m›z Baﬂar›rlar Mermer San. Ltd.
ﬁti.’nin ﬂantiyesi oluyor.
Hyundai’nin uzun süredir
ﬂantiyelerde olan demo makinas›n› da burada görme imkân› buluyoruz.
1992 y›l›nda kurulan firma hali haz›rda ayda yaklaﬂ›k 2,500
– 3,000 m3 traverten üreterek
ihraç ediyor. Firman›n makina park›nda 36 tonluk 2 adet
Hyundai R360LC-7A bulunuyor. Yeni sipariﬂ edilen Hyundai HL780-9 Marble ise önümüzdeki dönem teslim edilecektir.
Makina tercihinin ﬂantiyedeki üretimi ve maliyetleri oldukça etkiledi¤ini belirten Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Kadir Baﬂar›r, ﬂantiye koﬂullar›na ve iﬂe uygun makina al›nmas› gerekti¤ini vurguluyor.
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ﬁantiyelerinde test ettikleri
yeni HL780-9 Marble’›n oldukça etli bir makina oldu¤unu, taﬂ› çok rahat kavramak
için yeterli güç ve ön görüﬂ
aç›s› sa¤lad›¤›n› söylüyor ve
ekliyor: “Biz bu makinay› tam
güçte ve en zor koﬂullarda
test ettik. Makinan›n ilk sat›n
alma maliyetindeki hat›r› sa-

y›l›r fark ve HMF Makina’n›n
sa¤lad›¤› finansman paketi
karar›m›z› önemli ölçüde etkiledi. HMF Makina ile ikili iliﬂkilerimiz karﬂ›l›kl› güvene dayan›yor ve yedek parça servis hizmetlerinden de oldukça memnunuz. ﬁimdi gelecek
yeni makinam›z› bekliyoruz.
Onun uzun dönemdeki per-

formans›na göre yat›r›mlar›m›za devam edece¤iz.”
Baﬂar›rlar Mermer firmas›n›n
20 y›ll›k tecrübeye sahip operatörü Erol Çitekçi yaklaﬂ›k 15
gündür makinay› test ediyor.
Erol bey, makinan›n en çok
blok kald›rma ve itme gücünden etkilenmiﬂ. Büyük blok-

lar› kald›r›rken zorlanmad›¤›n›, koparma gücü ve taﬂ›ma
performans›n›n ise tatmin edici oldu¤unu ifade ediyor.
Kabin içerisinde iki kiﬂi rahatça bulunabiliyor. Geniﬂ camlar görüﬂ alan›n› artt›r›yor.
Standart olarak sunulan geri
görüﬂ kameras› ﬂantiye güvenli¤ine katk›da bulunuyor.
Oldukça kompakt olarak tasarlanm›ﬂ olan kova levyelerinin kullan›m› kolay ve operatörü yormuyor. Makinan›n
iri yap›s›na ra¤men oldukça
iyi bir manevra kabiliyetine
sahip oldu¤unu söyleyen Erol
bey, tamamen otomatik olan
vites geçiﬂlerinin hiç hissedilmedi¤ini ifade ediyor.
Bölgede özellikle yaz aylar›nda s›cakl›k 50 derecenin üzerine ç›kabiliyor. Operatör makinan›n arka kapa¤›na entegre edilmiﬂ olan hidrolik tahrikli fan sayesinde hararetin di¤er markalara göre daha düﬂük kald›¤›n› ve bu bölgede
bunun önemli bir avantaj oldu¤unu belirtiyor. Hyundai taraf›ndan mermer iﬂine özel
olarak geliﬂtirilen HL780-9
Marble’›n standart modellerden farkl› özellikleri bulunuyor.
Öncelikli olarak makina üzerinde standart modellere
oranla daha büyük ve hidrolik olarak kilitlenebilen a¤›r
hizmet tipi ZF ön ve arka akslar bulunuyor. Makinalar›n çatallar›ndaki 25-30 tonluk bloklarla uzun mesafeler kaydediyor olmalar› akslarda hararete sebep olabiliyor. Bu makinada harici aks so¤utma
sistemi standart olarak sunuluyor.

Makinan›n
en çok blok
kald›rma ve
itme gücünden
etkilendim
HL780-9 Marble’›n düﬂük yak›t tüketiminin en önemli sebeplerinden birisi de hiç kuﬂkusuz hidrolik sistemin yüke
duyarl› olmas› ve de¤iﬂken
debili piston tip ana hidrolik
pompa kullan›l›yor olmas›d›r.
Hidrolik sistem motordan sadece ihtiyaç oldu¤u anda ve
ihtiyaç oldu¤u miktarda güç
çekmektedir. Bu sistem operatörün hidrolik hareketlerdeki hassasiyetini de önemli ölçüde artt›r›yor.
Makina’da üç farkl› motor
güç modu ( P=Güç, S=Standart, E=Ekonomi ), 4 farkl›
ﬂanz›man modu ( MAN=Manuel, AL=Otomatik hafif,
AN=Otomatik normal, AH=
Otomatik a¤›r) ve 3 farkl› debriyaj ay›rma modu ( L=erken,
M= normal, H=geç ) bulunuyor. Operatör yapt›¤› iﬂe ve
zemin koﬂullar›na uygun olarak en uygun olanlar› manuel veya otomatik olarak seçebiliyor.

Baﬂar›rlar Mermer operatörü Erol Çitekçi

Hyundai HL780-9 Marble
Çal›ﬂma A¤›rl›¤› (Kg)
Motor
Net Motor Gücü / Devir (hp / rpm)
Maksimum Tork / Devir (Nm / rpm)
Koparma Kuvveti (Kg)
Emniyet Yükü (Kg)
Arka A¤›rl›k (Kg)
Ön ve Arka Aks
Boﬂaltma Yüksekli¤i (mm)
Kova Kapasitesi (m3)
Lastikler

33,400
Cummins QSM11
344 / 2,000
1,677 / 1,400
23,840
26,000
3,500
ZF - MT L3135
2,895
4,8
L3, 29.5-25

Makinan›n arkas›na eklenen
2,200 kg’l›k ek a¤›rl›k, büyük
bloklar›n yerden kesilip kolayca taﬂ›nmas› için avantaj sa¤l›yor.
Mermer makinalar›nda kova,
forklift çatal› ve tek t›rnak gibi ataﬂmanlar s›kça de¤iﬂtirilerek kullan›l›yor. Bu sebeple makina üzerinde ataﬂman
de¤iﬂtirme sistemi standart
olarak sunuluyor.
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makale
Zekeriya Özcan
Sat›ﬂ Destek Uzman›,
Borusan Makina ve Güç Sistemleri
Ticaret ve Sanayi A.ﬁ.
Ankara Bölge Müdürlü¤ü,
Yedek Parça Departman›.

YÜRÜYÜﬁ AKSAMI
KULLANIM VE BAKIMI
Yürüyüﬂ aksam› ömür ve performans›n› etkileyen çok say›da de¤iﬂken vard›r. Bunlardan baz›lar› kontrolümüz
d›ﬂ›nda iken di¤erlerini kontrol edebiliriz. Kontrolümüz d›ﬂ›nda olanlar; Zeminin aﬂ›nd›rma, darbe, nem, s›vama
etkileri, arazinin yap›s› ve makinan›n
yapmakta oldu¤u iﬂin türü iken, kontrol edebildiklerimiz paletin ayar›, pabuç geniﬂli¤i ve hizalamad›r. Makinan›n h›z›, tek tarafa dönüﬂ ve patinaj ise
k›smen kontrolümüzdeki de¤iﬂkenlerdir. Bu de¤iﬂkenlerin yürüyüﬂ aksam›na yapt›¤›/yapaca¤› etkiyi belirleyip
önlemini almak aksam ömrünü ve al›nan performans› artt›racakt›r.
Yürüyüﬂ aksam›nda de¤iﬂkenlerden
ba¤›ms›z olarak yap›lmas› gerekenler;
• Yürüyüﬂ zincirleri yap›s› gere¤i yar› ömürde revizyon edilecektir. Bakla
ömrü iki tarafl› burç ömrünü karﬂ›layacak ﬂekilde üretilmiﬂtir. Cer rimi ile
çal›ﬂan burç yüzeyi ömrünü tamamlad›¤›nda zincir revizyona al›n›r ve burçlar 180 derece çevrilerek pabuç taraf›nda kalan hiç çal›ﬂmam›ﬂ burç yüzeyleri kullan›ma verilir. Bu iﬂlem genellikle yürüyüﬂ aksam›n›n 4.000-5.000
saat çal›ﬂmas›na denk gelir. Bu süreyi güvenli olarak karﬂ›layacak ﬂekilde zincir ya¤ keçeleri 6.000 saat çal›ﬂacak kalitede üretilirler.
• Ya¤l› tip zincirlerde en önemli konu ya¤ kaça¤›n›n takip edilmesidir.
Ya¤ kaça¤› kontrolü ya¤s›z kalan pimburç aras›nda baﬂlayan metal-metal
sürtünmesi sonucunda oluﬂan ›s›n›n
tespiti ile yap›l›r. En pratik olarak çal›ﬂm›ﬂ makinada vardiya sonunda tüm
pim ve burçlar el ile kontrol edilerek
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yap›l›r. Belirlenecek ›s›nma kesinlikle
ya¤ kaça¤›n›n göstergesidir. Ya¤l› zincir sistemi ya¤ kaç›rmad›kça kesinlikle güvenilirdir; Öyle ki revizyon için
aç›ld›¤›nda ya¤ kaç›rmam›ﬂ pim ve
burç aras›nda hiç aﬂ›nma olmad›¤› görülür hatta 10.000 saat çal›ﬂma sonras›nda bile. Is›nmas› ve ya¤ kaça¤› tespit edilmiﬂ pim-burç revizyon edilmesi (keçelerinin de¤iﬂmesi, ileri aﬂamada pim burç aras›nda aﬂ›nma oluﬂmuﬂ
ise pimin, hatta burcun de¤iﬂmesi) gereklidir. Aksi halde ya¤s›z kalm›ﬂ pimburç aras›nda çal›ﬂman›n her an›nda
aﬂ›nma yaﬂanacak (zincir uzamas›) ve
sonuçta pim kopma noktas›na gelerek
di¤er halkalar›n sa¤lam olmas›na ra¤men zinciri çal›ﬂmaz duruma getirecektir. Garanti kapsam›ndaki zincirlerin bu anlamdaki takibi önemlidir ve
talep edilmesi en önemli garanti kapsam maddesidir.
• Palet gerginli¤i aksam ömrü için
çok önemlidir. Gergin kullan›lan paletin burç aﬂ›nmas› 3 kat›na kadar ç›kar. Gergin palet zeminden gelen darbe etkisini sönümlemeden aksamlara
iletir, bakla-pim-burç s›k› geçmesini
etkileyerek ya¤ kaça¤›na, çatlama ve
parça kopmalar›na neden olur. Palet
gerginli¤inin üreticinin belirledi¤i aral›klar ( yüksek darbeli ortamda daha
gevﬂek - darbesiz ortamda daha s›k› )
içerisinde tutulmal› ve ortam de¤iﬂikliklerinde ayar güncellenmelidir. Gerginlik ayar›n›n atelyede de¤il makinan›n çal›ﬂma ortam›nda yap›lmas› gerekir. Makinan›n ileri harekette frensiz
olarak durdurulmas› paletin zemindeki k›sm›n›n gergin cer riminden istikamete kadar uzunan üstte kalm›ﬂ k›sm›-

n›n ise gevﬂek olmas›n› sa¤lar. Bu ﬂekilde park edilmiﬂ makinada paletin
gerginlik ölçüsü makina tipine göre
cer rimi ile istikamet aras›ndan, ön taﬂ›y›c› ile istikamet aras›ndan veya iki
taﬂ›y›c› makara aras›ndan ip gerilerek
ya da yeterli uzunlukta mastar konularak paletin sal›n›m› ölçülür. Makina
bak›m ve kullan›m k›lavuzlar›nda ölçünün nereden al›naca¤› ve uygun
aral›klar verilmiﬂtir.
• K›lavuz ve çar›k sistemi makinay›
alt›na serilmiﬂ olan zincir üzerinde
do¤ru konumda tutar. Makinan›n çal›ﬂma ortam›, yürüyüﬂ ve dönüﬂ miktar› bilinmedi¤inden yeni makinalarda genellikle minimum say›dad›rlar.
K›lavuz ve çar›k aﬂ›nt›lar› takip edilerek gerekli deste¤in ( yenilerinin tak›lmas› ve mevcut olanlar›n aﬂ›nan parçalar›n›n yenilenmesi) verilmesi önemlidir. Aksi halde makinay› palet üzerinde tutma görevi makara ve istikamet
flanﬂlar›na devredilir
• Farkl› aﬂ›nma gösteren ayn› tip parçalar yar› ömürde yer de¤iﬂtirilmelidir.
Riper iﬂi yapan makinan›n arka taraftaki makaralar› öndeki makaralardan
daha fazla aﬂ›nacakt›r. Fazla aﬂ›nan
parça aﬂ›nmalar› toplam ömrünün %
60 ›na geldi¤inde az aﬂ›nan parçalarla
yer de¤iﬂtirilmesi ve ömürlerini bir set
olarak tamamlamalar› fayda yarat›r.
• Makinan›n zemine batmamas›n›
sa¤layacak mümkün olan en dar pabuç kullan›lmal›d›r. Pabuç geniﬂledikçe zeminden gelen darbelerin aksam› etkiledi¤i moment kuvveti artar. Pabuç geniﬂli¤i ile birlikte ya¤ kaç›rma,
çatlama, parça kopma, e¤ilme olas›l›klar› artar.

• Normal ﬂartlarda aﬂ›nmada simetri
görülür. Makinan›n sa¤ ve soldaki paletleri, makalar›, istikamet, cer rimi, pabuç aﬂ›nmalar› birbirine benzer durumdad›r. Benzer ﬂekilde zincirin sa¤ ve
sol baklalar›, makaralar›n flanﬂlar›n›n
da simetrik aﬂ›nmas› beklenir. Aksi halde farkl› aﬂ›nmaya neden olan etkenin
tespit edilerek sorunun giderilmesi, neden kontrol edemedi¤imiz ( arazi ﬂartlar›, makinan›n çal›ﬂma biçimi gibi )
tipten ise yar› ömürde aksam yer de¤iﬂikli¤i yap›lmas› gereklidir.
Kontrol edemedi¤imiz de¤iﬂkenler;
* Aﬂ›nd›rma zemindeki silisyum miktar›yla orant›l›d›r. Yürüyüﬂ aksam› parçalar› genelde 45-55 rockwell sertlikte çelikten imal edilmiﬂken silisyumun
sertli¤i 70-75 rockwelldir. Silisyum oran› %60 üzerindeki çal›ﬂmalarda pabuç
t›rnaklar› ömrünün ortalaman›n 1/5
ine kadar düﬂtü¤ü takip edilmiﬂtir
* Darbe etkisi zeminin parça buyüklü¤ü ile orant›l›d›r. Çap› 15 cm den büyük parçalar›n oldu¤u zemin yüksek
darbeli olarak tan›n›r. Darbe etkisi yürüyüﬂ aksam›nda k›r›lma, e¤ilme, civata gevﬂemesi, pim-burç s›k› geçmesinin etkilenmesi ile kendini gösterir.
* Nemli zeminin yürüyüﬂ aksam›na s›vanmas› parçalar›n uyumunu bozar.
Örne¤in cer rimlerinin çamur ile s›vanmas› cer rimlerinin burçlar›n farkl› k›sm›yla kavuﬂmas›na neden olur.
* Arazinin yap›s› da yürüyüﬂ aksamlar›n› direk etkileyen kontrol edemedi¤imiz de¤iﬂkenlerdendir. ﬁevde çal›ﬂma makina a¤›rl›k merkezinin yer
de¤iﬂtirmesine ve daha fazla yün binen ﬂevin alt taraf›ndaki yürüyüﬂ aksam›n›n daha fazla etkilenmesine neden olur.

yüﬂ makara ve istikametleri ön taraftakilerden daha çok aﬂ›nacakt›r.

Benzer ﬂekilde tümsekte çal›ﬂan makinan›n tümse¤e basan makinan›n iç
taraf›ndaki yürüyüﬂ aksamlar› daha
çok aﬂ›n›rken tümsek zeminine de¤meyip havada kalan makinan›n d›ﬂ taraf›ndaki yürüyüﬂ aksamlar› daha çok
aﬂ›nacakt›r.

Çukurda çal›ﬂmada tümsekte çal›ﬂman›n tersi olarak d›ﬂ aksamlarda daha
çok aﬂ›nma görülür.

Benzer ﬂekilde paletli traktörün riper
çal›ﬂmas›nda arkadaki aksamlar, paletli yükleyicinin yükleme çal›ﬂmas›nda ve yokuﬂ aﬂa¤› çal›ﬂmada ön aksamlar daha fazla etkilenecektir.

Yokuﬂ yukar› çal›ﬂmak durumunda
olan makinan›n arka k›s›mdaki yürü-

Arazinin yap›s›ndan kaynaklanan farkl› aﬂ›nma durumunda daha çok aﬂ›nm›ﬂ yürüyüﬂ aksamlar›n›n az aﬂ›nanlarla yer de¤iﬂtirilmesi yar› ömürde (
Çok aﬂ›nan aksam›n %60 aﬂ›nma nok-

tas›nda) yap›lmal›d›r. Bu uygulama ile
aksamlar›n tüm ömrü kullan›larak maaliyet düﬂürülürken planl› revizyon ile
makinan›n iﬂten kalmas› da engellenir.
K›smen kontrol edilebilen de¤iﬂkenler ise;
* H›z, dönüﬂ ve patinaj olarak s›ralanabilir.
Aﬂ›nma makinan›n çal›ﬂma saati ile de¤il yürünen yol ile do¤ru orant›l› olarak artaca¤›ndan h›z ne kadar fazla ise
çal›ﬂ›lan saate al›nacak yol ve aﬂ›nma
da artacakt›r. H›z zeminin darbe etkisini de do¤ru orant›l› olarak etkiler.
H›z genelde makinan›n üretim çal›ﬂmas› d›ﬂ›nda yap›l›r ( boﬂ geri harekette ve sahada yer de¤iﬂiminde) ve mutlaka s›n›rlanmal›d›r. Makinan›n saha
içerisindeki nakilleri mümkün oldu¤unca taﬂ›y›c› araç kullan›larak yap›lmal›d›r. Aksi halde makinan›n boﬂ geçirdi¤i ve üretim kayb› olarak görülen
bu süreç mümkün oldu¤unca k›sa zamanda yap›laca¤› için makina, s›n›rlar›n›n çok üzerinde bir h›zla yol katederek zincirlerde uzamaya, bakla,
burçlarda çatlamaya neden olacak sürece girecektir.
* Dönüﬂ hareketinin yanal etkisi yürüyüﬂ aksamlar›nda özellikle makara ve
istikamet flanﬂlar› ve buna karﬂ› gelen
zincir baklas› iç-d›ﬂ yüzeylerindeki ek
aﬂ›nma ile sonuçlan›r. Makina yapt›¤›
iﬂ nedeniyle hep ayn› tarafa dönüﬂ yap›yorsa asimetrik aﬂ›nma etkisi yar›
ömürde aksamlar›n yerini de¤iﬂtirmekle dengelenir.
* Zeminin yap›s› ve aﬂ›nm›ﬂ pabuç t›rnaklar› ve ivmeli kullan›m nedeniyle
oluﬂan patinaj yürüyüﬂ aksam›n›n maruz kald›¤› darbe etkisini artt›r›r.
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şantiyeden

iebherr Türkiye Hafriyat Bölümü Sat›ﬂ
Yöneticisi Arif Yenal
ile birlikte Starwood’un Bursa ‹negöl’deki tesislerini ziyaret ederek Sat›nalma Müdürü Mustafa Ünal ile bir
araya geldik.

L

Firman›z hakk›nda bilgi
verir misiniz?
Starwood 1988 y›l›ndan günümüze sunta üretimi üzerine faaliyet göstermektedir.
Zaman içerisinde ‹negöl’deki merkez tesislerimize destek olarak Çanakkale ve Bal›kesir’deki cips haz›rlama
tesislerimizi de faaliyete ald›k. Toplam personel say›m›z yaklaﬂ›k 700 kiﬂidir.
3,300 m3‘ü yonga levha
(sunta) ve 700 m3 ‘ü mdf olmak üzere günlük toplam
üretim kapasitemiz 4,000
m3’ü buluyor. Türkiye’nin
tek çat› alt›nda en çok sunta üretimi yap›lan tesisine
sahip bulunuyoruz.

STARWOOD,
LIEBHERR ÜRÜN VE
H‹ZMETLER‹NDEN MEMNUN
Türkiye’nin tek çat› alt›nda en yüksek hacimde yonga levha
üretimi yap›lan tesisine sahip olan Starwood Orman Ürünleri
A.ﬁ.’de çok çeﬂit ve say›da iﬂ makinalar› kullan›l›yor.

Tesislerinizde ne tip iﬂ
makinalar› kullan›yorsunuz?
Tesislerimize kamyonlarla
gelen hammaddenin tahliyesi için özel ataﬂman taﬂ›yan ekskavatörleri, a¤aç
parçalar›n›n ve cipslerin istiflenmesinde lastikli yükleyicileri, üretilen sunta ve
mdf’nin yüklenmesinde
forkliftleri kullan›yoruz.
Yapt›¤›n›z iﬂte makinalar›n hangi özellikleri daha
çok ön plana ç›k›yor?
Malzeme yo¤unlu¤umuz
0.35 ton/m3’ü geçmiyor
belki ama makinalar günde
üç vardiya olarak toplam 22
saat çal›ﬂ›yor.
Yak›t tüketimi bizim için çok
önemli bir maliyet kalemidir.
Ayl›k ortalama 60,000 litre
yak›t tüketiyoruz. Ald›¤›m›z
makinalar›n yak›t tüketimlerini düzenli olarak takip ediyor ve en az yak›t tüketen
makinalar› tercih ediyoruz.
Bu yo¤un tempoda makinalar›n süreklili¤i de bizim için
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Starwood
Sat›nalma Md.
Mustafa Ünal

hayati bir önem taﬂ›yor. Bunun için ald›¤›m›z makinan›n kaliteli ve sa¤lam olmas› kadar, servis ve yedek
parça hizmetlerinin güçlü olmas› gerekiyor.
Makinan›n kullan›m kolayl›¤› ve operatörün makinay›
sevmesi de performans›
do¤rudan etkiliyor. Ayr›ca
fabrika içerisindeki güvenlik için makinalarda gerekli
özelliklerin bulunmas› gerekiyor.
Makina park›n›zda hangi
marka ve model araçlar
bulunuyor?
Makine park›m›zda; 3 adet
Liebherr L550 2Plus2 lastikli yükleyici, 1 tane Liebherr
A904 ve 3 adet A924 lastikli ekskavatör, 2 adet Volvo
L150 ve 1 adet L120 lastikli yükleyici, 1 adet Doosan
DL300 lastikli yükleyici, 1
adet Doosan D190 lastikli
ekskavatör, 1 adet MST beko loder, 1 adet sabit ﬂaseli Sennebogen 821 elektrikli ekskavatör ve 1 adet Sen-

Türkiye’ye Liebherr’in
kendisinin gelmesi ile hizmet
kalitesi oldukça yükseldi.
Yedek parça fiyatlar› daha
makul seviyelere indi.
Önceden b›rak›n makina
almay›, fiyat bile sormaz hale
gelmiﬂtik.
nebogen 825 lastikli ekskavatör bulunuyor. Ayr›ca ço¤unlu¤u 7 tonluk olmak
üzere 35 adet forkliftimiz
var. Bunlar›n 1 tanesi Linde,
geriye kalanlar›n tamam› ise
Doosan markad›r.
Son ald›¤›n›z makinalarda
Liebherr’i tercih etmenizin
sebebi nedir?
Bizim Liebherr ile iﬂbirli¤imiz 2000 y›l›na kadar uzan›yor. Ancak makinalar›n

performans›ndan memnun
olmam›za ra¤men, yedek
parça ve servis konusunda
yaﬂad›¤›m›z olumsuzluklar
sebebiyle bir süre uzak kald›k.
Türkiye’ye Liebherr’in kendisinin gelmesi ile hizmet
kalitesi oldukça yükseldi.
Servis telefon açt›ktan en
geç 4 saat sonra bize ulaﬂ›yor. Türkiye’de olmayan yedek parçalar en geç 7 gün
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içerisinde elimize ulaﬂ›yor.
Yedek parça fiyatlar› daha
makul seviyelere indi. Önceden b›rak›n makina almay›, fiyat bile sormaz hale
gelmiﬂtik. Destek alam›yorduk çünkü.

Firman›n tecrübeli operatörü
‹smail Uslu: “Makinalardaki
geliﬂmiﬂ süspansiyon
sistemini yorgunlu¤u
engelliyor, tek levye
üzerinden tüm yürüyüﬂ ve
kova hareketleri kontrol
edilebiliyor”

Liebherr lastikli yükleyicilerin size sa¤lad›¤› avantajlar nelerdir?
Liebherr L550’ler bizim koﬂullar›m›zda saatte ortalama 14 litre yak›t tüketiyor.
Muadil makinalarda bu 18
litre’yi buluyor. Arada 4 litre fark var. Bunu 22 saat ile
çarparsak günde 88 litre, 30
ile çarparsak ayda 2,640 litre yapar. Bu sadece bir makinadaki farkt›r. Bundan dolay› fabrika içerisinde ﬂimdi sadece Liebherr’leri kullan›yoruz.
Oldukça seri olan bu makinalar›n kullan›ﬂ› çok kolay ve
operatörlerin de hoﬂuna gidiyor.
Liebherr ekskavatörler
için ne söylemek istersiniz?
Bence Liebherr’in endüstri-

yel ekskavatörler kaliteli ve
iyi makineler ar›za oranlar›
di¤er makinelere çok daha
az. Yine yak›t avantaj› var ve
gerçekten kaliteli makinalar.
A904’lerin yak›t tüketimi saatte 11-12 litreleri geçmiyor.
Biz makinalar›m›z› masraf
açmaya baﬂlamadan ve ortalama 5 y›lda bir yenileriz.
Halen
kulland›¤›m›z
A924’ler 30,000 saatti buldu ama halen büyük bir
problem yaﬂamad›k.
Makinalar›n›zda hangi tip
kova ve ataﬂmanlar kullan›yorsunuz?
Tüm Liebherr makinalar›m›z
orijinal ataﬂmanlar›yla geliyor. Bizim iﬂimizdeki en a¤›r
malzeme yo¤unlu¤u 0.35
ton/m3’tür. Bu sebeple lastikli yükleyicilerimizde 7.5
m3’lük düz b›çakl› büyük
hafif malzeme kovalar kullan›yoruz. Hafriyat ve küçük
tomruklar› taﬂ›mak için standart 3.2 m3’lük kovalar› da
bulunuyor.
Ekskavatörlerimizi operatörün kamyon kasas›n›n içini

Liebherr Türkiye Hafriyat Bölümü Sat›ﬂ Yöneticisi Arif Yenal,
Starwood Sat›nalma Müdürü Mustafa Ünal

rahat görebilmesi için yüksek sabit kabinlerle al›yoruz
ve iﬂe özel tomruk ataﬂmanlar› kullan›yoruz.
Makinalar›n›z›n bak›mlar›n› nas›l yap›yorsunuz?
Liebherr ile makinalar›m›z›n
tüm bak›mlar›n› kapsayan
bir anlaﬂmam›z var. Azami
çaba sarf ediyor ve özen
gösteriyorlar. Böylece maliyetlerimizi etkin bir ﬂekilde
kontrol etti¤imiz gibi ar›za
sebebiyle olas› iﬂ kay›plar›n› da minimize etmiﬂ oluyoruz. Zaten bir firma makina
satmak istiyorsa servis hizmetlerine dikkat etmelidir.
Makina park›m›zda çok çeﬂitli araçlar oldu¤u için bünyemizde de bir bak›m ekibimiz bulunuyor. Her makinam›z ar›za yaﬂamasa bile
haftada bir gün servise gelmek zorundad›r. Zaten
önemli olan ar›za olmadan
çal›ﬂabilmektir. Bunun için
düzenli bak›m ve kontrol
önemlidir. Sevkiyat ve yüklemenin olmad›¤› pazar
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günleri o bölümdeki tüm
makinalar› baﬂtan aﬂa¤›
kontrol ederiz.
Makinalar konusunda e¤itim çal›ﬂmalar›n›z oluyor
mu?
Liebherr do¤ru bak›m ve
kullan›m konular›nda bütün
operatörlerimize e¤itim veriyor. Sonuç al›nana kadar
süren bu e¤itimler sonunda
verimli olmad›¤›n› söyledikleri bir operatör olursa iﬂten
uzaklaﬂt›r›yoruz.
Ayr›ca 2 senedir ﬂantiyedeki güvenlik kurallar›na azami dikkat gösteriyoruz. ‹çeride bareti, yele¤i, çelik burunlu ayakkab›s› olmayan
hiç kimse dolaﬂamaz. Bütün elemanlar›m›za iﬂ güvenli¤i e¤itimi veriyoruz.
Bundan sonra makinalarda
geri görüﬂ kameras› isteyece¤iz. Olmayanlara kendimiz tak›yoruz ﬂimdi. Fabrika içerisinde tedbirli olmam›z gerekiyor.

Firman›n iﬂ makinalar› bak›mlar›ndan sorumlu yetkilisi ‹smail Kurumahmut, talaﬂ içerisinde çal›ﬂman›n makinalar› yordu¤unu ancak, hidrostatik ﬂanz›manl› Liebherr lastikli yükleyicilerin ar›za ç›karmadan çal›ﬂt›¤›n› söylüyor. Bu sistemde aktarma organlar›na gelen aﬂ›r› yüklerin engellendi¤ini belirten ‹smail Bey balata masraflar›n›n olmad›¤›n›, makinalar›n patinaj yapmamas›ndan dolay› lastik ömürlerinin 15,000 saatleri buldu¤unu ifade ediyor.
Firman›n tecrübeli operatörü ‹smail Uslu ise: makinalardaki geliﬂmiﬂ süspansiyon sisteminin yorgunlu¤u engelledi¤ini, tek levye üzerinden tüm yürüyüﬂ ve kova hareketlerini kontrol edebildi¤ini, koltu¤un ergonomik oldu¤unu ve yak›t tüketiminin oldukça düﬂük oldu¤unu vurguluyor.
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yle ki, uluslar aras›
sektörel yay›nlarda,
internetteki bloglarda makinalar hakk›nda çok
çeﬂitli de¤erlendirmeler okuyor, ikinci el iﬂ makinas› arama motorlar›nda yapt›¤›m›z
sorgularda çok say›da Hidromek iﬂ makinas›na rastl›yoruz.
Firman›n global faaliyetleri
hakk›nda firman›n Pazarlama
Müdürü Sn. Levent Karaa¤aç’›n görüﬂlerini ald›k.
Makina sektörü olarak oldukça hareketli bir dönem
yaﬂ›yoruz. Hidromek aç›s›ndan 2011 y›l› nas›l geçiyor?
Y›l›n ilk üç ay›, dünya genelinde aç›l›m yapt›¤›m›z veya
yapmay› planlad›¤›m›z bölgeler aç›s›ndan oldukça hareketliydi. Özellikle yurtd›ﬂ› fuarlar aç›s›ndan yo¤un bir dönem yaﬂad›k. ‹talya’daki Samoter, Amerika’daki Conexpo ve ‹spanya’daki Smopyc
Fuarlar›na kat›ld›k. Bu üç fuar bizim çok önemliydi.

DÜNYA MARKASI

H‹DROMEK
‹ﬂ makinalar› sektörünün Turquality’si Hidromek;
yeni ürünleri, geliﬂen ürün ve hizmet kalitesi,
Türkiye pazar›ndaki etkinli¤i ve 5 k›tada 50’den fazla ülkeye
yapt›¤› ihracat ile her geçen gün bir dünya markas› olmak
hedefine daha çok yaklaﬂ›yor.
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Amerika’daki kullan›c›lar makinalar›n›z önceden sar›yd›,
ﬂimdi beyaz olmuﬂ dediler.
Faaliyetlerimizi geliﬂtirmek istedi¤imiz bu bölgedeki müﬂterilerin bizi hat›rlamalar› ve
takip ediyor olmalar› hoﬂumuza gitti. Demek ki ürün kalitesi ve estetik anlamda da dikkat çekiyoruz.
Bu arada Türkiye’de de
Marble 2011, Komatek 2011
ve yerel belediye fuarlar› gibi birçok organizasyona kat›larak yeni ürünlerimizi tan›tma f›rsat› bulduk.
Türkiye’de önemli bir müﬂteri hacminiz var. Sat›ﬂlar›n›z›n ﬂu andaki yurtiçi ve
yurtd›ﬂ› da¤›l›m› oran› nedir?
‹hracat›m›z yeni pazarlarla

birlikte artamaya devam ediyor. ﬁu anda yurtiçi ve yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›m›z›n %50-50 oldu¤unu söyleyebilirim.
Yurtd›ﬂ› konusundaki hedefleriniz nelerdir?
Bugün 5 k›tada 50’den fazla
ülkeye ihracat yap›yoruz. Bunu 70’in üzerine ç›karmay›
hedefliyoruz.

‹hracat›m›z yeni pazarlarla
birlikte artamaya devam
ediyor. ﬁu anda yurtiçi ve
yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›m›z›n %50-50
oldu¤unu söyleyebilirim.

‹spanya’daki merkezimizden
Portekiz ve Fransa’daki operasyonlar›m›z› da yönetiyoruz.
‹talya’daki Samoter Fuar›na
hem Fransa’daki bayilik a¤›m›z› geliﬂtirmek, hem de ‹talya’da yeni bir bayilik zinciri
kurmak amac›yla kat›ld›k. ‹talya Avrupa’n›n önemli bir pazar› ve buradaki faaliyetlerimiz geliﬂtirece¤iz.
‹spanya pazar› krizle birlikte
küçülmüﬂ de olsa bizim aç›m›zdan iyiye gidiyor. Burada
Hidromek ürününe ilgi art›yor.
En son kat›ld›¤›m›z fuarda yo¤un ilgi vard› ve bayi say›m›z› 26’dan 28’e ç›kard›k.
Amerika’da düzenlenen Conexpo Fuar›nda Güney Amerika ve Kanada’l› firmalardan
bayilik talepleri ald›k. Amerika’l›lar›n da ilgisinin artt›¤›n›
gördük.
Güney Amerika’da zaten faaliyet gösteriyoruz. Arjantin,
Kolombiya, ﬁili, Peru’da bayiliklerimiz var. Arjantin’deki
bayimiz çok baﬂar›l› ve özellikle kaz›c› yükleyicide ciddi
sat›ﬂ adetleri var. Hem Güney’de, hem de kuzeyde baﬂta Kanada olmak üzere bayilik a¤›m›z› geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor ve bundan heyecan duyuyoruz. Tekrar geliﬂen Rusya pazar› da bizim için önemlidir. Buradaki bayilik sistemimizi geliﬂtiriyoruz. Krizden
dolay› ciddi bir düﬂüﬂ oldu ta-
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bi. Ancak enerji fiyatlar›n›n
tekrar artmas›yla yükseliﬂ
trendi h›zland›.

pazarlar›ndaki gücümüzü ve
imaj›m›z› geliﬂtirmeyi hedefliyoruz.

Dünya iﬂ makinalar› pazar›n›n yar›s›ndan fazlas›n›
oluﬂturan Hindistan ve Çin
ile ilgili hedefleriniz nedir?
Hidromek’in hedefi tüm dünyad›r. Uzun vadedeki hedeflerimiz aras›nda bu ülkeler de
var. Ancak öncelikle ülkemiz
baﬂta olmak üzere Avrupa,
Amerika, Ortado¤u, Balkanlar, Rusya ve Kuzey Afrika

Bu pazarlar düﬂük özelliklerdeki ürünlerin sat›ld›¤› pazarlar. Öyle yeni ürünler yaratmal›y›z ki baﬂar›l› olal›m. Bizim önceli¤imiz ürün kalitesinin, ürün ömrünün, ürün dayan›kl›l›¤›n› önemli oldu¤u pazarlard›r. Ancak bu pazar›n›
da unutuyor de¤iliz. Do¤ru
ürün ve stratejiler geliﬂtirerek
uzun vadede yer alaca¤›z.

Bu ülkelerdeki makina taleplerinde ne gibi teknik
farkl›l›klar var?
Bölgelere göre ürünlerde radikal de¤iﬂiklikler olmuyor ancak farkl›l›klar var elbette. Mesela, nakliye düzenlemeleri
sebebiyle Avrupa ülkeleri için
ekskavatörlerin dar ﬂaseli olmas› çok önemlidir. Ülkeye
göre de farkl› talepler olabiliyor. Örne¤in Fransa’da 15
tonluk ekskavatörleri kesinlikle iki parçal› bomlu olarak
istiyorlar.
Güney Amerika’da ise kaz›c›
yükleyiciler sideshift, yani
ayaklar›n kenardan ç›kmas›
yerine kaz ayakl› olarak talep
ediliyor. ﬁu anda o Arjantin’e
giden makinalar›m›z hep böyledir. Bu biraz al›ﬂkanl›kla ilgili bir ﬂey galiba ancak kaz
ayakl› model yere daha dengeli bas›yor asl›nda.
Yurt d›ﬂ›ndaki sat›ﬂ sonras› hizmetleriniz için yeterli
destek sa¤layabiliyor musunuz?
‹ﬂimizin en önemli konular›ndan birisi budur zaten. Mev-
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Müﬂterilerimize
John Deere
motor ve ZF
ﬂanz›man ve
yürüyüﬂ sistemi
opsiyonu
sunuyoruz.
Müﬂterilerimiz
isterlerse 102B
modelimize
ﬂimdi, k›sa bir
süre sonra da
102S
modelimize bu
özelliklerle
sahip
olabilecekler

cut müﬂterilerimizi ne kadar
memnun edebilirsek, baﬂar›ya o kadar kolay ulaﬂaca¤›m›z› düﬂünüyoruz. Avrupa’daki faaliyetlerimizi lojistik
olarak ‹spanya’daki merkezimizden destekliyoruz. Burada çok büyük bir yedek parça depomuz ve e¤itimli sat›ﬂ
sonras› hizmet ekibimiz bulunuyor. ﬁimdi Güney Amerika operasyonumuzu da ‹spanya üzerinden destekleme
karar› ald›k. Yani Arjantin’den
bir yedek parça istenildi¤i zaman Türkiye yerine ‹spanya’dan sa¤l›yoruz. Bu bize dil
anlam›nda da kolayl›k sa¤l›yor. Çünkü Güney Amerika’da da ‹spanyolca konuﬂuluyor. Böylece e¤itim ihtiyaçlar›n› bile ‹spanya’daki e¤itmenlerimizle sa¤layabiliyoruz.
Yurtd›ﬂ›ndaki öyle bayiler bulmaya çal›ﬂ›yoruz ki sat›ﬂ ve

sat›ﬂ sonras› hizmetleri ayn›
kalitede ve bir arada sunabilsin. Biz ikisini ay›rm›yoruz.
Ay›rmad›¤›m›z gibi sat›ﬂ sonras› hizmetlerle ilgili olarak yeterli miktarda yedek parça
stoku tutmak, teknisyen bulundurmak gibi baz› ön koﬂullar›m›z var. Bunlara önem
gösteriyoruz.
Ürün çeﬂitlili¤inizi geliﬂtirecek misiniz?
Ürün hatt›m›za yeni modeller eklemeye devam ediyoruz. Özellikle 2012 y›l›nda pazara sunmay› hedefledi¤imiz
45 ton üstü paletli ekskavatörümüz bize hem yurtiçinde,
hem de yurtd›ﬂ›nda önemli bir
güç sa¤layacak. Bu ürünle
birlikte ülkemizdeki ekskavatör pazar›nda ilk iki içerisinde
yer alaca¤›m›za inan›yoruz.
Kesintisiz olarak sürdürdü¤ü-

müz ar-ge çal›ﬂmalar›m›z neticesinde mevcut kaz›c› yükleyicilerimizde ve ekskavatörlerimizde önemli yenilikler
sa¤lad›k. Makinalar›m›z›n kabinleri ve kullan›m özellikleri
yenilendi. Ayr›ca tedarik zincirini daha iyi yönetmek ve
tek bir tedarikçi yerine birden
fazla güçlü firma ile çal›ﬂmak
amac›yla kaz›c› yükleyicilerimizde müﬂterilerimize John
Deere motor ve ZF ﬂanz›man
ve yürüyüﬂ sistemi opsiyonu
sunuyoruz. Müﬂterilerimiz
e¤er isterlerse ﬂimdi 102B
modelimize, k›sa bir süre
sonra da 102S modelimize
bu özelliklerle sahip olabilecekler.
Yurtd›ﬂ›nda ne tip pazarlama faaliyetleri yap›yorsunuz?
Turquality program›n›n yol
haritas› çerçevesinde bayi ve
distirbütörlerimizle yurtd›ﬂ›ndaki önemli fuarlara katl›yoruz. Bayilerimizle birlikte müﬂterilerimizin makinalar› sahada test edebilmeleri için demo faaliyetler organize ediyoruz. Sektörel dergilerde yer
al›yoruz. Sektördeki önemli
kiﬂilerle ürün geliﬂtirme ve
bölgesel çal›ﬂmalarla ilgili görüﬂmeler yap›yoruz.

Sosyal a¤lardaki varl›¤›m›z›
ve süreklili¤imizi güçlendiriyoruz. Bugün bakt›¤›m›zda
Facebook’ta bizi takip eden
1,500’ün üzerinde düzenli takipçimiz var. Bu insanlar yaz›lar gönderiyorlar, yorumlar›n› ekliyor ve hatta bizim arac›l›¤›m›zla birbirleriyle irtibata geçiyorlar. Ayn› zamanda
beyaz renge geçiﬂle birlikte
ciddi bir tan›t›m faaliyeti içerisindeyiz.
Tüm Hidromek iﬂ makinalar› art›k beyaz renkte mi
olacak?
Evet, beyaz renk art›k bizim
kurumsal rengimiz oldu. Ekskavatörlerde geçiﬂi tamamlad›k bile. Kaz›c› yükleyicilerde dönem içerisinde geçiﬂ tamamlanacak. Biz bir farkl›laﬂma yaratmak istedik. Markadaki, ürünlerdeki de¤iﬂimi
renklerimizle de müﬂterilerimize anlatmak istedik. Sar›
klasik iﬂ makinas› rengidir.
Bunun d›ﬂ›na ç›kal›m istedik.
Neler yapabiliriz diye de¤erlendirdik. Önce kendi içimizde tart›ﬂt›k. Sonra da pazar›n
nabz›n› tuttuk. Bir y›ld›r kat›ld›¤›m›z fuarlarda beyaz rengi
sergiliyor ve müﬂterilerimizin
görüﬂlerini al›yoruz.
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2
PROFESYONEL K‹RALAMA H‹ZMETLER‹NDE SON NOKTA:

THE CAT RENTAL STORE
Borusan Makina, Türkiye’de uzun bir süredir profesyonel
anlamda iﬂ makinas› kiralama hizmetleri sa¤l›yor. Ancak,
ilk olarak ‹zmir Mermer Fuar›nda tan›t›lan “CAT Rental Store”
konsepti, konuya yeni bir boyut kazand›rd›.
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007, 2008 ve 2009 y›llar›n› kapsayan ERA
(Avrupa Kiralama Birli¤i ) raporlar›na göre, Avrupa
genelindeki iﬂ makinas› kiralama pazar›n›n y›ll›k hacmi
yaklaﬂ›k 30-35 milyar Euro’yu
buluyor. Bu rakam›n 20-25
milyar Euro’luk bölümü ise
operatörsüz olarak yap›lan kiralamalar› kaps›yor. Operatörsüz kiralama hizmetleri genellikle profesyonel ve daha
büyük ölçekli firmalar taraf›ndan sa¤lan›yor. Mali boyutlar› tam olarak bilinmemekle
birlikte ülkemizin de hemen
her bölgesinde iﬂ makinas› kiralama hizmetleri veren kiﬂi
ve firmalar bulunuyor. Ancak
hayat›n her alan›nda yaﬂanan
uzmanlaﬂma ve verimlilik konular› burada da ihtiyaçlar›
de¤iﬂtiriyor. ‹htiyaçlar çeﬂitleniyor, projelerin boyutlar›
büyüyor, süreçler h›zlan›yor,
maliyetler ve finansman çok
daha önemli bir boyut kazan›yor. Dolay›s›yla insanlar ihtiyaçlar› için daha profesyonel hizmet sa¤layan, iﬂe özel
tercihler sunan güvenilir iﬂ or-

taklar› ar›yorlar. Borusan Makina Kiralama Müdürü Sn.
Özer ﬁahin’den ülkemizin de¤iﬂen ihtiyaçlar›na çözüm
sunmaya aday yeni “CAT
Rental Store” hizmeti hakk›nda detayl› bilgi ald›k.
“CAT Rental Store” konsepti hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Farkl› ihtiyaçlara tek merkezden çözüm sunulan CAT
Rental Store'da, geniﬂ bir kiralama yelpazesi sunuluyor.
Hem Caterpillar, hem de di¤er tamamlay›c› makinalar ve
ekipmanlar için günlük, haftal›k, ayl›k veya uzun süreli kiralama hizmetlerinin yan› s›ra, sat›n alma opsiyonlu kiralama teklifleri de sunulan CAT
Rental Store’da hedef, müﬂterilerin ihtiyaçlar› için tek
merkezden toplam çözüm
sunmakt›r.
Mevcut kiralama faaliyetlerinizden fark› nedir?
Mevcut kiralama hizmetlerimizde Caterpillar ‹ﬂ Makinalar› için 1 ay ve üzeri kiralama

hizmetleri sunuluyordu. CAT
Rental Store’larda 1 gün için
bile kiralama yap›labilmektedir. Ayr›ca Caterpillar ürünlerine ek olarak bir ﬂantiyede
ihtiyaç duyulan tamamlay›c›
birçok ürün de bu yeni konsept kapsam›nda müﬂterilerimize sunuluyor.
Sat›n alma opsiyonlu kiralama sistemi nedir?
Bu sistemle müﬂterilerimize
sat›n almak istedikleri makinay› önceden test etme imkân› sunuyoruz. Bu süre içerisinde müﬂterilerimiz makinay› ve üretim yapt›¤› sahan›n verimlili¤ini ölçebiliyor.
Müﬂterilerimiz kiralad›klar›
makinay› sat›n almak istediklerinde, daha önce ödedikleri kiralar›n bir bölümü peﬂinata say›l›yor.
Hangi ürünleri sunuyorsunuz? Ürün portföyünüz geliﬂecek mi?
Portföyümüzde Caterpillar iﬂ
makinalar›n›n yan›nda; jeneratör, kompresör, ayd›nlatma
kulesi, platform, hafif s›k›ﬂt›r-

ma ekipmanlar› ve müﬂterilerimizin ihtiyaç duyabilece¤i
tüm tamamlay›c› ürünlerin yer
almas›n› planlamaktay›z.
Kiralama talepleri için müﬂteriler nereye baﬂvuracaklar?
Hali haz›rda Türkiye genelindeki 9 bölge müdürlü¤ü ve
ﬂubelerimizin yan› s›ra,
20’den fazla bayiimizle de kiralama faaliyetlerini yürütmekteyiz. Yeni “CAT Rental
Store” konsepti ise ilk olarak
Bursa ve Antalya ﬂubelerimizde baﬂlayacak ve di¤er bölge, ﬂube ve bayilerimizde de
bu sene içerisinde uygulamaya al›nacakt›r.
“CAT Rental Store” ﬂubelerinizin tamam› Borusan Makina taraf›ndan m› kurulacak?
Mevcut tüm bayilerimize bu
yeni hizmeti sunma imkân›
verece¤iz.
Kiralama hizmetinizin bir
süre s›n›rlamas› olacak m›?
Sadece 1 günlük bir ihtiyaç
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için bile hizmet verece¤iz. Elbette uzun dönemli kiralamalar için de kapsaml› ve cazip
tekliflerimiz olacak.
Mesafe sorunu var m›? Her
yere kiralama yap›l›yor mu?
Türkiye s›n›rlar› içerisinde olmak üzere; Edirne’den Hakkâri’ye, Sinop’tan Hatay’a kadar her yerde kiralama çözümü sunabiliyoruz.
Ürünleri müﬂteriler mi belirliyor? Siz iﬂe göre alternatifler öneriyor musunuz?
Müﬂteriyi dinliyor, ald›¤› iﬂi inceliyor ve onun ihtiyac›na göre en do¤ru makina ve ataﬂmanlar› belirleyerek önerimizi yap›yoruz. Önemli olan
müﬂteriyi anlamak ve onun
için en do¤ru çözümü sunmakt›r. Tercih elbette onlara
kal›yor.
Ortalama ürün teslimat süreleri nedir? Farkl› ﬂubeler
birbirini destekliyor mu?
Bu iﬂe yapt›¤›m›z ciddi yat›-

r›mlar sayesinde, geniﬂ makina park›m›zla, müﬂterilerimize makinaya ihtiyaçlar› oldu¤unda çözüm sunabiliyoruz.
E¤er mevcut park›m›zdan
karﬂ›layam›yorsak, yeni yat›r›m alternatiflerini de çok k›sa süre içerisinde araﬂt›r›p,
müﬂterilerimizin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layabiliyoruz.
Makinalar›n›z›n
yüksek
oranda aktif olarak iﬂte kalmalar› yönünde müﬂterilerinize nas›l bir teminat sunuyorsunuz?
Kiralad›¤›m›z makina ve ürünler, alan›nda dünyan›n önde

gelen ve kaliteli markalar›d›r.
Ayr›ca, her 2 sene de makinalar›m›z› yeniliyoruz. Dolay›s›yla bu genç ve güçlü makina park›m›z›n iﬂte kalma süreleri çok yüksek olmaktad›r.
Ayr›ca herhangi bir ar›za durumunda da Türkiye geneline
yay›lm›ﬂ geniﬂ hizmet a¤›m›zla, her zaman makinalar›m›z›n yan›nda oluyoruz.
Kaza, h›rs›zl›k veya di¤er
hasar durumlar›nda prosedür nas›l çal›ﬂ›yor? Müﬂteri sorumlulu¤u nedir?
Makinalar›n kendisinden kaynaklanan ar›zalarda ve peri-

Yeni ürünlerin filomuza
kat›lmas› ile birlikte ürün
yelpazemizi geniﬂletiyoruz.
Önümüzdeki birkaç y›l
içerisinde mevcut filomuzu
3 kat büyütmeyi hedefliyoruz

yodik bak›mlar›nda sorumluluk firmam›za aittir. Tüm kiralanan iﬂ makinalar›, garantilerinin yan› s›ra, geniﬂ kapsaml› makina k›r›lma sigortas› ile teminat alt›nda bulunmaktad›r.
Bu sistemin müﬂterilere
sa¤lad›¤› temel avantajlar
nelerdir?
Bir ﬂantiyede sadece iﬂ makinas›na de¤il; jeneratör,
kompresör, ayd›nlatma kulesi, platform ve bunun gibi çok
çeﬂitli ekipmanlara ihtiyaç
oluyor. Bunlar› sat›n almak
için her bir tedarikçi ile ayr›
ayr› irtibat kurmak ise uzun
bir süre alacakt›r.
Biz Rental Store ile uzun veya k›sa vadeli tüm ihtiyaçlara
tek merkezden, h›zl› ve güvenli çözüm sa¤l›yoruz. Yap›lacak iﬂ için do¤ru makina
tespiti çok önemlidir. Bizim
sistemimizde, makinalar›n›z›
sat›n al›p büyük bir finansman
maliyetine girmeden önce ki-

ralayarak, iﬂinize uygun olup
olmad›¤›n› test edebilirsiniz.
‹ﬂin bir süreklili¤i olup olmayaca¤› konusunda belirsizlik
varsa kiralama yine avantaj
sa¤layacakt›r. Örne¤in, tüm
makina ve ekipmanlar› sat›n
almadan önce bir mermer
oca¤›n›n iﬂletilebilir olup olmad›¤›n› kiral›k araçlar kullanarak tespit edebilir ve buna
göre yat›r›ma devam etme ve
durma karar› alabilirsiniz.
Kiralad›¤›n›z araçlar için bak›m ve onar›m gibi maliyetleriniz olmayaca¤› gibi bu iﬂlerle ilgilenen bir ekip ve yedek parça stoku bulundurma
zorunlulu¤unuz da olmayacakt›r.
Bir iﬂ makinas›n›n gerçek maliyetini belirlemek zor olabilir.
Bu sistemde ise ayl›k kira bedeli, nakliye, yak›t, t›rnak, b›çak ve riper ucu gibi aﬂ›nma
malzemeleri d›ﬂ›nda sürpriz
bir maliyet olmamaktad›r.
Ayr›ca kiralad›¤›m›z makinalar azami 2 yaﬂ›nda oldu¤u
için, müﬂterilerimiz her zaman
en son teknolojiye sahip ve
üretim kapasitesi yüksek makinalarla çal›ﬂ›yorlar. Makinalar›n aktif olarak iﬂte kalma
süreleri de oldukça yüksek
oluyor.
CAT Rental Store’lar›n dünya’daki yayg›nl›¤› hangi boyutlardad›r?
Bu sistem Caterpillar mümessilleri taraf›ndan 72 ülke
ve 1,200’den fazla noktada
uzun y›llardan bu yana baﬂar› ile uygulanmaktad›r.
Kiralama konsepti Türkiye’de yayg›nlaﬂ›yor, de¤il
mi?
Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da kiralama bir sektör olarak oldukça geliﬂmiﬂ durumdad›r. Göreceli olarak daha
geri bir konumda olmakla birlikte son y›llarda Türkiye'de
de kiralama sektörü geliﬂme-
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ye baﬂlad›. Kullan›c›lar kiralaman›n avantajlar›n› gördükçe
bu yolu daha çok tercih etmektedirler.
Kiralama konusunda iﬂ makinalar› sektörü otomotivi takip
ediyor. Türkiye'de otomotiv
kiralama pazar› ileri boyutlardad›r. Firmalar kiralamaya ve
kaliteli hizmet almaya al›ﬂt›kça, iﬂ makinalar›nda da kiralamay› daha çok tercih etmeye baﬂl›yorlar.
Türkiye’deki avantaj ve dezavantajlar›n›z nelerdir?
Türkiye’de kiralama pazar›
daha tam olarak geliﬂmedi¤i

için, yeni ürün ve hizmetlerin
tan›t›m›nda ciddi çaba ve
kaynak sarf etmek gerekiyor.
H›zl› karar almak, belli riskleri üstlenmek ve ciddi bir kaynak ay›rmak gerekiyor. Bu
risklerinin yan›nda pazar›n yeni olmas›, birçok f›rsat› beraberinde getiriyor.
Büyüme planlar›n›z ve hedefleriniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
Yeni ürünlerin filomuza kat›lmas› ile birlikte ürün yelpazemizi geniﬂletiyoruz. Önümüzdeki birkaç y›l içerisinde mevcut filomuzu 3 kat büyütmeyi hedefliyoruz.

Borusan Makina,
Ankara’da düzenlenen
Komatek ‹ﬂ Makinalar›
Fuar›nda ilk CAT Rental
Store'un tan›tt›. CAT
Rental Store’da;
Caterpillar greyder, mikro
yükleyici, silindir,
ekskavatör ve teleskopik
yükleyici modelleri ile
birlikte, Wacker Neuson
markal› tokmak,
kompaktör, silindir, ›ﬂ›k
kulesi, ›ﬂ›k balonu,
benzinli ve elektrikli k›r›c›,
Atlas Copco
kompresörleri ve 250
kVA’l›k Caterpillar
jeneratör bulunuyordu.
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TIRSAN TREYLER
Treyler imalat›
‹STANBUL 0216 5640200
www.tirsan.com

BR‹SA BRIDGESTONE
Bridgestone
‹STANBUL 0216 5443500
www.bridgestone.com.tr

FORTIS F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3665700
www.fortislease.com

SCANIA TÜRK‹YE
Scania
KOCAEL‹ 0262 6769090
www.scania.com.tr

MICHELIN LAST‹KLER‹
Michelin
‹STANBUL 0212 3175200
www.michelin.com.tr

‹ﬁ F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3507400
www.isleasing.com.tr

‹NAN MAK‹NA
Mtb, Ga, Mtc, Mtd, Mtbits
‹STANBUL 0212 5492500
www.inanmakina.com

YAPI KRED‹ F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3402626
www.ykleasing.com.tr

KERVANCI ‹ﬁ MAK‹NALARI
Dnb, Krv, Dns, Klein, Cmv, Junjin
‹STANBUL 0216 3153580
www.kervanci.com.tr

F‹NANS F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3491111
www.finansleasing.com.tr

H‹DROMAK
Hidrock
ADANA 0322 4286838
www.hidromak.com.tr

DEN‹Z F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3701800
www.denizleasing.com

HKM ‹ﬁ MAK‹NALARI
Hkm
‹STANBUL 0216 4994585
www.hkm.com.tr

SIEMENS F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 2510207-08

KAYAKIRANLAR
Msb
‹STANBUL 0216 4664122
www.msbkiricilar.com

ARSER ‹ﬁ MAK‹NELER‹
Still
‹STANBUL 0216 4202335
www.arser.com.tr

OM MÜHEND‹SL‹K
Om, Picbucket, Ombad
‹STANBUL 0216 3655891
www.ommuhendislik.com.tr

REKARMA MAK‹NA
Crown, Avant, Leguan, Aerogo, Valla
‹STANBUL 0216 5930942
www.rekarma.com

CEYTECH
Kova imalat›
ADANA 0322 3943900
www.cey-tech.com

Kamyon

MENGERLER
Mercedes
‹STANBUL 0212 4843300
www.mengerler.com.tr

TATMAK - KARYER
Bomag, Marini, Hyster, Terex,
Comedil, Eickhoff, Dulevo, Comac, Allu
‹STANBUL 0216 3836060
www.tatmak-karyer.com
WIRTGEN ANKARA
Wirtgen, Vögele, Hamm,
Kleeman
ANKARA 0312 4853939
www.wirtgenankara.com.tr
KARUN GRUP
Manitovoc, Bauer, Grove, Klemm,
Goldhofer, Muller, Rayco-Wylie, Rtg,
Tesmec, Prakla
ANKARA 0312 3944300
www.karun.com.tr

APA MAK‹NA
Rhino
ADANA 0322 3464545
www.apamakina.com.tr
DEVRAN KEPÇE
Kova imalat›
‹STANBUL 0212 2784763

METALOKS
‹STANBUL 0216 5930244
www.metaloks.com.tr

EDAﬁ MAK‹NA
Terex, Dsb, Rsl, Lebrero, Veneta,
Gruen, Safer-Sicom, Palazzani,
Batmatic, Intrame
ANKARA 0312 3941097
www.edasmakina.com

ABDÜLKAD‹R ÖZCAN
Petlas, Stramaxx, Toyo Tires, Maxxis,
Hankook
ANKARA 0312 3093030
www.abdulkadirozcan.com.tr

PUTZMEISTER
Beton ekipmanlar›
TEK‹RDA⁄ 0282 7351000
www.putzmeister.com.tr

S‹F ‹ﬁ MAK‹NALARI
Jcb
‹STANBUL 0216 3520000
www.sif.com.tr

Makina

KENTSEL MAK‹NA
Vibrotech
ANKARA 0312 3954659
www.kentselmakina.com

Kova

Forklift

BOSKAR ‹ST‹F MAK‹NALARI
Caterpillar, Tennant
‹STANBUL 0216 4178189
www.boskar.com.tr

FORSEN MAK‹NA
Sennebogen, Abi, Banut, Delmag,
Doppstadt, Kröger, Pile Dynamics
‹STANBUL 0212 3932400
www.forsen.com.tr

GOODYEAR
Lastik
‹STANBUL 0212 3295050
www.goodyear.com.tr

KALL‹ MAK‹NA
Okb
ANKARA 0312 3940774
www.kallimakina.com.tr

VOLVO F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0216 6557500
www.volvo.com.tr

CERMAK
Takeuchi
‹STANBUL 0212 6715744
www.takeuchi.com.tr

DELTA MAK‹NA
Delta sontaj makinalar›
ANKARA 0312 3861545
www.deltamakina.com
H‹DROMEK
Hidromek
ANKARA 0312 2671260
www.hidromek.com.tr
TEKNOMAK END.
Dynapac, Sim, Svedala Demag, Moba
ANKARA 0312 3862211
www.teknomak.com.tr
KALE METAL
Kubota, Gehl, Ausa, Dynapac
KOCAEL‹ 0262 6411991
www.kalemetal.com
KOZA ‹ﬁ MAK‹NALARI
Merlo , Weber Mt, Red Rhino
‹STANBUL 0216 6636060
www.koza-is.com
P‹ MAK‹NA
Pi Makina
ANKARA 0312 4840800
www.pimakina.com.tr

ACARLAR MAK‹NE
Haulotte, Omme, Hinowa, Scanclimber,
Geda,
Unic-Ranes ‹STANBUL
0216 5814949 www.acarlarmakine.com

WACKER NEUSON MAK‹NA
Wacker
‹STANBUL 0216 5740474
www.wacker.com.tr

ÇUKUROVA ‹THALAT
New Holland
‹STANBUL 0216 3953460
www.cukurovaithalat.com

ÖZMAK MAK‹NA
Xcmg, Venieri, Belle, Topa/Win
‹STANBUL 0216 5450826
www.ozmakmakina.com.tr

DAS OTOMOT‹V
Terex , Genie
‹STANBUL 0216 4565705
www.dasvinc.com

SAN MAK‹NA
Sany
‹STANBUL 0216 3943210
www.sanmakina.com.tr

MAATS ‹ﬁ MAK‹NALARI
Manitou, D'avino, Mühlhauser,
Aerolift, Liftex, Bor-it, Denso, Raci
ANKARA 0312 3543370
www.maats.com.tr

HMF MAK‹NA
Hyundai, Atlet, Kwanglim
‹STANBUL 0216 4888000
www.hmf.com.tr
ÇUKUROVA MAK‹NA
Çukurova
MERS‹N 0324 6162678
www.cumitas.com

TEKNO ‹NﬁAAT
Potain, Stros, Bennighoven
‹STANBUL 0216 5776300
www.tekno.com.tr

SANKO MAK‹NA PAZ.
Doosan, Moxy, Mst, Soosan,
Atlas, Ingersoll-Rand, Rocla,
Montabert
‹STANBUL 0216 4530400
www.sankomakina.com.tr

HEDEF ‹ﬁ MAK‹NALARI
Sany beton ekipmanlar›
‹STANBUL 0216 4222320
www.hedefismakinalari.com.tr

HASEL ‹ST‹F MAK‹NALARI
Linde, New Holland, Hako, Jlg
‹STANBUL 0216 6342100
www.hasel.com

PALME MAK‹NA
Palme
ANKARA 0312 3851753
www.palmemakina.com

UYGUNLAR DIﬁ T‹CARET
Liugong, Kato, Feeler
‹STANBUL 0216 4258868
www.uygunlar.com

BEYER MAK‹NA
Beyer
ANKARA 0312 8151459
www.beyer.com.tr

TEMSA GLOBAL KOMATSU
Komatsu, Dieci, Pramac, Omg
‹STANBUL 0216 5445801
www.komatsu.com.tr

LIEBHERR MAK‹NE
Liebherr
‹STANBUL 0216 4531000
www.liebherr.com

GAMA T‹CARET
Zoomlion, Mustang, Longgong
ANKARA 0312 4094500
trading@gama.com.tr

IMER-L&T ‹ﬁ MAK‹NALARI
Ihimer
ANKARA 0312 4921750
www.imer-lt.com.tr

ENKA PAZARLAMA
Hitachi, Kawasaki, Mitsubishi,
Tadano, Tadano Faun, Npk, D&A,
Iveco, Tcm, Schmitz, Sdmo
‹STANBUL 0216 4466464
www.enka.com.tr

GÖKER ‹ﬁ MAK‹NALARI
Gomaco
ANKARA 0312 4421157
www.goker.com.tr
MEKA
Beton santralleri
ANKARA 0312 3979133
www.meka.biz
PENA MADEN
Tünel ekipmanlar›
ANKARA 0312 4430070
www.penamaden.com
PARKER PLANT
Asfalt Plentleri
ANKARA 0312 3860920
www.parkerturkiye.com
SEDA MAK‹NA
Tünel ekipmanlar›
‹STANBUL 0216 3668468
www.sedamakina.com.tr
EMSAMAK
Padley & Venables, Amg, Rds
‹STANBUL 0216 3605100
www.emsamak.com

Makina

Makina

Makina

ÇUKUROVA Z‹RAAT
Case, Sumitomo, Ammann,
Furukawa, Fleetguard
‹STANBUL 0216 4512404
www.cukurovaziraat.com.tr

Makina, Forklift, Kamyon, K›r›c›

AK F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3348000
www.aklease.com.tr

BORUSAN MAK‹NA
Caterpillar, Terex-O.K., Mantsinen,
Metso,
Thwaites ‹STANBUL
0212 3935500
www.borusanmakina.com

ALFATEK
Jcb Vibromax, Sandvik, Schwing,
Stetter
‹STANBUL 0216 6600900
www.alfatekturk.com
ATLAS COPCO
Atlas Copco
‹STANBUL 0216 5810515
www.atlascopco.com.tr
VOLVO TÜRK
Volvo
‹STANBUL 0216 6557500
www.volvo.com.tr
S‹LVAN SANAY‹
T›rnak, b›çak, yürüyüﬂ tak›mlar›
‹STANBUL 0216 3991555
www.silvansanayi.com

Yedek Parça

SOL‹DEAL LAST‹K
Solideal
‹STANBUL 0216 4891500
www.solideal.com.tr

K›r›c›

ERNAK OTOMOT‹V
Kamyon destek
‹STANBUL 0216 3952480
www.ernak.com.tr

Lastik

LASZIRH A.ﬁ.
Lasz›rh zincirleri
‹STANBUL 0212 7714411
www.laszirh.com

GARANT‹ F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3653000
www.garantileasing.com.tr

Z‹RAAT F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 3672300
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RENAULT TRUCKS
Renault
‹STANBUL 0216 5241000
www.renault-trucks.com.tr

Kamyon

ALTERNAT‹F F‹NANSAL K‹RALAMA
Finans
‹STANBUL 0212 2313434
www.alease.com.tr

Finans

sektörel rehber

ANADOLU F‹LTRE
Çeﬂitli filtre
‹STANBUL 0216 5278295
www.anadolufiltre.com.tr
CAN K‹MYA
Merkezi ya¤lama sistemleri
‹STANBUL 0212 5568308
www.cankimya.com.tr
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F‹LMAR F‹LTRE
Çeflitli filtre
‹SKENDERUN 0326 6461010
www.filmar.com.tr

CEVSAN OTOMOT‹V
Disk, pleytler
‹ZM‹R 0232 4796782
www.cevsanotomotiv.com

YEN‹ F‹L F‹LTRE
Çeﬂitli filtre
‹SKENDERUN 0326 6262080
www.filfilter.com.tr

TOPRAKMAK
Disk, pleytler
ANKARA 0312 3954308
www.toprakmak.com

ASAﬁ F‹LTRE
Çeﬂitli filtre
‹SKENDERUN 0326 4561560
www.asasfilter.com

FMP ‹THALAT
Çeﬂitli
‹STANBUL 0216 3625244
www.fastmovingparts.com

H‹SAR ÇEL‹K DÖKÜM
Pabuç, istikamet, cerler
‹STANBUL 0216 4647000
www.hisarcelik.com

SLIDE SLEDGE
Ekipman
‹STANBUL 0542 4540353

PAGE
T›rnak, palet pabuçlar›, b›çaklar,
Hisar, Mapa
‹STANBUL 0216 5744497
www.page-ltd.com
BOSCH REXROTH
Çeflitli hidrolik ekipmanlar
KOCAEL‹ 0262 6760000
www.boschrexroth.com.tr
H‹DRO TEKN‹K
Perkins
‹STANBUL 0216 3948040
www.hidro-teknik.com
T‹BET MAK‹NA
Diﬂli, rulman
‹ZM‹R 0232 8439050
www.tibetmakina.com
KUZEY ‹THALAT
Çeﬂitli
‹STANBUL 0216 4159674
www.kuzeyithalat.com
AES T‹CARET
Çeﬂitli
‹STANBUL 0216 4209355
www.aesticaret.com

Yedek Parça

H‹PSAN H‹DROL‹K
Hidrolik Pompa, Revizyon, Servis,
Yedek Parça
‹STANBUL 0212 2640046
www.hipsan.com.tr
DELKOM GRUP
Bo-Rocks, Zodiac, Kuvars
ANKARA 0312 3541384
www.delkom.com.tr
MUNDES MAK‹NA
Groeneveld, Pfrundt
‹STANBUL 0216 4596902
www.mundesmakina.com
RITCHIE BROS.
Uluslar aras› mezatlar
‹STANBUL 0533 7631170
www.rbauction.com
SANDVIK END.
Sandvik
‹STANBUL 0216 4530700
www.smt.sandvik.com/tr/
ERDO⁄ANLAR NAKL‹YAT
A¤›r Nakliyat
‹STANBUL 0216 4713232
www.erdoganlarnakliyat.com

A⁄IR D‹ZEL
Diﬂli, Cer gruplar›
‹STANBUL 0212 6711367

HAREKET PROJE
A¤›r Nakliyat
‹STANBUL 0216 3114141
www.hareket.com.tr

ERÇET‹N ‹ﬁ MAK‹NALARI
Çeﬂitli
‹STANBUL 0212 5490918
www.ercetin.com.tr

AYDIN V‹NÇ
A¤›r Nakliyat
BURSA 0224 2546888
www.aydinvincgrup.com

FERHAT DÖKÜM
Diﬂli imalat›
KONYA 0332 2512418
www.ferhatdokum.com.tr

SITECH EUROASIA
TEKNOLOJ‹ SERV‹S
Trimble
‹STANBUL 0212 3935500
www.sitech-eurasia.com

ÇÖZÜM MAK‹NA
Carraro, Yanmar
‹STANBUL 0212 4827818
www.cozum-makina.com
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GNR ‹ﬁ MAK‹NALARI
Hidrolik aksamlar
‹STANBUL 0212 4852060
www.gnr.com.tr

Di¤er

ﬁAMP‹YON F‹LTRE
Çeﬂitli filtre
‹SKENDERUN 0326 6562030
www.sampiyonfilter.com.tr

Yedek Parça

sektörel rehber

Tabloda yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikler için lütfen
“gkuyumcu@forummakina.com.tr” adresine bilgi
veriniz.

