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Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,
ağırlığı daha az olan her zaman kazanır. Daha hafif ürünler için, daha
ince ve güçlü çeliğe ihtiyacınız var. Tıpkı Strenx gibi bir çeliğe. Yüksek
mukavemetli yapısal çelik Strenx ile vinçlerde yakıt tüketimini 
azaltabiliyor ve aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi sunabiliyor. 
Bu şekilde kullanıcılar bir günde daha verimli çalışabiliyor.
Tüm bunlar Strenx’in en büyük avantajlarıdır. Hangi alanda
kullanırsanız kullanın, Strenx çelik performansınızı artıracak.

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com 
www.ssab.com.tr
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Covid, ekonomi sorunları derken şimdi de başımıza komşu! sorunu 
çıktı. Yunanistan ile aramızdaki sorun her an başımızı ağrıtabilecek 
şekilde gelişiyor. Tamam, askeri gücü olmayan bir ülke Yunanistan. 
Arkasına Fransa'yı alıp, AB kozunu da masaya sürüp aklı sıra bize 
gözdağı veriyor ama nasıl ki zamanında ağzının payını verdiysek şimdi 
de veririz ve daha önce olduğu gibi arkasına bakmadan gider. 
Gider gitmesine de benim esas korkum böyle bir sürtüşmenin 
Türkiye ekonomisine getireceği ağır yük. Zaten yeteri kadar sorun 
varken üstüne bir de yeni sorunların gelmesi. Bütün olumsuzluklara 
rağmen, sektörümüzdeki olumlu gelişmelerin olması gerçekten 
moralleri düzeltiyor. Böyle bir dönemde bile yeni firmaların 
açılması, eski firmaların hala yeni ürünler geliştirme çabaları veya 
distribütörlerin yeni modeller getirmesi... Bunlar hep sektörün pazara 
olan güveninden kaynaklanıyor. Umarım bu böyle de devam eder. 
Bu sayımızdaki haberlere bakınca da bunun örneklerini göreceksiniz 
zaten. Hidromek yeni ürününü tanıttı, Olimpa adı ile yeni bir yerli kırıcı 
markası pazara giriş yaptı, Hyundai Türkiye pazarına olan güvenini 
Hasel ile anlaşarak gösterdi. Bunların dışında da beklenen olumlu 
gelişmeler var ama henüz resmiyet kazanmamış görüşme sürecinde 
olan ( azzzz sonra )

Hani bizim meşhur " Pratik Türk zekası " var ya, her soruna çözüm 
bulan, her duruma çabuk uyum sağlayan, işte bir defa daha Covid 
konusunda da bir şekilde şartlara uyum sağlayıp yaşam savaşı veren 
bir sektör olduğumuzu ispat ettik. İşte bata çıka ilerlerken başımıza 
inşallah Yunanistan ile yaşanacak, işleri biraz daha sekteye uğratacak 
yeni baş ağrıları çıkmaz.

Barış, huzur ve sağlıklı günler diliyorum ..

ŞİMDİ NE OLACAK?

İşte bir defa daha Covid 
konusunda da bir şekilde 
şartlara uyum sağlayıp 
yaşam savaşı veren bir sektör 
olduğumuzu ispat ettik.
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HYT Tam Lojistik, filosunu 10 adet ‘2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile genişletti. Manisa 
Turgutlu’daki tesisinde düzenlenen teslimat töreninde Ford 
Trucks F-MAX’i yerli üretim olması, Eskişehir’de üretilmesi 
ve yaygın yedek parça ve servis ağı gibi sunulan kapsamlı 
hizmetlerden dolayı tercih ettiklerini vurgulayan Haluk Tezcan’a 
Ford Trucks yönetimi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 
F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 
2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. 
Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca 
erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak 
için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir 
ortam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500 PS, 2500 Nm güç ve 400 kW 
frenleme gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün 
aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, 
yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki 
modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler 
arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max 
Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin %7'ye varan oranda 
azaltılması ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini 
düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda 
maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç yönetim şirketi Eaton, filo ve ekipman yöneticilerine makine 
lokasyonu ve performansına kapsamlı bir bakış imkanı sunan yeni 
TFX uzaktan izleme sisteminin lanse etti. Bu sistem, kullanıcılarına 
ister tek bir makine isterse bir filo olsun, uygulamalarına 
mükemmelen uyan bir telematik çözüm sunuyor. Kablosuz 
programlanabilen TFX cihazı, Eaton HFX kontrol cihazı gibi diğer 
bağlı donanımların uzaktan güncellenmelerini sağlıyor. TFX sistemi 
işlevselliği sayesinde bağlı akıllı hidroliklere Eaton ve Eaton dışı 
bileşenlerle kusursuz entegrasyon sağlayarak makine sağlığı 
hakkında eksiksiz bilgi veriyor. Mobil arazi ekipmanının engebeli 
ortamına uygun kompakt tasarım ve IP67 çevresel derecelendirmeye 
sahip. Belirli bir esnek makinenin veya bütün bir filonun ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde yapılandırılabiliyor. Siber güvenlik risklerini 
yönetmeye ve makinenin kullanılabilirliği ile bütünlüğünü 
korumaya yardımcı güvenli gelişim yaklaşımını benimsiyor. Eaton’da 
İleri Kontroller EMEA Ürün Müdürü olan Jiri Foukner “Ağır ekipman 
yazılım güncellemelerinin bir düğmeye basılarak yapılabildiği ve 
planlanmamış duraklama sürelerini geçmişin bir parçası olduğu bir 
gelecek inşa etmek için çalışıyoruz,” diyor. “Yeni TFX sistemi filo ve 
ekipman yöneticilerine makinelerinin kapsamlı bir görünümünü 
sunmak için tasarlandı. CAN veri yoluna bağlanan her şey TFX 
sistemine aktarılabilir ve bu da son kullanıcıların daha akılcı bakım 
ve yönetim kararları almasına yardımcı olacaktır” dedi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen 
inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 
mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır 
Beton Endeksi” 2020 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. İnşaattaki 
hareketliliğin 3. ayını geride bıraktığına dikkat çeken Rapor, 

Ford Trucks’tan HYT Tam Lojistik’e  
10 adet Ödüllü F-MAX teslimatı

Eaton ile makinelerin tüm bilgilerine 
kolayca ulaşılıyor

İnşaattaki hareketlilik 3. ayını geride bıraktı

KISA KISA

konuta olan talebin hâlen cazibesini 
koruduğunu ve inşaat faaliyetlerinde 
geçen yıla kıyasla tablonun olumlu 
göründüğünü ortaya koydu. Raporun 
sonuçlarını değerlendiren THBB 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 
“Son 3 aya ilişkin inşaat sektöründeki 
gelişmeler inşaat sektörünün 
Türkiye ekonomisinde katalizör 
vazifesi görmeye başladığına 
işaret etmektedir. 20 aydan sonra 
inşaatın hız kazanması ile birlikte 
inşaata girdi sağlayan imalat 
sektörlerinde ve inşaata bağlı olan 
hizmet sektörlerinde çok ciddi bir 
hareketlenme yaşanmıştır” dedi. 
Haziranda 190 bin rakamı ile zirve 
yapan konut satışlarının temmuzda 
229 bin ile tüm zamanların en 
yüksek değerine ulaştığını ifade eden 
Yavuz Işık, “Temmuz ayında ikinci el 
konutların satışında çok daha büyük 

bir hareketlilik olmuştur. İlk el konutlarda banka kredisi etkisini 
göstermiş ve 40 bine yakın bir satış rakamını gerçekleştirmiştir. 
İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki lokomotif rolü 
düşünüldüğünde, sektör için atılan olumlu adımların 
önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi beklenmektedir” dedi.
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Borusan Cat, Türkiye’nin denizcilik ve gemi inşa sektörüne sunduğu ürün 
ve hizmetlerine yeni bir marka daha ekledi. Bu yılın haziran ayında Berg 
Propulsion, Caterpillar Propulsion şirketini satın aldı ve yaklaşık yedi yıl 
sonra Berg Propulsion markası tekrar bağımsız bir marka olarak denizcilik 
sektöründeki yerini aldı. Caterpillar Propulsion temsilciliğini yürütmekte 
olan Borusan Cat de, bu gelişmenin ardından Berg Propulsion Türkiye 
temsilciliğini üstlendi. Köklü ve tanınmış bir marka olan İsveç merkezli Berg 
Propulsion, özellikle “Pitch Kontrollü Pervane (MPP)” ve “Azimut (MTA)” ve 
“Tünel Tip (MTT)” itici pervane” sistemleri ve buna bağlı kontrol ve elektrik 
sistem entegrasyonunda, dünya denizcilik endüstrisinin liderlerinden 
biri olarak kabul ediliyor. Berg Propulsion, İsveç ve Singapur’da bulunan 
üretim tesislerini, şirketin İsveç’te bulunan ArGe merkezinin yakınındaki 
tek yerleşkede birleştirmeye karar verdi. Üretim tesislerini aynı yerleşkede 

Borusan Cat, Berg Propulsion’ın Türkiye temsilcisi oldu

Üretim aşamalarına sıkı takip

KISA KISA

Okyanus Teknoloji, Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi ile izlenebilir ve 
yönetilebilir üretime imkan tanıyor. Sistem, fabrikalarda ve depolarda zaman 
kaybını önleyerek verimlilik artışı sağlıyor. Bugüne kadar hayata geçirdiği çok 
sayıda ilk ve tek olma özelliğine sahip ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan 
Okyanus Teknoloji, Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi ile izlenebilir 
ve yönetilebilir üretime imkan tanıyor. Fabrikalarda ve depolarda mamul, 
yarı mamul, kalıp ve konveyörlerin anlık konumunu, hangi aşamalardan 
geçtiğini, nerede ve ne kadar süre işlem gördüğünü ve bekleme sürelerini 
tespit eden Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi, zaman kaybını önleyerek 
verimlilik artışı sağlıyor. Fabrikalarda ve depolarda yarı mamul stoklarının 

birleştirmek, özellikle yedek parça uyumunu ve bulunurluğunu artırarak, 
dünyanın her noktasına hızlı bir şekilde ürün ve hizmet sunma yetkinliğini 
güçlendirecek. Birleşmenin ardından, yeni yatırımlar yapılarak üretim ve 
hizmet kapasitesi artırılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan Cat 
Türkiye Genel Müdürü Hasan Tahsin Güven, şunları söyledi: “Berg Propulsion 
sektörün köklü, bilgi ve deneyimi yüksek şirketlerinden biri. Bir dönem 
Caterpillar Propulsion bünyesinde yer alsa da marka olarak müşteriler 
tarafından hiçbir zaman unutulmadı. Şirket, üretimi, her aşamasında kalite, 
performans ve dayanıklılığa odaklanan bir anlayışla ve her zaman yenilikçi, 
müşteriye özel çözümler geliştirme perspektifi içinde gerçekleştiriyor. Türk 
denizcilik ve gemi inşa sektörüne bu teknolojiyi sunmaktan gurur ve mutluluk 
duyuyoruz. Berg Propulsion’un ürün ve çözümleriyle, müşterilerimizin işlerine 
daha fazla değer katmaya devam edeceğiz.”

kayıtlı göründükleri yerden farklı bir lokasyona yerleştirilmiş olması zaman ve 
iş kayıplarına yol açıyor. Üretim takip sistemi sayesinde mamul, yarı mamul, 
kalıp ve konveyörlerin anlık konumu, hangi aşamalardan geçtiği, nerede ve 
ne kadar süre işlem gördüğü ve bekleme süreleri tespit edilebiliyor. Wipelot 
Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi ile tesis içerisinde takip edilecek kapsama 
alanları oluşturulabiliyor. Stokların anlık olarak bulundukları yeri ve tesisteki 
toplam anlık stok değerlerini tespit eden Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip 
Sistemi, forkliftlere ve motorlu araç operatörlerine stokların doğru yerini ve 
en kısa rotayı bildirerek işlerini kolaylaştırıyor. Bu sayede ürün aramaya son 
veren Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi, zaman kaybını önleyerek 
verimlilik artışı sağlıyor. Aynı zamanda forklifte kurulu tablet üzerinden 
hangi stoktan kaç adet, hangi istasyona veya üretim hattına götürüleceği ve 
stokların nerden alınacağı gösteriliyor. Ürün hattı, istasyon, forklift ve operatör 
bazında raporlar alınarak, planlanan ve gerçekleşen üretim planları da 
karşılaştırılabiliyor. Zaman kayıplarının neden ve nereden kaynaklandığını, 
arızaların hangi sebeplerle ve hangi kanallar nedeniyle ortaya çıktığını 
anlık olarak bilmeye imkân tanıyan Wipelot Ürün-Yarı Mamul Takip Sistemi, 
konulan kural ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını ve ne oranda çözüm 
sağladığını izlemeye de olanak sağlıyor. Forklift ve motorlu ekipmanlar, stok 
taşıma araçları, hammadde, ürün ve yarı mamul kasaları sisteme entegre 
edilip izlenebilirken, sistem yetkili kişileri üretim hattında azalan veya biten 
ham madde ve yarı mamul stokları için önceden uyarıyor. Bu sayede hızlı iş 
emri yönetimiyle üretim hattının durmasının ve üretimin yavaşlamasının 
önüne geçilebilmesine yardımcı oluyor.
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Epiroc, iyiyi daha iyi hale getirmek 
için çalışıyor
Madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar endüstrileri için dünyanın önde gelen verimlilik tedarikçilerinden biri olan Epiroc, 
en gelişmiş teknolojileri kullanarak en yenilikçi maden ve inşaat ekipmanlarını geliştirip üretiyor. 5,5 kg’ dan 10 tona 
kadar çalışma ağırlığına sahip toplam 22 adet farklı ağırlıkta makine ve uygulamaya özel kırıcılarını müşterilerine 
sunan firma, profesyonel servis ve destekleriyle de makinelerin çalışabilir olduğu süreleri en üst düzeye çıkartıyor

145 yılı aşkın deneyime sahip olan Epriroc, dünya genelinde 13 
binden fazla çalışanı, 150’den fazla ülkedeki müşterileri, İsveç, 
ABD, Kanada, Çin ve Almanya’da üretim tesisleri ve onlarca ürün 

geliştirme merkezleri ile hizmet sağlıyor. Müşterileri ile yakın iş 
birliği içinde çalışarak, gereksinimlerini anlayarak, çözümler sunmayı 
hedefleyen Epiroc, üretkenlik, güvenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik 
konularına büyük veriyor.

Yüksek performans, düşük servis bakım maliyetleri
 “Atlas Copco Grup’un bir parçası olarak faaliyet gösterdiğimiz uzun 

geçmişimizden sonra, iyiyiyi daha da iyi hale getirme tutkusuyla Epiroc 
markası ile çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Epiroc 
Türkiye ve Orta Doğu Bölgesel İş Geliştirme Müdürü İrem Palavan, 
“Epiroc adı, “kayada” anlamına gelir ve madencilik, kaya kazma ve 
doğal kaynaklara odaklandığımızı, müşterilerimize yakınlığımızı ve 
iş ortaklıklarımızın gücünü yansıtır” dedi. Sektöre odaklı yapılarının 
piyasanın taleplerine çabuk ve kararlı biçimde cevap vermelerine olan 
tanıdıklarını belirten İrem Palavan, “Makinelerimiz, projelerinizin 
programa ve bütçeye uygun biçimde yürütülmesinde size yardımcı 
olmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda yaptığımız her işte çevre 
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ayak izimizi azaltmak için çaba gösteriyoruz. Yüksek performanslı 
makineler ve servis mükemmelliğinden, otomasyon ve birlikte 
çalışma için en yeni araçlara kadar her alanda iyiyi daha iyi hale 
getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu. Dünyanın her yerindeki 
şubeleri ve iş ortaklarıyla profesyonel servis ve destek ile makinelerin 
çalışabilir olduğu süreleri en üst düzeye çıkarttıklarını kaydeden 
Palavan, yedek parçalar ve eğitimden revizyonlara, yeniden üretim 
çözümleri ve Midlife hizmetlerine kadar her alanda hizmet verdiklerini 
söyledi ve şunları ekledi: “Dünyanın ilk hidrolik kırıcısını biz ürettik. 
1963 yılında alınan patent, hidrolik ataşmanların ekskavatörlerde 
yepyeni bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tüm endüstriyi 
şekillendirdik. O günden bu yana, dünyanın birçok yerinde müşteriler 
hidrolik ataşmanlarımızdan yararlanıyor. Epiroc olarak yenilikçi ve 
geniş hidrolik ataşman ürün grubumuz ile yüksek performanslı, 
kullanıcı dostu, sağlam ve uzun ömürlü ekipmanlarımızı pazarda 
müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yüksek performans, düşük 
servis bakım maliyetleri ve uzun ömür sayesinde müşterilerimizin 
işletme giderlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Epiroc olarak yeni 
nesil hidrolik kırıcılarımız ile güç/ ağırlık performansımız sayesinde 
müşterilerimizin işletme giderlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Tüm 
Hidrolik kırıcılarımız daha az ses ve ağırlık, daha fazla güç prensine 
göre dizayn edilmiştir. Halen 24 aktif yeni, 12 beklemede olmak üzere 
toplam 249 patentimiz bulunmaktadır. Epiroc olarak sürekli yenilikleri, 
müşterilere kaliteyi arttırmanın, zaman ve maliyetten tasarruf etmenin 
ve faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmanın yeni yollarını araştırıyor, 
hayata geçiriyoruz.”

5,5 kg’ dan 10 tona kadar 22 farklı makine
Tüm bu sektörlerde kullanılmak üzere daha az ağırlık daha fazla 
güç prensibine göre özel tasarlanmış ürün gamlarında 5,5 kg’ 
dan 10 tona kadar çalışma ağırlığına sahip, toplamda 22 adet 
farklı ağırlıkta makine ve uygulamaya özel kırıcılarımız mevcut 
olduğuna değinen İrem Palavan, “En geniş ürün yelpazesine 
sahibiz! Madencilik, inşaat, kamu ve yıkım sektörlerinde birçok 
farklı operasyonu yapabilen çok çeşitli ve farklı büyüklüklerde 
hidrolik ataşmanlarımız mevcut. Hidrolik kırıcılarımıza ilave olarak 
ürün yelpazemizde; yıkım-geri dönüşüm ve hurda versiyonlar olan 
makaslarımız,  mıknatıslarımız, kavrayıcılarımız, kırıcı kovalarımız, 
kompaktörlerimiz ve yatay&dikey ve testere versiyonları olan 
tamburlu kesicilerimiz bulunmaktadır” dedi. “Epiroc hidrolik 
kırıcılarının satışını, iş makinelerinin kullanıldığı tüm yeraltı ve 
açık madenlerde, tünelcilik, baraj, altyapı, yol, yıkım ve bakım 
çalışmalarında, çimento fabrikalarında ve tüm kamu kurumlarına 
gerçekleştirmekteyiz” ifadelerini kullanan Palavan, “Epiroc kırıcıları 
ile aktif olarak inşaat, maden ve kamu sektöründe ağırlıklı olarak 
hizmet vermekteyiz. Ancak kısa ve orta vadedeki hedefimiz yıkım, 
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mermer & doğaltaş ve hafriyat sektöründe de etkinliğimizi daha 
da arttırarak, küresel olarak edindiğimiz tecrübelerimizi bu 
sektörlere aktarmak, sektöre değer katarak, işletme maliyetleri 
minimize ederek fark yaratmaktır. Epiroc’un yeni nesil orta ve 
ağır hidrolik kırıcılarının güç /ağırlık oranı ve performansı diğer 
ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha fazladır. Düşük ağırlığı ve 
HB Ağır Seri yüksek verimi sayesinde, iş makinesinden daha az 
hidrolik güce gereksinim duyarken azami darbe performansını 
korur. Bu durum, daha küçük iş makinelerinin kullanılmasına 
olanak sağlayarak iş makinesi için yatırım maliyetini azaltır. Aynı 
zamanda kırıcılarımızın hidrolik sistemden daha az güç alarak, 
iş makinesinden daha az yakıt almasına ve müşterilerimizin 
işletme maliyetini düşürmesini sağlar. Türkiye koşullarında yakıt 
maliyetlerinin genel işletme giderlerindeki payı göz önünde 
bulundurulduğunda, yeni nesil kırıcılarımız ile müşterilerimizin 
genel işletme giderlerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Toplam işletme 
maliyetinde sağladığımız tasarrufa ve dayanıklılığa önem veren 
firmalar tarafından tercih edilen bir markayız” şeklinde konuştu.

Daha az ağırlık daha fazla güç
“Epiroc olarak kırıcılarımızı SB, HB ve MB seri olmak üzere 3 ana 
model altında satışa sunmaktadayız. Her bir model kırıcımız kendi 
ağırlık sınıfının ve kullanımın alanın en iyisidir” ifadelerini kullanan 
İrem Palavan, kırıcı modelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Geçtiğimiz sene Epiroc SB model “sağlam gövde konseptli” hidrolik 
kırıcılarının 25.yıldönümünü kutladığına değinen Palavan,  SB 
model kırıcılarının gövde tasarımı sayesinde ürün yelpazesindeki 
en popüler modellerinden biri olduğunu söyledi ve şunları ekledi: 
“SB model kırıcılarımız, daha ince, daha hafif, daha az parça, daha 
kompakt tasarımdadır. Üstün dayanıklılık ve performans, daha kolay 
kullanım, daha düşük yakıt tüketimi ve diğer avantajlar, SB hidrolik 
kırıcıları pazarda lider yapmaya devam etmektedir. SB hidrolik 
kırıcılar, hafif beton yapıların ve asfalt kaplamaların hem iç hem de dış 
mekanlarda yıkılması için güvenilir bir seçimdir. Toprak işleri yapmak, 

yeraltı işlemlerinde ölçeklendirme, dökümhanelerdeki kepçe ve 
dönüştürücüleri temizlemek ve diğer zorlu görevler için uygundurlar. 
SB kırıcılar Epiroc'un İsveç'in Kalmar şehrinde bulunan fabrikasında 
üretilmektedir. 24 tona kadar ağırlık sınıflarındaki taşıyıcılar için 
tasarlanmıştır, servis ağırlıkları 55 kg ila 1060 kg arasında değişen 
dokuz modelde mevcuttur. Seri, herhangi bir mikro veya mini 
ekskavatör, beko, mini yükleyici veya yıkım robotuna uygun modeller 
içerir. Üstün dayanıklılıkları, onları daha az deneyimli son kullanıcılara 
güvenle kiralayabilen kiralama şirketleri için de popüler bir seçenek 
haline getirmektedir. SB serisindeki hidrolik kırıcıların kurulumu ve 
servisi kolaydır; özel bir alet veya adaptör tertibatı gerekli değildir. 
Kırıcı uç değiştirilmesi, patentli alet kilitleme sistemi sayesinde basittir 
ve alt burç değişimi, kullanıcı tarafından yerinde standart el aletleriyle 
değiştirilebilir. Entegre Epiroc Energy Recovery teknolojisi, verimliliği 
artırır ve yakıt tüketimini azaltır. Aşırı yük koruması, entegre bir basınç 
emniyet valfi ile sağlanır. Ayrıca su altı uygulamaları için bir hava 
girişi olan Otomatik Başlatma ve Epiroc ContiLube ™ II mikro veya 
ContiLube ™ II otomatik yağlama sistemleri de bazı modellerde isteğe 
bağlıdır” dedi. 

Epiroc MB model orta seri hidrolik kırıcılar
Orta seri kırıcılar, madencilik ve taş ocakçılığı, yıkım ve yenileme, inşaat 
ve metalürji endüstrisindeki geniş bir uygulama yelpazesi için verimli 
bir seçim olduğunu kaydeden İrem Palavan, MB serisinin beton ve 
asfalt kırım işleri, inşaat sahalarında ikincil taş ve ikincil taş ve birincil 
taş kırma içinde ideal olduğunu aktardı. 
MB model orta seri hidrolik kırıcıların müşterilerinin işletme 
maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak hedefiyle geliştirildiğini 
dile getiren İrem Palavan, MB serisinin daha hafif ve daha kompakt 
olmakla birlikte, yüksek performans sunduğunu söyledi ve şunları 
ekledi: Yeni tasarım MB modellerimiz, daha yüksek güvenilirlik 
ve performans, daha düşük tamir maliyetleri ve bakım için kolay 
verilebilirlik sunar. MB orta seri kırıcılar Epiroc'un Almaya’nın Essen 
şehrinde bulunan fabrikasında üretilmektedir. 10 tondan 32 tona 
kadar ağırlık sınıflarındaki taşıyıcılar için tasarlanmıştır, servis ağırlıkları 
750 kg ila 1650 kg arasında değişen beş modelde mevcuttur. MB 
model kırıcılarımızın hepsi, gelişmiş kontrol teknolojisi ile kırıcı 
performansı, çalışma sırasındaki darbe enerjisi ve hız arasındaki çıktı 
dengesini ayarlayan otomatik piston strok boyu anahtarlama sistemi 
olan AutoControl ile optimize edilmiştir. Piston strok uzunluğu sistemi 
AutoControl çalışmalar sırasında çıkış dengesini otomatik olarak 
ayarlayarak performansı artırır.”

Popüler özellikler
AutoControl ve StartSelect’un Epiroc hidrolik kırıcılarının yıllardır 
popüler özellikleri olduğuna dikkat çeken Palavan, “AutoControl, 
piston strok uzunluğunu otomatik olarak ayarlayarak kırıcı 
performansını optimize eder. StartSelect sistemi iki mod arasında 
manuel geçiş sağlar. AutoStart modu, kırma döngüsünün 
başlangıcında kolay konumlandırmaya olanak tanır ve AutoStop 
modunda kırma döngüsünün sonunda boş yanmayı önlemek için 
kırıcı otomatik olarak durur. EnergyRecovery özelliği sayesinde, 
Enerji geri kazanımı piston geri tepme enerjisini ek hidrolik 
giriş olmadan otomatik olarak kullanarak performansı arttırır 
ve titreşimi azaltır. Entegre StartSelect valfi, operatörün hidrolik 
kırıcı çalıştırma davranışını çalışma koşullarına göre birkaç basit 
adımda ayarlamasını sağlar. MB Model kırıcılarımız, Optimize 
yağ tüketimi ve sürekli yağlama için otomatik yağlama cihazı 
olan ContiLube ™ II ile donatılmıştır. Bu özellik sayesinde, bakım 
gereksinimini azaltır ve bakım nedeniyle durma sürelerini en aza 
indirir. VibroSlienced Plus sistemi kırıcı darbe mekanizmasını 
ve gövdesini özel sızdırmazlık parçaları ve conta sistemi ile izole 
ederek gürültü ve titreşim seviyelerini azaltır. Opsiyonel iki 
aşamalı toz sızdırmazlık sistemi DustProtector II, parçaların hizmet 
ömrünü uzatır, gres tüketimini azaltır.  Patentli StartSelect sistemi, 
operatörün, zemin koşullarına bağlı olarak çalıştırma ve kapatma 
davranışını ayarlamasını sağlar. Verimi yüksek performansla bir 
araya getiren Orta seri kırıcılar, birçok uygulamada kullanılabilir” 
ifadelerini kullandı.
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Hyundai İş Makinaları’nın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen 
Hasel İş Makinaları, markanın ekskavatör pazarındaki 

eski gücüne ulaşması ve daha fazla pazar payı elde 
etmesi için çalışmalara başladı. Öncelikle müşterilere 

hizmet verecek birimlerle ilgili hareket geçtiklerini 
belirten Hasel İş Makinaları Genel Müdürü Atilla 

Köksal, “Hyundai markasına ilgi duyan tüm 
kullanıcılara ulaşmak istiyoruz” dedi

Hyundai, 
Hasel güvencesiyle 

yeniden pazarda 
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Dünyanın önemli iş makineleri markası arasında yer alan ve 
Türkiye’de uzun bir geçmişe sahip olan Hyundai, yaklaşık 2 
yıl aranın ardından Hasel İş Makinaları ile yeniden pazara 

adım attı. İş ve istif makineleri alanında sahip olduğu tecrübe 
ve altyapı ile Hyundai markasını eski başarılarına kavuşturmayı 
hedefleyen Hasel İş Makinaları, distribütörlük anlaşmasının 
ardından Atilla Köksal liderliğinde çalışmalarına hızlı bir şekilde 
başladı. Makina Market olarak Hasel İş Makinaları Genel Müdürü 
Atilla Köksal ile bir araya gelerek, Hyundai distribütörlüğünü ve 
iş makineleri pazarını konuştuk.

Son yıllarda iş makineleri pazarında daralma yaşanıyor. Bunun 
sonucunda birçok oyuncu sektörden çıkarken,  
Hasel İş Makinaları olarak önemli bir atak yaptınız ve Hyundai 
markasının distribütörlüğünü üstlendiniz. Bu sürecin nasıl 
geliştiğini öğrenebilir miyiz?
Aslında her kriz, bir yatırım fırsatı oluşturuyor. Bu noktada 
güçlü bir mali yapıya sahip olan Hasel İş Makinaları da zorlu 
süreçleri fırsat olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda 
Hyundai markasının Türkiye için yeni bir distribütör arayışı 
içinde olduğunu biliyorduk. Marka, Türkiye’de 
yeni bir distribütör için araştırmalara başlamıştı. 
Hasel İş Makinaları olarak Hyundai ile görüşme 

sağladık. Karşılıklı yapılan görüşmelerin 
neticesinde Mayıs ayı itibariyle Hyundai 

ile distribütörlük anlaşması imzaladık. 

Atilla KÖKSAL - Hasel İş Makinaları Genel Müdürü 
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Distribütörlük için farklı adaylarda vardı ama Hyundai, iş ve istif 
makineleri alanındaki tecrübemizi, ülke geneline yaygın hizmet 
ağımızı, güçlü kadromuzu ve finansal gücümüzü ve en önemlisi 
motivasyonumuzu göz önünde bulundurarak bizi tercih ettiğini 
düşünüyoruz. 

Hyundai iş makinesi kullanıcıları belirli bir süre muhatap 
bulamadı ama artık karşılarında Hasel gibi güçlü bir firma var. Bu 
konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Hyundai marka iş makinesi kullanıcılarının artık karşılarında ciddi 
bir muhatap var. Makineye ilgi duyan tüm müşterilerimize ulaşmak 
istiyoruz. Müşterilerimiz, gün geçtikte Hasel İş Makinaları’nın hizmet 
kalitesini fark edecek. Linde tarafında verdiğimiz hizmetin bir benzerini 
iş makinesi tarafında da vermiş olacağız. Bu sebeple yalnızca Hyundai 
İş Makinaları’na odaklanmış tamamıyla ayrı bir ekip oluşturduk. Bu 
ekip şirketimizin Hyundai stratejilerini geliştirip, uygulayacak ve 
Hyundai markasını layık olduğu noktaya tekrar getirecektir.

Distribütörlük anlaşmasını imzaladıktan sonraki süreç nasıl 
gelişti? Çalışmalara ilk olarak nereden başladınız?
İlk iş olarak eski distribütörün servis ve yedek parça ağını korumaya 
çalıştık. Mevcut yedek parça ve servis bayilerinin tamamına yakınıyla 
yeniden anlaşma sağladık. Sizin de bahsettiğiniz gibi markanın 
temsili noktasında yaklaşık 2 yıllık bir boşluk yaşandı ama o süre 
boyunca mevcut bayiler görevlerine en iyi şekilde devam etmişler 
ve müşterilere sorunsuz hizmet sunmuşlar. Kendilerine burada 
sizlerin aracılıyla teşekkürlerimizi sunarım.  Ardından yedek parça 
ve servis ağındaki eksiklikleri eksikleri tespit ettik. Sonrasında kendi 
kadrolarımızı oluşturmaya başladık. Netice itibariyle müşterilerimize 
hizmet verecek bütün birimlerimizi oluşturarak işimize başladık. 
Bundan sonraki aşamada mevcut bayii ağımızı temel baz teşkilat 
olacak şekilde koruyacağız Ancak bazı uzak bölgelerde ve özellikle 
İstanbul ve Trakya bölgesinde yeni yapılanmalar planlamaktayız. Etkin 
servis ve yedek parça ağı oluşturmanın makine satışında temel başarı 
kriteri olduğuna inanmaktayız. 

İlk etapta Hyundai’nin hangi ürünleri pazara sundunuz?
Hyundai’nin ekskavatör, loder ve mini ekskavatörlerini pazara sunduk. 
Bekoloder haricindeki tüm ürünler şu anda pazarda mevcut. Esas itibariyle 
Hyundai’nin amiral gemisi ekskavatörler. Ürün grubu içerisinde ikinci sırada 
loder ve mini yükleyiciler geliyor. Hyundai İş Makinaları’nın bekoloder 
hariç tüm ürün grubunu Türkiye’de satıyoruz. Beko Loder noktasında henüz 
çalışma aşamasındayız. Bildiğiniz üzere Türkiye Beko Loder pazarı gerek yerli 
üreticiler gerekse de iddialı ithal ürünler sebebiyle çok rekabetçi bir Pazar. Bu 
Beko Loder de adımlarımızı dikkatli atacağız.

2020 yılının ilk yarısını tamamladık, üçüncü çeyrekte 
seyrediyoruz. Bu süre zarfında pazarda neler yaptınız? 
Hyundai markası, pazarda Hasel ile nasıl şekillenecek?
2020 yılının ilk yarısı bizim için bir başlangıç oldu. 
Organizasyonumuzu oluşturma çalışmalarımızla tamamladık. Yılın 
ikinci yarısında da altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk parti 
makinelerimizi Haziran ayı sonunda getirdik ve satışlara başladık. İlk 
satışlarımızı hemen gerçekleştirdik. Açıkçası beklenilenin üzerinde bir 
ilgi ile karşılaştık. Bu ilginin devam edeceğine inanıyoruz. Hyundai, 

25 senedir Türkiye pazarında yer alan bir marka. Dolayısıyla her 
iş makinesi kullanıcısı Hyundai markasıyla ilgili bir bilgiye sahip. 
Mühendislik olarak sağlam ve kaliteli bir marka olan Hyundai 
müşterilerini sürprizlerle yüz yüze bırakmıyor. Buna bağlı olarak 
Hyundai geçmiş dönemde ekskavatör pazarında yüzde 15-17 arasında 
pazar payına ulaşan ve ekskavatör tarafında her zaman ilk sıralarda yer 
alan bir marka olmuş. Hyundai, Hasel ile kısa vade de orta segment 
ekskavatör pazarında eski gücünü yakalamaya çalışacak, buna 
ilaveten orta vade de ise +30 ton ekskavatörler segmentinde pazarda 
daha önce elde etmediği pazar payını hedefleyecek ve tabii ki Loder 
pazarında da eski pozisyonunun daha fazlasını yakalayarak pazarın 
önemli bir oyuncu olmak için mücadelesini verecektir.

Satış sonrası hizmetler tarafındaki yapılanmanız nasıl olacak?
Sözlerimin başında da ifade ettiğim üzere çalışmalarımıza ilk olarak 
müşterilere hizmet verecek birimlerden başladık. Bu kapsamda satış 
sonrası hizmetler tarafında Türkiye genelinde mevcut servis ve yedek 
parça ağını koruduk. İstanbul dışında Türkiye’nin diğer bölgelerinde 
de anlaşma sağladığımız mevcut servis bayiilerimiz müşterilerimize 
hizmetlerini sunacak.  İstanbul da ise yeni bir Merkez Servis ve Yedek 
parça deposu oluşturduk. Burayı sektör profesyonellerinden oluşan 
ciddi bir kadro ile destekledik. Sonrasında ise uzak bölgelerde yeni bir 
takım bayiiler ile servis ağımızı güçlendireceğiz. Öte yandan, özellikle 
pandemi döneminde servis ve yedek parça hizmetinin ne kadar 
önemli olduğu müşterilerimiz tarafından anlaşıldı. Hasel İş Makinaları 
olarak bu süreçte servis hizmeti noktasında herhangi bir ara verme 
ve iş yoğunluğu azaltma gibi bir aksiyon almadı tüm hizmetlerimiz 
pandemi döneminin öncesinde nasılsa pandemi döneminde de aynı 
şekilde devam etti. 

Son olarak iş makineleri pazarının gidişatını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
2020 yılının sonunda pazardaki durum 2019 yılına göre bir miktar daha iyi 
olacağını düşünüyorum. Bireysel olarak alt segmentler farklılar gösterebilir 
ama toplamda bu yıl yüzde 15-20 civarında daha iyi bir pazar bekliyorum. 
Ülkenin genel büyüklüğünün getirdiği bir takım varsayımları göz önünde 
bulundurarak 2021 yılında da bu yıldan bir miktar daha iyi bir pazar olacağını 
tahmin ediyorum. İş makineleri pazarının eski günlerine 2023 yılından sonra 
geri döneceğini ön görüyorum.
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Gök-Yol İnşaat makine parkını 
Hidromek'in yeni H4 Serisi 
ekskavatörü ile güçlendirdi
Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok 
ilinde önemli projeler gerçekleştiren Gök-Yol İnşaat, iş 
makinesi yatırımında uzun yıllardır Hidromek’i tercih 
ediyor. Makine parkını Hidromek’in yeni H4 Serisi ile 
güçlendirdiklerini ifade eden Gök-Yol İnşaat Ortağı Tuncay 
Arıcan, Hidromek’i tercih etmesindeki en önemli kriterin 
yaygın servis ağı ve kaliteli hizmet olduğunu belirtti

Sektöre 1993 yılında adım atan Gök-Yol İnşaat, günümüzde 
taahhüt firması olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2011 yılında aile 
büyüklerinden firmayı devralan inşaat yüksek mühendisi Tuncay 

Arıcan, daha sonra yüksek inşaat mühendisi Feridun Duman ile ortaklık 
kurarak, kamu ve özel sektöre yönelik inşaat projelerini (okul, fabrika, 
iş merkezi, benzin istasyonu vb.) üstlenmeye başladı. Ağırlıklı olarak 
Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin birçok ilinde 
önemli çalışmalara imza atan, Gök-Yol İnşaat, 2011 yılından bu yana iş 
makinesi yatırımında tercihini Hidromek’ten yana kullanıyor.

Hem kamuya, hem de özel sektöre projeler 
gerçekleştiriyor
Gök-Yol İnşaat’ın Türkiye’nin birçok ilinde önemli projelere imza 
attığını belirten Tuncay Arıcan, hem kamu kurumlarına hem de özel 
sektöre  hizmet verdiklerini ifade ederek, gerçekleştirdikleri projeler 
hakkında şu bilgileri verdi: “Tezcan Galvaniz’in 40 bin metrekarelik bir 
fabrika projesini gerçekleştirdik. Yıldız Demirçelik’in haddane ve asitat 
projesi, Tatmetal’in haddane hattı projesi ve Şen Piliç’in Eskişehir’deki 
çiftlik projesini tamamladık. Hali hazırda yine Şen Piliç’in İstanbul 
Başakşehir’deki iş merkezi ve benzin istasyonu projelerine devam 
ediyoruz. Yılsonu itibari ile projeyi tamamlamayı hedefliyoruz.” Kamu 
kurumlarına yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Arıcan, “Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Kocaeli’de bulunan ilk 16 dersliğe sahip 
olan kampüsün yapımını üstlendik. Yine MEB’e 24 derslikli güzel 
sanatlar lisesi, kapalı spor salonu ve 500 kişilik konferans salonunu 
kapsayan bir kompleksin yapımını tamamlayıp teslim ettik. Şu anda 
Kocaeli’nde Sağlık Bakanlığı’na ait 50 yataklı AMATEM ve 30 yataklı 
ÇAMATEM’in yapımına devam ediyoruz. Yılsonunda projelerimizi 
bitirmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifade etti.  

“Makine alımı yaparken önceliğimiz yakıt tasarrufu”
Gök-Yol İnşaat olarak makine alımı yaparken önceliklerinin ihtiyaçlara 
cevap veren yakıt tasarrufu sağlayan makineler olmasına dikkat 
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Tuncay ARICAN 
 Gök-Yol İnşaat firma ortağı 

ettiklerini belirten Arıcan, “İş makinesi yatırımında bulunurken 
araştırmalar yapıyoruz. Kafamızda bazı markalar belirliyoruz, aralarında 
kıyaslama yapıyor ve yatırımızı gerçekleştiriyoruz. Son satın aldığımız 
Hidromek’in yeni H4 Serisine ait HMK 230 LC ekskavatörünü almaya 
da bu kriterleri uygulayarak karar verdik. Makinenin performansının 
ve yakıt tasarrufu sağlamasının bizim ihtiyaçlarımıza cevap verdiğini 
gördük. Yeni yatırımımızda yıllardır çalıştığımız Hidromek’i tercih ettik” 
dedi.  

2011’den bu yana tercihimiz Hidromek
Hidromek ile 2011 yılında kazıcı yükleyici alarak çalışmaya 
başladıklarını belirten Arıcan, 2014’te HMK 102B Supra model 
kazıcı yükleyici aldıklarını ifade etti. 6 sene boyunca makineyi 
(yaklaşık 13 bin saat) oldukça yoğun kullandıklarının, buna 
rağmen sorun yaşamadıklarının altını çizen Arıcan, “2020 Haziran 
ayında Hidromek’e ait kazıcı yükleyicimizi yeniledik. Temmuz 
ayında da Hidromek H4 Serisi HMK 230 LC ekskavatörü makine 
parkımıza kattık” şeklinde konuştu. Hidromek’in yeni H4 Serisinin 
tasarımını beğendiklerini belirten Tuncay Arıcan, “Makinenin dış 
görünüşü değişmiş ve eski seriye göre yapılan yenilik oldukça 
yakışmış” dedi. 

“Hidromek’i tercih etmemde en önemli kriter servis 
ağı ve kalitesi” 
Hidromek’le uzun yıllara dayanan memnuniyet ve güven ilişkisi 
olduğunu vurgulayan Arıcan, “Kullandığımız süre boyunca 
Hidromek’in satış sonrası hizmetlerinden oldukça memnun 
kaldık. Bildiğiniz gibi servis ağı oldukça yaygın. Kocaeli merkezli 
bir firma olarak Kocaeli servisi ile zaten yakın temas halindeyiz. 
Örneğin makinemizi şehir dışındaki projeye gönderdiğimizde 
gözümüz arkada kalmıyor. Çünkü Türkiye’nin her yerinde 
servisi var ve yakından ilgileniyorlar. Yıllardır Hidromek'i tercih 
etmemizde en önemli noktalardan birinin servis ağı ve kalitesi 
olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu. 

“Bundan sonra da Hidromek her zaman ilk tercih 
olacak”
Bundan sonraki dönemde de makine tercihini Hidromek’ten 
yana kullanacağını ifade eden Arıcan, “Hidromek’in hem 
makinesinden hem de servisinden oldukça memnunum. Uzun 
yıllardır beraber çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de makine 
ihtiyacımızda her zaman ilk tercihimiz Hidromek olacak” dedi. 

Hidromek’in hem Türkiye’de hem de dünyada kendini ispatlamış 
bir marka olduğunun altını çizen Tuncay Arıcan, “Hidromek, 
100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Kalitesinden ödün vermiyor. 
Bir Türk markasının böylesi köklü firmaların olduğu zor bir 
sektörde kendini ispatlaması Türkiye için gurur verici” ifadelerini 
kullandı. 

Operatör yorumu
İlhan Yıldız
9 yıldır operatör olarak çalışıyorum. Birçok farklı 
marka iş makinesi ile çalışma imkanım oldu. Şu anda 
da Hidromek’in yeni H4 Serisine ait HMK 230 LC 
ekskavatörünü kullanıyorum. Oldukça memnunum. 
Yeni seride en beğendiğim özellik dokunmatik 
ekran oldu. Ekranın büyük olması ve birçok özelliğin 
ekran üzerinden kullanılabilmesi oldukça iyi olmuş. 
Operatöre büyük kolaylık sağlıyor. Kabin konforu 
zaten uzun yıllardır iyiydi. Fakat yeni seride daha 
da geliştirilmiş. Ön, yan ve tavan perdesi konfor 
açısından harika olmuş. Standart olarak sunulan 
havalı koltuktan da çok memnunum. Oturduğunuzda 
kilonuza göre kendisi otomatik olarak ayarlama 
yapıyor. Bu da çalışma esnasında esneme payı veriyor. 
Ekskavatörün klima sistemi de verimli çalışıyor, çok 
memnunum. Yine aydınlatmaları geliştirilmiş ve 
oldukça iyi olmuş. Makine performans açısında da 
tatmin edici. Şu an ekonomi modunda çalışıyorum 
ve power moduna hiç ihtiyaç duymadım. Ekonomi 
modunda bu kadar verimli ve güçlü olması yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Hidromek’e teşekkür ederim.
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Makyol, Cat Advansys ile 
verimliliğini artırıyor
Antalya’da 30 kilometrelik yol ve tünel projesinde çalışmalarını sürdüren Makyol İnşaat, projede yer alan hidrolik 
ekskavatörlerinin tamamında Cat Advansys’i kullanarak, kovalarda tırnak düşmesi ve kırılmasının önüne geçti. Cat 
Advansys ile iş gücü kaybını önleyen ve maliyet avantajı sağlayan firma, arttırılmış üretkenlik, gelişmiş güvenilirlik 
ve pimsiz kurulum avantajına sahip Cat Advansys’i tüm makinelerinde kullanarak verimliliğini artırmayı hedefliyor

Kazıcı-koruyucu parçalar, makinenin ana yapısal parçalarını, çalıştığı 
malzemenin aşındırmasına ve hasar görmesine karşı koruyor. 
Dünyanın önemli iş makineleri üreticilerinden arasında yer alan 

Caterpillar’ın kimyasal ve fiziksel metalürjik şartları karşılayan yüksek 
kalitede çelikten ürettiği Cat Advansys tırnak ve adaptörleri de sahadaki 
tüm zorlu uygulamalarda kullanıcılarına maksimum verimlilik sağlıyor. 
Cat Advansys kazıcı-koruyucu parçalar ile lastik tekerlekli yükleyici ve 
hidrolik ekskavatörlerin performansı optimize ediliyor. 

Zorlu projelerde aciliyet!
En yüksek verimlilik ile en çabuk kurulum ve sökülme süresini 
sağlayan Cat Advansys tırnak ve adaptörleri ile tırnak düşmesi 
ve kırılması sorunlarını çözüme kavuşturan Türkiye'nin lider 
taahhüt şirketi Makyol İnşaat, zorlu saha şartlarında Cat 
Advansys ile verimliliğini artırdı. Antalya’da Kumluca – Tekirova 
arasındaki 30 kilometrelik yol yapım ve tünel projesini 
üstlenen firma, proje çalışan tüm paletli ekskavatörlerinde Cat 
Advansys tırnak ve adaptörlerini kullanıyor. Makyol İnşaat’ta 9 
yıldır makine şefliği yaptığını ifade eden Murat Kardeş, şu anda 
Antalya’da karayollarına ait 30 kilometrelik yol ve tünel projesinde yer 
aldıklarını belirtti. Kardeş, “Kumluca – Tekirova arasındaki yol ve tünel 
çalışmasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yol ve tünelde projelerinde 
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her şey çok acil. Makine arıza 
yaptığında arızanın hemen o 
an yapılması isteniyor. Çünkü 
bozulacak bir makine beraberinde 
diğer işlerin durmasına neden 
oluyor. Bu nedenle yaşanan tüm 
bu problemlere en kısa sürede 
müdahale etmemiz gerekiyor. Bu 
konuda Caterpillar’ın makineleri ve 
Cat Advansys çözümü ile Borusan 
Cat’in sağladığı satış sonrası 
ve servis hizmetinden oldukça 
memnunuz” dedi.

Cat’ten hem makine hem de çözüm
Makyol İnşaat olarak Antalya’da yol projesinin dışında farklı 
projelerde de yer aldıklarına değinen Kardeş, “Antalya’da devam 
eden projeler için 20 adet ekskavatör, 8 adet lastik tekerlekli 
yükleyici, 2 adet kazıcı yükleyici, 2 adet lastikli ekskavatör, 
tünel makineleri ve farklı ürün grupları olmak üzere toplam 50 
adet makinemiz bulunuyor. Makine parkımızın çoğunluğunu 
Caterpillar markası oluşturuyor” şeklinde konuştu. Caterpillar’ın 
sadece makinesini değil, zorlu uygulamalar için geliştirdiği Cat 
Advansys tırnak ve adaptörlerini de kullandıklarına dikkat çeken 
Murat Kardeş, “Cat Advansys’i Makyol İnşaat’ta ilk kullanan 
makine şefiyim. Cat Advansys’in denemesini yaptım ve başarılı 
sonuçlarını gördüm. Cat Advansys ile tırnak kırılması ve düşmesi 
gibi problemimiz ortadan kalktı. Tırnak işçiliği diye bir işçiliğimiz 
de kalmadı. Cat Advansys tırnaklarını kullanarak en az 600-700 
saat makinenin yanına gitmeyeceğimi biliyorum” dedi.

Cat Advansys ile tırnak düşmesi ve kırılmasına son!
Cat Advansys’i Makyol İnşaat’ta ilk olarak kendisinin kullandığı 
belirten Murat Kardeş, duyulan memnuniyetin ardından 

Makyol’un yeni yapılan tüm kovalarında normal tırnak yerine 
Cat Advansys kullandığını aktardı. Antalya’daki makine parkında 
şu anda 324, 349, 336 seri ekskavatörlerde Cat Advansys’i 
kullandıklarına değinen Murat Kardeş, kazıcı koruyucu parçaların 
avantajlarını şu şekilde anlattı: “Öncelikle kovadaki tırnağın 
düşmesi nedeniyle sahada iş gücü ve vakit kaybı yaşanıyordu. 
Cat Advansys ile artık tırnak düşmesi gibi sorunlar yaşamıyoruz. 
Örneğin; Cat Advansys tırnakları ömrünü tamamlayana kadar en 
az 4 defa normal tırnak değişimi yapmamız gerekirdi. Bu durum 
hem maliyet hem de zaman avantajı sağladı. Yakıt konusunda 
tasarruf sağladı.”

Murat KARDEŞ 
Makine Şefi 
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“Cat ile sürprizlerle karşılaşmıyoruz”
Piyasada en kullanılabilir makinelerin Cat tarafından sağlandığını 
kaydeden Murat Kardeş, “Caterpillar, pazara sağlam, seri ve 
sorunuz makineler sunuyor. Son yıllarda yapılan sistemler ve 
yenilikler sonrasında Cat makinelerinin yakıt harcaması da 
düştü. Bunun yanı sıra Cat’in makineleri daha ön görülebilir 
arızalar yapıyor. Cat ile çalıştığımız zaman sürpriz arızalarla 
karşılaşmayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden kafamız oldukça rahat. 
Makinelerin yanı sıra Borucan Cat’in satış sonrası hizmetleri 
ve servisi de oldukça iyi. Diğer markaların makineleri arıza 
yaptığında çaresiz kalıyoruz ama Borusan Cat’in bu konudaki 
desteğinden oldukça memnunuz” ifadelerini kullandı.

Cat Advansys sisteminin faydaları nelerdir?
Arttırılmış Üretkenlik: Kendine özgü tırnak ve adaptör özellikleri ile 
en yüksek üretkenliğe sahip
Gelişmiş Güvenilirlik: Caterpillar'ın bugüne kadar ürettiği en güçlü 
ve en dayanıklı adaptörler.
Pimsiz kurulum: Hiçbir özel alet gerektirmeyen en hızlı pimsiz 
tırnak sökme ve kurma.

Hidrolik ekskavatörlere faydaları
Cat Advansys geliştirilmiş tırnak ve adaptör geometrisi sayesinde 
kazma/yükleme uygulamalarında %15'e kadar verimlilik artışı 
sağlıyor. Daha geniş üst yüzey, tırnak toprak üzerinde hareket 
ederken tırnak ve adaptör üzerindeki sürtünmeyi azaltıyor. 
Azaltılmış yan sürtünme, kovanın toprak içinde hareket etmesi için 
daha az kuvvete ihtiyaç duyulmasını sağlıyor ve yakıt verimliliği 
sunuyor.
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Türkiye mermer sektörünün önemli firmaları arasında yer 
alan Demmer Marble, yetişmiş insan gücü, teknolojiyi takip 
eden yapısı, yenilikçi anlayışı ile başarılı çalışmalara imza 

atıyor. Ocaklarından sağladığı çeşitli taşları müşteri isteklerine 
göre modern fabrikalarında işleyen firma, gerçekleştirdiği 
ihracatla da ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Son 
yıllarda bej ve traverten üretimine ağırlık veren Demmer, şu 
anda traverten, mermer, bej, limestone ve kumtaşı ocağında 
üretimini sürdürüyor. Farklı şehirlerdeki ocaklarında yıllık 

160.000 metreküp üretim gerçekleştiren ve üretiminin yüzde 
35’ini kendi fabrikalarında işleyerek dünya pazarına sunan 
firmanın makine parkında Kawasaki ve Hitachi markalarına ait 
ekskavatörler ve yükleyiciler yer alıyor. Yakın zamanda makine 
yatırımı da gerçekleştiren firma, Denizli ocağında kullanılmak 
üzere 1 adet Hitachi ZW370-5B serisi lastikli tekerlekli yükleyici 
satın aldı. Makina Market olarak Demmer Marble’nin Denizli’deki 
traverten ocağını ziyaret ederek ocak sorumlusu Yusuf Günsel ve 
makinenin operatörü Selami Gölsel ile görüştük.

Türkiye’nin farklı noktalarında yer alan ocaklarında yıllık 160.000 metreküp üretim gerçekleştiren Demmer Marble,  
Enka Pazarlama tarafından yakın zamanda piyasaya sunulan Hitachi ZW370-5B serisini makine parkına kattı. Yeni makineyi 
Denizli’deki traverten ocağında kullanan firma, Hitachi ZW370-5B’nin gücüne, performansına ve sağlamlığına güveniyor

Hitachi ZW370-5B,  
Demmer ile ocağa indi
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Pandemi ve çalışma şartları
Demmer Marble olarak Denizli, Afyon, Bursa ve Muğla olmak üzere 
toplam 7 tane aktif çalışan ocaklarının olduğunu ifade eden ocak 
sorumlusu Yusuf Günsel, Denizli ocağını sıfırdan açtıklarını ve 20 
yıldır aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi ve şunları ekledi: 
“Denizli’deki ocağımızda traverten blok üretimi yapıyoruz. Günde 100 
metreküp üretim gerçekleştiriyoruz. Travertenin üzerinde katmanlar 
halinde 35 metre pasa bulunuyor. Aynı zamanda bölgede yatay kil 
bantları var ve biz bu bantlara göre çalışıyoruz. Sonuç olarak Denizli’deki 

ocaklarımızda hafriyat fazla olduğu için çalışırken zorlanıyoruz. Bu 
ocağımızda günlük 10 bin ton hafriyat alıyoruz. Hafriyatta ciddi bir 
maliyet oluşturuyor ve hafriyat çalışmalarında aylık 100 bin litre mazot 
tüketiyoruz.” 2020 yılının başından itibaren yaşanan pandemi süreci 
nedeniyle ihracat tarafında da sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Günsel, 
“Zor bir yılla mücadele ediyoruz. Pandemi nedeniyle müşterilerimiz 
Türkiye’ye gelemiyor, bundan dolayı ihracat konusunda sorun yaşıyoruz. 
Çalışmalarımız ve üretimimiz aralıksız devam ediyor ama ihracat tarafında 
sıkıntılarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güç, sağlamlık ve yakıt
Ocakta çalışmanın zorluklarından bahseden Günsel, “Eğer ocağınızda 
sağlam ve güçlü makineler yoksa iş yapmanız oldukça zor. Bu kapsamda 
firma yetkililerimiz tarafından ocakta çalışacak makineler titizlikle 
seçiliyor” dedi ve Demmer’in makine seçimindeki kriterlerini şu şekilde 
sıraladı: “Bu işlerde tecrübeli olduğumuzdan dolayı makine seçerken 
öncelikle makinelerin arıza yapmaması ve dayanıklı olmasına dikkat 
ediyoruz. Eğer makine az arıza yaparsa işlerimizde herhangi bir aksaklık 
yaşanmaz. Makinenin arızasından dolayı işin durması şirketimizin en çok 
dikkat ettiği konuların başında geliyor. Yatırım esnasında tabi makinenin 
yakıtını da göz önünde bulunduruyoruz. Bu zamana kadar Kawasaki ve 
Hitachi’nin makinelerini kullandık ve yakıtlardan hiçbir zaman şikayetçi 
olmadık. Bu zamana kadar kullandığımız makineler, üstün güç ve 
performans sağladı. Bu nedenle güçlü makineleri tercih etmeye özen 
gösteriyoruz."

Yusuf GÜNSEL 
Ocak Sorumlusu

Haberin videosunu 
izlemek için QRKOD 
okutabilirsiniz
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Hitachi ZW370-5B operatör hatalarını engelliyor
Denizli ocaklarındaki makine parklarında 6 adet ekskavatör ve 
5 adet lastik tekerlekli yükleyicinin yer aldığına değinen Yusuf 
Günsel, “Makine yatırımında genellikle Enka Pazarlama’nın Türkiye 
distribütörlüğünü yürüttüğü Kawasaki ve Hitachi markalarını 
tercih ediyoruz” dedi ve şunları ekledi: “Ocağımızda Kawasaki’nin 
lastik tekerlekli yükleyici modelleri ile Hitachi’nin ekskavatörlerini 
kullanıyoruz ve çok memnunuz. Kawasaki ve Hitachi mermerde 
dayanıklı ve şaseleri çok güçlü” dedi. Makinelerden memnun 
kaldıklarından dolayı yakın zamanda Hitachi ZW370-5B serisini 
parklarına kazandırdıklarının altını çizen Günsel, makineyle ilgili 

“Hitachi ZW370-5B güven veriyor”
18 yıldır Demmer Marble’de operatör olarak çalışan Selami 
Gölsel, yaklaşık 4 aydır Hitachi ZW370-5B serisini kullandığını ve 
makineden çok memnun kaldığını söyledi. Daha önce Kawasaki 
95Z7’yi kullandığını ve makinede hiçbir sorun yaşamadığı kaydeden 
operatör Gölsel, “Ocağımızda belirli aralıkla makineler yenileniyor. 
Bu kapsamda şirketimiz Kawasaki 95Z7’nin devamı olan Hitachi 
ZW370-5B serisini satın aldı. Hitachi ZW370-5B kullanım açısından 
çok güzel. Makinenin kabinin içerisinde çok konforlu bir koltuğu 
bulunuyor. Makinenin desibel oranda sesi de oldukça düşük. 
Makine, kabinin içerisine hiç ses almıyor. Yakıt konusuna gelince 
Hitachi bu makinede yakıtı oldukça düşürmüş. Bu zamana kadar 
Hitachi ZW370-5B serinin muadili makinelerle de çalıştım ama bu 
makinede kaldırma kapasitesinin çok yüksek olduğunu gördüm. 
Hitachi ZW370-5B serisindeki yüksek kaldırma kapasitesi mermer 
ocaklarında çalışanlara güven veriyor” şeklinde konuştu.

Selami GÖLSEL  - Operatör

şunları söyledi: “Makinenin çalışmasından ve performansından 
hiçbir şikayetimiz yok, gayet memnunuz. ZW370 çok güçlü bir 
makine. Bu makineyi tecrübeli bir operatörümüze teslim ettik ve 
kullanmaya başladı. Hitachi ZW370-5B gibi yeni ve güçlü makineler, 
acemi operatörlerin hatalarını ortadan kaldırıyor. Diğer markaların 
makinelerinde durum böyle değil. Operatör hata yaptığında makinede 
o hatayı olduğu gibi sahaya yansıtıyor. Yeni makinemizi en tecrübeli 
operatörümüze emanet ettik ve sorunsuz olarak çalışıyoruz.”

SSH memnuniyeti
Ocakta yeni makineye her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken ocak 
sorumlusu Günsel, “Zaman hızlı geçiyor, çalışmalarımız aralıksız devam 
ediyor. Bu nedenle makinelerimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. 
Yeni makine alımında Hitachi ve Kawasaki markasını tercih edeceğiz” 
dedi ve Enka Pazarlama’dan aldığı satış sonrası hizmetleri şu şekilde 
değerlendirdi: “Enka Pazarlama’nın sunduğu satış sonrası hizmetlerden 
oldukça memnunuz. Makinelerin periyodik bakım zamanları geldiğinde  
yetkili arkadaşlar en kısa sürede bize geri dönüş sağlayarak hızlı bir 
şekilde işlemleri gerçekleştiriyorlar."
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New Holland 
125 yıllık tarihini kutluyor
ABD’deki New Holland kasabasında Abe Zimmerman adında bir tamircinin girişimiyle 1895 yılında küçük bir atölyede 
başlayan New Holland’ın hikayesi, yıllar içinde gelişen teknoloji ve yeniliklerle dünya markası haline gelerek başarıyla 
sürdürülüyor. New Holland, bugün ürünleriyle 170 ülkede tercih edilen global bir marka olarak hizmet veriyor

Müşteri ihtiyaçlarını basit çözümler ve güvenilir bir destekle 
karşılamanın önemini anlayan Abe Zimmerman, yenilik 
ve mekanizasyonun herkes tarafından erişilebilir olmasını 

sağlamak gibi vizyoner bir amacı olan ve 1917'de dünyanın ilk 
traktörünü üreten Henry Ford; belirli bir yerel ihtiyaca yönelik 
geliştirilen çözümlerin dünya çapında kullanımı kolay ve akılcı 
makinelere doğru evirilebileceğini gören ve 1918’de ilk Fiat 
traktörü çıkaran Giovanni Agnelli; uzmanlığını çiftçilerin hayatını 
kolaylaştırmaya adamış ve onları 1952’de ilk Avrupa motorlu 
biçerdöverle buluşturmuş olan Leon Claeys gibi markaya yön veren 
tarım öncüleri sayesinde New Holland, bugün ürünleriyle 170 ülkede 
tercih edilen global bir marka olarak hizmet ediyor. 

Güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir iş ortağı 
New Holland, müşterileriyle yakın ve uzun süreli ilişkiler kuran, onlarla 
ortaklık içinde çalışmayı prensip edinmiş bir marka. Dünya çapındaki 
profesyonel satış ve satış sonrası ağı ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve kolay 
bir şekilde yanıt veren New Holland, dijitalleşmeye, mega trendlere 
yönelik yeniliklere, sürdürülebilirlik ve yüksek maliyet verimliliği gibi 
çözümlere odaklanan yaklaşımıyla, müşterilerinin verimli ve karlı bir şekilde 
çalışmalarına yardımcı olan bir endüstri lideri. Yenilik ve sürdürülebilirlik 
vizyonu elbette tarım uygulamalarıyla sınırlı kalmıyor. 1947 yılında Mario 
Bruneri tarafından üretilen ‘ilk hidrolik ekskavatör’ ile beraber New Holland 

İş Makineleri’nin de temelleri atılıyor ve dünya çapındaki ticari, endüstriyel 
ve finans kuruluşlarının gücünü ve kaynaklarını bir araya getiren küresel 
bir inşaat ekipmanları markası oluşuyor. Kuruluş mirası markalarının 
deneyimleri sayesinde New Holland İş Makineleri, yıllar içinde kazıcı 
yükleyici, nokta dönüşlü mini yükleyici, ekskavatör, teleskopik yükleyici gibi 
güvenlik standartları ve çevre düzenlemeleriyle tamamen uyumlu olan 
kaliteli, teknolojik ve modern ürünleri yelpazesine ekliyor. 
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Yerli üretim kazıcı yükleyiciler,  
TürkTraktör güvencesiyle sahalarda
Türkiye otomotiv sanayinin ilk üreticisi ve Türkiye traktör 
pazarının öncü şirketi olan TürkTraktör, günümüzde Avrupa’da 7., 
dünyada ise 11. sırada yer alan ve ivmelenerek gelişim gösteren 
Türkiye iş makineleri sektörünün sahip olduğu önemli potansiyel 
neticesinde bu alanda da büyüme kararı alıyor. Bu kapsamda ise 
New Holland marka traktörlerdeki 65 yıllık tecrübe ve birikimini 
2013 yılında iş makineleri sektörüne taşıyor. Dünyanın en 
büyük yatırım araçları üreticilerinden CNH Industrial iş birliği ile 
New Holland marka iş makinelerini Türkiye’ye getirerek pazara 
zengin bir ürün gamı sunan TürkTraktör, Ankara ve İzmir’de 
bulunan kendi tesisleri ve güçlü bayi teşkilatıyla tüm Türkiye 
genelinde 165 noktada New Holland İş Makineleri için hizmet 
veren bir satış ve satış sonrası organizasyonu da oluşturuyor. İş 
makineleri alanına adım attığı günden bu yana geçen 7 yıl içinde 
bu alandaki yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren TürkTraktör, 

2020 yılında sektördeki varlığını daha da ileriye taşıyacak 
yeni bir adım attı ve Ankara fabrikasına yaptığı yatırımla New 
Holland B Serisi kazıcı yükleyici iş makinelerini son teknolojiye 
sahip üretim yöntemleri ve Dünya Standardında Üretim (WCM) 
prensipleriyle Türkiye’de ‘yerli üretim’ olarak sektöre sunmaya 
başladı. TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç 
Ertekin yerli üretime ilişkin“125 yıllık tecrübeye sahip global 
bir markanın yerli üretimini yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. 
Bu yeni girişimimizle; uzun yıllardır birçok ilke imza attığımız 
traktör pazarında olduğu gibi iş makineleri sektörüne de yön 
vermeyi, maliyet ve verimlilik tarafında sunduğumuz avantajlarla 
daha çok tercih edilen bir marka olmayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullanıyor.

“Her İşinize Ortak!”
New Holland B Serisi kazıcı yükleyiciler, B110B ve B115B model 
adlarıyla iki farklı versiyonda üretiliyor. Sahanın gereksinimlerini eksiksiz 
yerine getirecek yüksek dayanıma sahip kaliteli komponent bileşimi 
ve farklı teknolojik özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çeken B serisi, 
performans ve konforu bir arada sunuyor. “Her İşinize Ortak!” mottosuyla 
sahalardaki yerini alan New Holland B serisi kazıcı yükleyiciler, genel 
inşaattan hafriyata, tarım uygulamalarından yol yapım ve tesisat 
çalışmalarına kadar uzanan çok geniş yelpazedeki kullanım alanlarıyla 
da dikkat çekiyor. Önceliğini her alanda ve her zaman müşterilerinin 
iş verimliliğini artırmak olarak belirleyen TürkTraktör, yerli üretim New 
Holland kazıcı yükleyicilerde kullanım esnasındaki servis, bakım ve yakıt 
maliyetlerindeki avantajlı özellikleriyle bu alandaki iddiasını ortaya 
koyuyor. Yüksek performansın yanı sıra düşük yakıt değerleriyle kendini 
kanıtlamış, yüksek basınçlı Common Rail yakıt enjeksiyon sistemine 
sahip Fiat Power Train marka motorları, yüksek dayanıma sahip kazıcı 
ve yükleyici bom tasarımı, konfordan ödün vermeyen ergonomik kabin 
özellikleriyle New Holland B serisi Kazıcı Yükleyiciler, operasyonel 
maliyetleri düşürüp çalışma verimliliğini arttırarak kullanıcısının her 
işine ortak olmaya devam ediyor.



Türkiye’nin  
yeni hidrolik 

kırıcı markası:  
Olimpa

Hidrolik kırıcı sektörüne hızlı bir giriş yapan Olimpa 
Makina, Mardin ve Şanlıurfa’da iki önemli teslimat 

gerçekleştirdi. Firma, 7 Kardeşler Hafriyat’a 1 adet 
Olimpa OLP 2150 akıllı hidrolik kırıcı ile Güneş 

Hafriyat’a 1 adet Olimpa OLP 1750 akıllı hidrolik kırıcı 
teslim etti. Makinelerini sahada deneyen kullanıcılar, 

Olimpa kırıcılarının en dikkat çeken “Boşta vurmama” 
özelliğini oldukça beğendiklerini ifade etti
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Kırıcı sektöründe yerli üretime başlayan ve sektöre taze kan getiren 
Olimpa Makina, teslimatlarına hızlı başladı. Mardin’in en aktif hafriyat 
firmalarından biri olan 7 Kardeşler Hafriyat’a 1 adet Olimpa OLP 2150 

akıllı hidrolik kırıcı teslim eden firma, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde de 
faaliyet gösteren Güneş Hafriyat’a 1 adet OLP 1750 akıllı kırıcının satışını 
gerçekleştirdi. Makina Market dergisi yer aldığımız teslimatlarda 7 Kardeşler 
Hafriyat sahibi Feridün Öztap ve Güneş Hafriyat Sahibi Seyithan Güneş, 
kırıcıları sahada test etti.

7 Kardeşler tercihini Olimpa’dan yana kullandı
Mardin ve çevre illerde faaliyet gösteren 7 Kardeşler Hafriyat, özellikle 
devlet projelerinde sıklıkla tercih ediliyor. Mardin genelinde bina 
temelleri ve yol yapım çalışmalarının yanı sıra Artuklu Belediyesi 
ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ile sürekli çalıştıklarını belirten 7 
Kardeşler Hafriyat Sahibi Feridun Öztap, “Resmi kurum projelerinde 
genellikle firmamız tercih ediliyor. İlçe ve büyükşehir belediyesi, 
Sağlık Bakanlığı, TEDAŞ ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kurumları 
ile sürekli olarak diyalog halindeyiz ve çalışıyoruz. Örneğin şu 
anda Mardin’deki 20-25 okulun temel kazma ve çevre düzenleme 
çalışmasını yürütüyoruz. Şu anda Mardin Devlet Hastanesi’nin 300 
yataklı ek bina yapım projesinde yer alıyoruz. Proje kapsamında 
temel açma ve çevre düzenleme çalışmasını yürütüyoruz. Alanda 
yaklaşık 250-300 bin metreküplük bir hafriyat çalışması bulunuyor. 
Hem Mardin hem de bölge için oldukça büyük olan projenin yapımı 
ortalama 4 ay sürecek” dedi.
 
“Mardin’de temel çalışmaları zorludur”
Mardin’de zorlu temellerin olduğuna dikkat çeken Feridun 
Öztap, Mardin’deki temel çalışması diğer şehirlere göre daha 
uzun sürüyor. Çünkü zemin oldukça sert ve değişken. Örneğin; 
Mardin çevre yolunun sağ kısmında zemin daha yumuşakken, 
devlet hastanesinin bulunduğu sol kesimde zemin oldukça sert. 
Bu nedenle hem sağlam makinelere hem de zamana ihtiyaç 
duyuyoruz” şeklinde belirtti.
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Soldan sağa; Sezgin BALKAN -  Feridun ÖZTAP - Kemal KAŞÇI 

“Kırıcı alırken önceliğimiz servis”
Sert zeminde çalışmak için mutlaka kırıcıya sahip olmak gerektiğini ifade 
eden Feridun Öztap, “Kırıcı alırken birinci önceliğimiz servis. Çünkü yaşanan 
problemde arızanın bir önce giderilmesi gerekiyor. Çünkü kırıcı olmadan 
proje ilerlemiyor. Bazı firmalarda bu sorunu yaşadık. Özellikle çalıştığımız 
yurtdışı menşeili firmalarda bir parçanın 2 ayda gelmemesi ya da servisin 
günlerce gelememesi bizim işlerimizde sorun yaşamamıza neden oldu. 
Zaten bir projenin 2 ay beklemesi firmaya hem zaman açısından hem de 
maliyet açısından çok ciddi zarar veriyor. Bu nedenle kırıcı seçiminde servis 
önemli bir kriter. Eğer servis iyi bir çalışma performansı sergilerse biz de 
mutlaka o firma ile olan işbirliğimizi arttırarak devam ederiz. Buna ek olarak 
makinenin bölge şartlarına uygun olması gerekiyor. Mardin, yazın oldukça 
sıcak bir şehir. Bu da makineleri zorluyor. Halihazırda çalıştığımız bir kırıcı 
markasından sıcak havalarda performans düşüşleri ve geri tepme olduğunu 
gördük. Fakat az önce sahada Olimpa’yı denedik. Hiç geri tepme yaşanmadı” 
şeklinde ifade etti.
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Saha deneyimi
Olimpa’yı tercih etmesinde Olimpa Bölge Bayisi Kezatek Makina’nın da etkisi 
büyük olduğunu vurgulayan Öztap, “Firmanın yetkilisi Kemal Kaşçı ile daha 
önceden çalışmıştık ve memnun kalmıştık. Ek olarak Olimpa’nın kırıcısını 
da yakından inceledik. Markanın boşta vurmama özelliği dikkatimizi çekti. 
Bazen operatörün bir anlık dalgınlığı ya da tecrübesiz operatörlerin makineyi 
kullanmayı bilmemesi üzerine kırıcı boşta vuruyor. Bu da saplama kırmasına 
sebebiyet veriyor. Saplama kırmanın onarımı da oldukça maliyetli. Bu 
nedenle boşta vurmama özelliği çok önemli bir özellik. Olimpa’nın malzeme 
kalitesi de oldukça iyi. Bu nedenle denemek istedik. Sahada denediğimiz 
kadarıyla makinenin vuruşları çok iyi. Verim alacağımızı düşünüyoruz. Eğer 
memnun kalırsak, kısa süre içinde firmamızın tüm kırıcılarını Olimpa’ya 
dönüştüreceğim” şeklinde ifade etti.

Güneş Hafriyat, Olimpa’dan memnun kaldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde faaliyet gösteren Güneş Hafriyat’ta tercihini 
Olimpa’dan yana kullandı. Olimpa’dan bir adet OLP 1750 akıllı kırıcı satın 
alan firma, makineyi sahada test etti. Viranşehir’de oldukça sert taşlardan 

Soldan sağa; Kemal KAŞÇI - Seyithan Güneş 

oluşan bir yapısı olduğunu belirten firma sahibi Seyithan Güneş, “Bölgede 
temel kazma ve kanal çalışmalarında da yer alıyoruz. Fakat coğrafi yapıdan 
dolayı zemin oldukça sert. Bu bölgede kırıcı olmadan temel kazmak 
mümkün değil. O nedenle bizim için önemli ekipman kırıcıdır. Olimpa’nın 
kırıcılarını sahada test ettik. İlk izlenimde gayet sağlam ve güçlü bir kırıcı 
olduğunu gördük” dedi.

En önemli kriter sağlamlık
Kırıcı tercih ederken dikkat ettikleri en önemli noktanın makinenin sağlamlığı 
ve gücü olduğunu ifade eden Güneş, “Güçlü olmayan bir kırıcı ile sert zeminli 
bir bölgede çalışma yapmamız mümkün değil. O nedenle bu konuda çok 
hassasız” ifadelerini kullandı.

Neden Olimpa?
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun zamandır faaliyet 
gösterdiklerini belirten Güneş, “Bir çok kırıcı markası ile çalıştık, 
fakat bir çoğu maalesef beklentilerimizi karşılamadı. Bu kapsamda 
Olimpa markası ile karşılaştık. Markanın kırıcılarını inceledik, malzeme 
kalitesini beğendik. Denemek istedik. Bugün sahadaki testte oldukça 
doğru bir karar verdiğimizi gördüm. Makineden memnun kaldık. 
Umarım uzun yıllar birlikte çalışırız” dedi.

Boşta vurmama özelliği
Olimpa kırıcılarının tasarım ve üretim kalitesi ile birlikte periyodik 
bakımlarının zamanında yapılması, kırıcınızı uzun ömürlü olarak 
kullanmanızı, arıza ve hasara karşı maliyetlerinizin yükselmesinin 
önüne geçmesini sağlıyor. Ancak, kırıcıların çalışması sırasında 
yaşanan boşa vuruştan kaçınmanız zor. Kırıcı çalışırken sürekli 
olarak ekskavatör ile kırıcıya baskı uygulanıyor ve kırıcının ucu 
zemine nüfuz ederek kayanın kırılmasını sağlıyor. Ancak kaya 
kırıldıktan sonra kırıcının hemen durdurulması gerekir. Aksi halde, 
piston kırıcı ucuna darbe yapmaya devam eder ve darbe gücü kaya 
yerine kırıcının kamasına iletiliyor. Böylece boşta vuruş etkisiyle 
darbe kuvveti kama, uç, boy saplama ve alt gövde gibi parçaların 
yorulma ömrünün azalmasına, metal yorgunluğun hızlanmasına 
ve parçaların daha kısa sürelerde arızalanmasına neden oluyor. 
Olimpa kırıcılarında boşta vuruşun etkisini tamamen önleyebilmek 
için, boşta vuruş koruma sistemi geliştirilmiş. Kırıcı ucu kayayı 
kırınca piston, kayanın kırıldığını algılayarak kırıcının durmasını 
sağlıyor. Böylece kırıcı boşta vuruş yapmıyor. Kullanıcılar, yüksek 
kırma performansı ve dayanıklılık gibi gereksinimleri için Olimpa 
kırıcılarını tercih ediyor. Ayrıca Olimpa kırıcılarının diğer bir tercih 
sebebi de, çalışma koşullarından kaynaklanan ve kaçınılması 
mümkün olmayan boşta vuruş problemine karşı kırıcılarının daha 
uzun ömürlü olması. Boşta vuruş koruma sistemi, ekskavatörün 
bomunun da yıpranmasını azaltıyor. Hidrolik kırıcıların tasarımı ve 
üretimi konusunda Türkiye’nin en uzman mühendislik yapısına sahip 
olan Olimpa olarak boşta vuruş sistemini geliştiren ilk yerli marka 
olma gururunu yaşıyor.
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Essa Grup’tan Nalbantoğlu  
İnşaat’a Shuttle Buggy teslimatı
Essa Grup, Türkiye’nin en önemli inşaat firmaları arasında yer alan Nalbantoğlu İnşaat’a asfalt transfer aracı Roadtec Shuttle Buggy’i 
teslim etti. Makine, DLSY adi ortaklığının Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi’nde kullanılacak
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Yol ve inşaat sektörünün en önemli firmalarından biri olan 
Essa Grup, makine teslimatlarını aralıksız sürdürüyor. 
Geçtiğimiz günlerde teslimatlarına bir yenisini daha 

ekleyen Essa Grup, Türkiye’nin sayılı inşaat firmaları arasında yer 
alan Nalbantoğlu İnşaat’a asfalt transfer aracı Roadtec Shuttle 
Buggy’nin teslimatını gerçekleştirdi. Nalbantoğlu İnşaat’ın 
makine parkına kattığı asfalt transfer aracı Roadtec Shuttle 
Buggy, DLSY adi ortaklığının Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Otoyol Projesi’nde kullanılacak.

Shuttle Buggy’nin önemi
Bitümlü sıcak karışım yol yapım projelerinde Shuttle Buggy asfalt 
plenti ve serim ekipmanının önemli bir parçası olarak ortaya 
çıkıyor. Özellikle yapım maliyeti yüksek olan bu imalatların, 
bakım ve onarım maliyetleri de oldukça maliyetli uygulamalar 
olmasında kaynaklı olarak bu risklere neden olan, hem üretim, 
hem ürünün nakledilmesi, hem de uygulama esnasında yaşanan 
bazı sorunlardan dolayı asfalt karışımları tamamen soğumasa 
da ısının düşmeye başlaması karışımlarında bozulmaların da 
başlamasına sebep oluyor. Aynı şekilde üretim ve taşımadan 
kaynaklanan ince ve iri tanelerin harmanlanmış olarak bir arada 
olması gerekirken ince tanelerin ve iri tanelerin toplanması 
suretiyle karışımın ayrışması nedeniyle ciddi bozulmalar 
yaşanıyor. Bu risklerin serim yapılmadan önce giderilmesi önemli 
bir konu olarak ön plana çıkıyor. Roadtec Shuttle Buggy yukarda 
bahsetmiş olduğumuz sorunların giderilmesi için geliştirilmiş 
bir teknoloji. Makine, üç açılı burgu helozon teknolojisine sahip 
25 tonluk mobil silosu sayesinde ısı kaybetmiş ve ayrışmaya 
uğramış sıcak asfalt karışımını damperli kamyondan alarak 25 
tonluk mobil silosunda yeniden finişere aktarılmadan önce 
harmanlayarak sıcak asfalt malzemesinin ısısal farklılığını 
giderirken gradasyonuda homojen hale getirerek finişerlere 
temassız olarak aktarıyor. Homojen hale gelen sıcak karışım asfalt 
malzemesinin finişerlere temassız aktarılması ve sürekli malzeme 
aktarımı sayesinde finişerler sabit hızda dur kalk yapmadan 
sürekli serim yapmasını sağlıyor. Böylece finişer ve silindirajın 
performansını %50 artmasını sağlarken enine ve boyuna soğuk 
derz oluşumunu da engelliyor. Bu sebeplerden dolayı Shuttle 
Buggy dünyada ve ülkemizde birçok otoyol ve devlet yolu 
projelerinde sıklıkla tercih ediliyor. Bu teknolojiyle oluşturulan 
asfalt kaplamaların kalitesi artarken ekonomik ömrünün 
optimum seviyelere ulaşması sağlanan bakım onarım maliyetleri 
minimalize edilmiş oluyor.
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Hidromek yeni nesil  
H4 serisi ekskavatörlerini tanıttı
Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticisi Hidromek, dayanıklılığı ve seriliği ile ön plana çıkan yeni H4 Serisi ekskavatörlerini pazara sundu. 
Bir önceki seri ile karşılaştırıldığında, yeni seri ekskavatörler modeline göre değişkenlik gösteren verimlilik, üretkenlik ve hız artışıyla 
öne çıkıyor. H4 Serisi ekskavatörler sergilediği üstün performansı ve her detayı özel olarak tasarlanmış ergonomik kabiniyle kullanıcısı 
için eşsiz bir deneyim sunuyor

Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir yelpaze sunan yeni seride hem 
lastik tekerlekli hem de paletli ekskavatörler bulunuyor. H4 
Serisinde, 16 – 22 ton arasında çalışma ağırlıklarına sahip olan 

HMK 140 W, HMK 150 WR ve HMK 210 W lastikli ekskavatörler ile 14 – 
51 ton arasında çalışma ağırlıklarına sahip olan HMK 140 LC, HMK 145 
LCSR, HMK 230 LC, HMK 310 LC, HMK 390 LCHD, HMK 410 LCUHD ve 
HMK 500 LCHD paletli ekskavatörler yer alıyor. Yeni H4 Serisi artırılan 
kepçe hacmi, hızlandırılan ataşman hareketleri ve geliştirilmiş hidrolik 
sistem tasarımı sayesinde daha az zamanda daha fazla iş yapılmasına 
imkan sağlıyor. 4 farklı çalışma moduna sahip olan H4 Serisi, yenilikçi 
teknolojisi ile üretkenliği en üst seviyeye taşıyor. 

Daha az yakıtla daha çok iş
Yeni seride, makinenin su soğutmalı, turbo şarjlı, intercooler destekli, 
elektronik dizel motoru, Avrupa Birliği Faz 3A/ Faz 4 ve ABD EPA Tier 
3/ 4 emisyon yönetmeliklerine uygunluk gösteriyor. Makinelerde 
yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlamak amacıyla pek çok teknolojik 
donanım yer alıyor. Standart olarak sunulan “Otomatik Stop Sistemi”, 
ayarlanabilir rölanti ve stop süreleri ile makine rölantiye geçtikten 
sonra motoru otomatik olarak durdurarak yakıt tasarrufu sağlıyor. 

Böylelikle işletme maliyetlerinin minimuma inmesine ve çevrenin 
korunmasına yardımcı oluyor. “Emniyetli Tip Yakıt Transfer Pompası" 
ise, depo dolduğunda ya da pompa 30 saniye boşta çalıştığında 

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz
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devreye girerek pompanın otomatik durmasını sağlıyor. Makine için 
ek güç oluşturan Power boost teknolojisi ise makinenin işe en uygun 
performansta çalışmasını sağlıyor. 

Dayanıklılık arttı
Hassas kalite kontrol aşamalarından geçen, güçlendirilmiş ağır 
hizmet tipi konstrüksiyonu ile daha fazla dayanıklılık sunan H4 
Serisi ekskavatörler, en zorlu saha şartlarında bile üstün performans 
sağlarken, uzun ömürlü kullanım sunuyor. Yeni seride, bom-arm ve 
bom-şasi bağlantı noktalarında bronz-grafit burçlar kullanılıyor. Yağ 
emme ve tutma kabiliyeti çok yüksek olan grafitin burcun içyapısında 
gömülü olması yağlama periyodunu artırıyor. Grafitli bronz burçlar, 
darbelere ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklılığa sahip olmasıyla 
ataşmanların ömrünü uzatıyor. Çok çeşitli kullanım alanlarına sahip 
olan H4 Serisi ekskavatörlerin kullanım alanı polip, kırıcı ve riper gibi 
farklı ataşmanlarla genişliyor. Ayrıca çabuk sök tak ile hızlı ataşman 
değişimi sağlanabiliyor.
 
Konforlu çalışma, kolay kontrol
Dış ve kabin içi tasarımında teknolojik ve tasarımsal yenilikler 
sunan yeni H4 Serisi operatörün rahat ve konforlu şekilde 
çalışmasını ve makineyi kolaylıkla kontrol edebilmesini sağlıyor. 
Makinede yer alan ısıtmalı, hava süspansiyonlu ve 35 derece 
yatırılabilir koltuk, oransal kontrollü pedal ve joystick’ler, motor 
hızı kontrol tuşu, OPERA Kontrol Sistemi, dokunmatik operatör 
ekranı, tavan lambası, bardak tutucu, sıcak-soğuk dolabı 
gibi pek çok özellik, kabin konforunu üst seviyeye çıkarıyor. 
Yeni iki parça ön cam silecek sistemi, geniş çevre görüşü 
sağlayarak kullanıcının çalışma verimliliğini artırıyor. Ayrıca, 
kabin içerisindeki hava menfezleri ve ortam sıcaklığına göre 
kendisini ayarlayabilen otomatik klima sistemi yüksek soğutma 
performansı sağlıyor. Makinede bulunan 6 adet silikon viskoz 
takozu sayesinde her türlü çalışma koşulunda gürültü, şok ve 
titreşim sönümlenerek kabine iletilmeleri engelleniyor.
 
Güvenlik ve teknoloji en üst seviyede
FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı) ve modellerinin 
büyük bir bölümünde bulunan ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu 
Yapı) özellikli kabinleriyle H4 Serisi ekskavatörler, kullanıcısına 
güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. İş güvenliğine özel önem 
verilerek tasarlanan yeni seride opsiyonel olarak sunulan “Aşırı Yük 
Alarmı”, makinenin aşırı yüke girmesi durumunda uyarı veriyor. 
Yan ve arka kameralar kör noktayı en aza indirerek mükemmel 

görünürlük sağlarken kırmızı tutamaklar ve uyarı etiketleri de 
operatör güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, otomatik açılış 
kornası ile opsiyonel olarak sunulan kule dönüş uyarı sistemi ve 
yürüyüş uyarı sistemi ile çalışma ortamı güvenliği artırılıyor. 

Makinenin özel asistanı: Hidromek Smartlink
Hidromek tarafından geliştirilen telematik sistem Hidromek Smartlink, 
makineye özel bir asistan olarak görev yapıyor. Kullanıcılar, bilgisayar, 
tablet ve cep telefonu aracılığı ile erişebildikleri uygulama sayesinde 
makinenin konumunu ve teknik bilgilerini takip edebiliyor. Makinenin 
yakıt tüketim değerleri, kullanım süreleri gibi önemli bilgileri 
kullanıcıya raporlayan uygulama, rutin bakım zamanı gibi gerekli 
hatırlatmaları yapıyor. Yakındaki tüm servis noktalarının iletişim 
bilgilerini de paylaşan uygulama, yol tariflerini de sağlıyor.
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Wilo’dan şantiyelere yeni ürün: 
Wilo-Padus PRO
Pompa ve pompa sistemleri sektörünün önemli oyuncusu Wilo, yeni ağır hizmet tipi drenaj pompası Wilo-Padus PRO’yu üretti. Taş 
ocakları, madenler, şantiyeler ve kazıların susuzlaştırılmasında önemli avantajlar sunan yeni ürünü ve Wilo Türkiye’nin faaliyetlerini 
firmanın Altyapı ve Endüstri Satış Müdürü Şanver Demirata ile konuştuk
Wilo’nun Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Pompa ve pompa sistemleri sektörünün öncüsü Wilo olarak dünyada 
148, Türkiye’de ise 28 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Almanya’nın Dortmund 
kentinde bakır ve pirinç işleme fabrikası olarak 1872 yılında kurulan Wilo, 
1928’de dünyanın ilk sirkülasyon pompasını üreterek yerel oyunculuktan 
global oyunculuğa ilk adımını attı. Wilo olarak Türkiye’deki faaliyetlerimize 
1992 yılında başladık ve 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin 
merkezlerinden biri olarak tescillendik. Wilo Türkiye operasyonumuzda 35 
bayimiz, 90’a yakın merkez çalışanımız ve ürün gamı özelinde uzmanlaşmış 
servis kadromuz ile yaklaşık 1.000 kişilik bir aile olarak müşterilerimize 
enerji verimliliği yüksek, üstün performanslı ürün ve çözümler sunuyoruz. 
En büyük hedefimiz müşterilerimize sadece ürün sağlamak değil onlar 
için çözüm ortağı olmak. Bu hedefe giden yolda da geniş ürün yelpazemiz 
ve sistemlerimizle farklı alanlar için çözümler geliştiriyoruz. Ülkemizdeki 
faaliyetlerimizi; ticari ve domestik alanda bina teknolojileri, alt yapı 
uygulamaları, endüstri ve servis olmak üzere beş ayrı alanda kategorize 
ediyoruz. Ürünlerimiz binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında 
ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su 
uygulamalarında da kullanılıyor. Bina teknolojilerinde, bireysel kullanıcıların 
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yanı sıra iş merkezleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, üniversiteler hizmet 
alanlarımız arasında yer alıyor. Endüstriyel kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşıladığımız endüstri kategorisinde ise kuruluşların bir parçası gibi çalışıyor 
ve ihtiyaçlarına yönelik özel yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bununla birlikte 
müşteri memnuniyetinin yüksek kaliteli ürün, çözüm ve hizmetten geçtiğine 
inanıyor ve gerek yetkili servislerimiz gerek merkez servisimiz ile satış 
sonrası hizmetlerimizle de farklılaşıyoruz.

Wilo’nun şantiyelere ve maden sektörüne 
yönelik ürünleri hakkında detaylı bilgi verir 
misiniz?
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 10 bine yakın 
geniş ürün gamı ve sistemleri ile farklı alanlar için 
çözümler geliştiren Wilo, enerji kaynaklarının 
akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için 
çalışmalarını sürdürüyor. Geniş atık 
su drenaj pompalarına sahip ürün 
gamına Wilo-Padus PRO ile bir 
yenisini daha ekleyen Wilo; şantiyeler, 
taş ocakları, madenler ve kazıların 
susuzlaştırılmasında kullanılan yeni 
ağır hizmet tipi drenaj pompası ile 
aşındırıcı ortam koşullarında dahi 
yüksek güvenilirlikte işletim imkânı, 
enerji tasarrufu ve kullanımda 
maksimum konfor sunuyor.
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Wilo’nun şantiyelere, madenlere ve taş ocaklarına 
yönelik yeni drenaj pompası Wilo-Padus PRO hakkında 
detaylı bilgi verir misiniz? Ürünün teknik özellikleri ve 
avantajları nelerdir?
Taş ocakları, madenler, şantiyeler ve kazı alanları gibi zorlu 
ortamlar için geliştirdiğimiz kullanıcı dostu yeni ağır hizmet 
tipi drenaj pompamız Wilo-Padus PRO, IE3 verimlilik sınıfına 
sahip motoru ve su üstünde veya altında sürekli işletim imkanı 
sağlayan soğutma ceketi ile üstün enerji tasarrufu sunuyor. 
Çevreye duyarlı ürünlerimizden biri olan Padus PRO drenaj 
pompalarımız akışkan ve motor arası sızdırmazlığını iki mekanik 
salmastrayla elde ediyor. Salmastralar arasındaki odayı dolduran 
ve ısınmayı önleyen akışkan maddenin, biyolojik olarak çözülme 
özelliğine sahip ve çevre açısından sakıncalı olmamasına özen 
gösteriliyor. Wilo-Padus PRO, aşındırıcı ortam koşullarında 
dahi yüksek güvenilirlikte işletim imkânı, enerji tasarrufu ve 
kullanımda maksimum konfor sunuyor. Kauçuk kaplı hidrolik 
malzemesi ve dubleks krom çeliğinden imal edilmiş yarı açık 
çarkı ile sağlam bir konstrüksiyona sahip olan Wilo-Padus PRO, 
aynı zamanda emiş ağzında bulunan filtresi sayesinde aşındırıcı 
akışkanlarda yüksek güvenilirlik sağlıyor. Ağır hizmet tipi drenaj 
pompası Wilo-Padus PRO, standart olarak on/off kontrol ünitesi 
ile birlikte temin edilebiliyor. Hızlı ve kolay montaj özelliği 
ile öne çıkan ürün; düşük ağırlığı ve dikey ya da yatay esnek 
basınç bağlantısı sayesinde, kullanıcılar zorlu ve değişken 
saha, kazı koşullarında maksimum konfor avantajı yakalıyor. En 
önemli komponentlere hızlıca erişim sayesinde devreye alma 
ve bakım işlemlerini de kolaylaştırıyor. Ayrıca gelecekteki bakım 
çalışmalarının ideal şekilde planlanması için dijitalleşmeye 
ilişkin tüm gereksinimleri karşılıyor. 

Ürünleriniz hangi sahalarda 
kullanılıyor? Müşterilerinizin 

ürünle ilgili geri dönüşleri 
nasıl?
Ürünlerimiz tüm maden 
sahaları, kazı alanları ve 
şantiyelerde kullanıma 
uygundur. Ayrıca Wilo-
Live Assistant projemiz 
ile kullanıcılar, pompa 
ve pompa sistemlerimiz 
hakkında tüm soru ve 
sorunları için bulundukları 
noktadan kolaylıkla servis 
hizmetlerimize ulaşarak canlı 
ve gerçek zamanlı video 
iletişimi ile destek alabiliyor. 
Servis hizmetlerimize 7/24 
telefon desteği veya e-mail 
yoluyla ulaşma imkanı 
da sunuyoruz. Gelen tüm 
talepleri hızlı ve etkin bir 
şekilde servis hizmetlerimiz 
tarafından yanıtlıyoruz.

2020 yılı Wilo için nasıl 
geçiyor? Pandemi süreci 
çalışmalarınızı etkiledi 
mi?
Wilo olarak pandemi 
sürecinde global bir şirket 
olmanın avantajlarını yaşadık. 
Bu noktada Wilo Türkiye 
olarak üretim ve tedarik zinciri 

dahil olmak üzere 
tüm çalışma 
süreçlerimizi 

çok daha erken sürede adapte etme olanağımız oldu. Alınan 
tedbirler doğrultusunda Wilo’nun dünya çapındaki farklı 
ülkelerde üretim, montaj ve lojistik faaliyetleri kesintisiz 
bir şekilde devam ediyor. Biz de Wilo Türkiye olarak tedarik 
zincirindeki olası aksaklıklara karşı acil önlemler almak ve 
ürünlerimizin ulaşılabilirliğini sürdürülebilir kılmak üzere 
fabrikamız ve tedarikçilerimizle birlikte acil eylem planlarımızı 
Mart ayı itibariyle devreye aldık. Stoklarımız da bu durum 
planına göre oluşturuldu ve şu anda sevkiyatlarımız olağan 
sürecinde sorunsuz olarak sürüyor. Bu dönemde 2020 yılı 
başında geniş bir içerikle hayata geçirdiğimiz projelerimizi daha 
da geliştirip zenginleştirdik. Projelerimizden biri sosyal platform 
uygulamamız olan Wilo Social. Bu uygulamamızla kullanıcılara 
anlık bildirimlerle Wilo ve sektör hakkında güncel haberlere 
ulaşma, yeni ürün, referanslar ve eğitimlerden haberdar 
olma, canlı destek özelliği ile ihtiyaç duyulan her anda yardım 
alabilme gibi olanaklar sunuyoruz. Bununla birlikte her yıl 
belirli aralıklarla düzenlediğimiz eğitimlerimizi de “eAcademy” 
ismiyle dijital platformumuza uyarladık. Kullanıcılar, Wilo 
Social uygulamamızda bulunan eAcademy bölümünden ihtiyaç 
duydukları eğitime kaydolabiliyor ve bulundukları ortamdan 
kolaylıkla seçilen eğitime katılabiliyorlar. Servis hizmetlerimizde 
ise kullanıcılarımıza hem online hem de fiziki olmak üzere iki 
ayrı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlardan ilki biraz 
önce bahsettiğim servis hizmetlerimiz için hayata geçirdiğimiz 
mobil ve dijital çözümümüz olan Wilo-Live Assistant projemiz. 
Servis hizmetlerimizdeki mobil ve dijital çözümümüz olan bu 
projemiz sayesinde kullanıcılara, pompa ve pompa sistemleri 
hakkında tüm soru ve sorunları için bulundukları noktadan 
canlı ve gerçek zamanlı video görüşmesi ile destek sağlıyoruz. 
Talep edenler 7/24 telefon desteği veya e-mail yoluyla servis 
hizmetlerine ulaşabiliyor. Gelen tüm talepler hızlıca servis 
hizmetlerimiz tarafından yanıtlanıyor. Tüm bu çalışmaların 
dışında sahada fiziksel bir ziyaretin gerekmesi durumunda ise 
ziyaretlerimizi sadece kullanıcıların talepleri doğrultusunda 
önceden görüşerek, karşılıklı onayların alınması, uygun 
koşulların sağlanması ve gerekli tüm tedbirlerin alınmasının 
ardından gerçekleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle iptal edilen IFAT 
2020 Fuarı için tasarlanmış olan standımızı sanal hale getirerek 
dijitale taşıdık. “Daha iyi bir iklim için yeşil çözümler” konseptiyle 
hayata geçirdiğimiz ve sektörümüzde bir ilk olma özelliğine 
sahip sanal fuar standımızda sürdürülebilir bir dünya için 
geliştirdiğimiz yeşil çözümleri kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.

Wilo’nun gelecekle ilgili hedefleri nelerdir?
Wilo, uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki 
yıllarda insanların hayatlarını derinden etkileyecek altı küresel 
mega trendi tanımladı. Tüm yatırımlarını dünyaya hızla 
yön verecek bu mega trendler ışığında gerçekleştiren Wilo; 
globalleşme, akıllı şehirler, enerji sorunu, iklim değişikliği, 
kuraklık ve dijital dönüşüm olarak belirlediği mega trendlere 
karşı nasıl bir çözüm geliştirebileceği üzerinde çalışmalar 
yapıyor. 2020 yılını “Çözüm odaklı bir teknoloji şirketine 
geçiş” olarak planladık. Bu doğrultuda yatırımlarımızda pompa 
teknolojileri alanında çağın ihtiyaçlarını karşılamak adına 
gereken sorumluluğu üstlenerek, ağırlıklı olarak dijitalleşmeye 
odaklanıyoruz. Bunun en belirgin örneği olarak Endüstri 4.0’ın 
çıkış noktası olan Almanya’nın Dortmund şehrindeki merkezimizi 
‘Akıllı Fabrika’ kimliği ile yeniden şekillendirmemiz yer alıyor. 
Sektörümüze dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler açısından 
öncülük yapacak olan bu akıllı fabrika, 300 milyon Euro’luk bir 
yatırımla ileri teknoloji robotik sistemlerin kullanıldığı dijital bir 
üretim tesisi olarak hayata geçiriliyor. Bu yıl içerisinde faaliyete 
başlaması planlanan Dortmund fabrikamız Wilo tarihindeki 
en büyük yatırım olarak da dikkat çekiyor. Bize ayrı bir güç 
katacak fabrikamız sayesinde geleceğin ekonomisine kendimizi 
bugünden hazırlıyoruz. Bu akıllı fabrikayla beraber hem çözüm 
önerilerimizde hem de hizmet kalitemizde yepyeni bir yolculuk 
bizi bekliyor.
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Zorlu görevlerin kahramanı:
“Hidrolik Kırıcılar”
Yıkım, kırım, maden ve hafriyat sektörünün vazgeçilmez ürünü olan 

hidrolik kırıcılar, zorlu görevlerde çalışabilmek için sürekli güç, 
dayanıklılık ve kırma gücü sergiliyor. Günümüzde kova haricinde en çok 

kullanılan ataçmanlardan biri olan hidrolik kırıcılar, mini ekskavatörlerden 
büyük tonajlı ekskavatörlere, bekoloderlere kadar birçok iş makinesine 
uyum sağlıyor. Bir hidrolik kırıcının seçimi ile başlayan, kullanımı ve bakımı 
ile devam eden süreçte sorun yaşamamak için bilinçli hareket etmek şart. 

Hidrolik kırıcıyı almaya karar verdikten sonraki en önemli iş hidrolik kırıcı 
seçimi. Bu seçimin doğru yapılmaması için ise taşıyıcının (Ekskavatör, 
bekoloder, vs.vs.) ağırlığı, hidrolik debisi (It/dk) çalışma basıncı, (bar), işin tipi 
(Yıkım işi, sualtı çalışması, metalürjik işler, taş ocağı) ve çevre şartları (Ses, 
gürültü, biyolojik yağlar) büyük önem taşıyor. Makina Market; yıkımlarda, 
hafriyat çalışmalarında, maden ocaklarında ve şehir içi çalışmalarında 
kullanılan hidrolik kırıcı modellerini sizler için inceledi.
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SEKTÖRE 35.YILINI KUTLUYOR 

* Titreşim Takozları
* Motor Takozları
* Kabin Takozları
* Makas Takozları
* Kaplinler
* Delici Yedek Parçaları
* Kırıcı* Kırıcı Yedek Parçaları
* Beton Pompası Yedekleri
* Maden Ve Sondaj Yedekleri
* İş Makinaları Tamir Takımları
* Hidrolik & Pnömatik Sızdırmazlık ürünleri
* Yağ Keçeleri





TESLİMAT

Epiroc’un 
yeni nesil  
akıllı  
hidrolik 
kırıcıları
Epiroc, yeni nesil hidrolik kırıcıları ile güç ve 
ağırlık performansı sayesinde müşterilerinin işletme 
giderlerini önemli ölçüde azaltıyor. Epiroc’un akıllı 
seri hidrolik kırıcıları, mermer sektörüne özel hem 
dayanıklılık hem de yüksek performans vaat ediyor
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Epiroc’un yeni nesil orta ve ağır hidrolik kırıcılarının güç /ağırlık oranı 
ve performansının diğer ürünlere kıyasla önemli ölçüde daha fazla 
olduğu belirtildi. Düşük ağırlığı ve yüksek verimi sayesinde Epiroc 

kırıcılar, iş makinesinden daha az hidrolik güce gereksinim duyarken azami 
darbe performansını koruyor. Bu durum daha küçük iş makinelerinin 
kullanılmasına olanak sağlayarak iş makinesi için yatırım maliyetini 
azaltıyor. Aynı zamanda kırıcıların hidrolik sistemden daha az güç alarak, iş 
makinesinden daha az yakıt almasına ve müşterilerin işletme maliyetini 
düşürmesini sağlıyor. Türkiye koşullarında yakıt maliyetlerinin genel işletme 
giderlerindeki payı göz önünde bulundurulduğunda Epiroc’un yeni nesil 
kırıcıları ile kullanıcılar genel işletme giderlerini önemli ölçüde azaltıyor ve 
Epiroc, toplam işletme maliyetinde sağlanan tasarrufa ve dayanıklılığa önem 
veren firmalar tarafından tercih edilen bir marka haline geliyor.

AutoControl ile performans arttı
Epiroc’un ağır seri kırıcıları, mermer başta olmak üzere inşaat sahaları ve 
taş ocaklarında, açık ve yer altı madenlerinde, birincil patlatmasız kaya 
kırma ve ikincil taş kırma işlemlerinin yanı sıra büyük güçlendirilmiş beton 
yapıların birincil kırma işlerinde kullanılıyor. Ağır seri kırıcılarının tamamı 
gelişmiş kontrol teknolojisi ile kırıcı performansı, çalışma sırasındaki darbe 
enerjisi ve hız arasındaki çıktı dengesini ayarlayan otomatik piston strok 
boyu anahtarlama sistemi olan AutoControl ile optimize edildi. Piston strok 
uzunluğu sistemi AutoControl çalışmalar sırasında çıkış dengesini otomatik 
olarak ayarlayarak performansı artırıyor.

HB ağır seri kırıcılar 
HB ağır seri kırıcılar, Epiroc'un Almaya Essen şehrinde bulunan fabrikasında 
üretiliyor. 22 tondan 140 tona kadar ağırlık sınıflarındaki taşıyıcılar için 
tasarlanan HB serisi, servis ağırlıkları 2 ton kg ila 10 ton arasında değişen 

dokuz modelde pazara sunuluyor. Ağır model kırıcılarda orta segment 
modellerde olduğu gibi performansı arttırıp titreşimi azaltan EnergyRecovery 
özelliğine, bakım gereksinimini azaltan ContiLube II otomatik yağlama 
sistemine, kırıcı darbe mekanizmasını koruyan, gürültü ve titreşim 
seviyelerini azaltan VibroSlienced Plus sistemine, opsiyonel toz koruması 
DustProtector II’ye, aşırı yüklenmeleri önleyen dahili basınç emniyet valfi olan 
PowerAdapt’e sahip.

Akıllı Koruma Sistemi (IPS)
Ağır model hidrolik kırıcılar, ilave olarak eşsiz, dünyada bir ilk olan 
Akıllı Koruma Sistemi (IPS) ile hidrolik kırıcı performansını yeni bir 
seviyeye taşıyor. Bu sistem, Epiroc’un popüler AutoControl ve StartSelect 
fonksiyonlarını sorunsuz bir şekilde bir araya getiren bu tamamen 
otomatik sistem, her zamankinden daha basit, daha verimli ve daha 
ekonomik bir işlem sunuyor. IPS, hidrolik kırıcının her zaman AutoStart 
modunda başlatılmasını sağlıyor. Keski ile malzeme arasındaki temas 
basıncı arttığında ve AutoControl kısa piston strokundan uzun piston 
strokuna geçtiğinde, IPS otomatik olarak AutoStop moduna geçiyoe. 
Keski malzemeyi kırarsa, kesici otomatik olarak kapanır ve boş yanmayı 
önlüyor. Daha az aşınma ve daha fazla çalışma süresiyle daha basit, daha 
hızlı kırılma IPS, kırıcının çalışma davranışını otomatik olarak herhangi 
bir çalışma koşuluna uyarlayarak kırma işlemini operatör için daha da 
kolaylaştırıyor. Tam otomatik işlevselliği ile IPS operatör müdahalesi veya 
reaksiyonu gerektirmediğinden ve bu nedenle çalışma sürecinde kesinti 
olmadığından çalışma süresi daha yüksek. Sistem, merkezleme etkisi 
sayesinde kesicinin daha doğru ve belirgin şekilde daha hızlı bir şekilde 
konumlandırılmasına izin veriyor. Bu aynı zamanda taşıyıcı üzerindeki 
mekanik gerilimi ortadan kaldırıyor ve tüm aşınma bileşenlerinin ömrü 
uzuyor. Operatör üzerindeki fiziksel yük de en aza indiriliyor.

DOSYA

53



A WIRTGEN GROUP COMPANY

Wirtgen Ankara · Ankara Cad.No. 223 Bahcelievler Mahallesi · Konya-Ankara Yolu 3.km · 06830 Gölbasi - Ankara

www.wirtgen-group-com/ankara

Taviz vermeksizin iyi
HD+ TANDEM SILINDIRLER
YOL YAPIM PROFESYONELLERI

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Son derece üretken HD+ serisi tandem silindirler şantiyenize yüksek sıkıştırma 
performansı ve olağanüstü sıkıştırma kalitesi getirir. Bunun yanı sıra mükemmel çevre görüşüyle birlikte içgüdüsel 
kullanma kolaylığı sunmaktadırlar. Alman Makinaları - Made in Germany.





Furukawa  
FXJ serisi  
hidrolik kaya 
kırıcılar
Furukawa’nın Türkiye distribütörü Güriş 
İş Makinaları Endüstri A.Ş., Furukawa’nın 
“Tecrübenin değer gördüğü her yerdeyiz” sloganı 
ile FXJ serisi kırıcıların Türkiye genelinde 
satış ve servis hizmetlerini yürütüyor

Furukawa’nın yeni seri hidrolik kaya kırıcıları, ekskavatörlere en son tasarım 
teknolojilerini sunuyor. Geliştirdikleri çok sayıda patentli yeni teknolojileri 
ile FXJ serisi performansını arttırarak, daha az bakım gerektiriyor ve 

sorunsuz çalışıyor. Yeni nesil kırıcılar, üstün güce, en yüksek seviyede 
güvenirliğe sahip. FXJ serisinin kullanıldığı ekskavatörlerin tonaj aralığı arttı. 
Bu da makine yatırım maliyetlerini azaltırken, geniş bir kullanım alanı sundu.

Yenilikçi tasarım ve kırma gücü
Yeni tasarlanan FRD hidrolik kırıcılar dünya pazarına sunuldu. Kırıcılar, FXJ 
monoblok gövde tasarımı sayesinde pazarda tek olma özelliğine sahip. Bu 
yeni tasarımla boy saplama kullanımı ortadan kalktı. Yeni monoblok tasarım 
ile silindir ve ön gövde birleştirildi ve bu sayede boy saplama kullanımına 

gerek kalmıyor. Yüksek kaliteli çelik ve üretim işlemlerinin sonucunda, daha 
az ağırlığa sahip ve yüksek performanslı bir kırıcı üretildi. Kırma enerjisi daha 
önce olduğundan daha fazla arttı. 

Arttırılmış dayanıklılık
FXJ, yeni ince tasarımıyla yıkım alanlarına ve ocak sahalarında daha kolay 
Kullanılabiliyor. İnce tasarımına ek olarak, vibrasyonu azaltan yeni dizayn 
üst dampere sahip olan kırıcılar, üretimde en iyi malzemelerin ve en yüksek 
standartların kullanımı, daha uzun kullanım ömrü ve daha fazla etkiye sahip 
bir ürün ortaya çıkardı. Yeni ve üstün kaliteli toz keçeleri, toz girişini en aza 
indirmekte ve kırıcının ömrünü arttırıyor.

Kolay servis ve düşük işletme maliyeti
FRD servisi kolaylaştırmak için parça sayısını azaltarak monoblok silindiri 
kullandı. Bu Konstrüksiyon sayesinde boy saplama kullanımına gerek 
kalmadı. Yeni piston, valf tasarımı; darbe gücünü, sayısını artırmakta ve 

Furukawa FXJ serisi en zor işler için hazır
• Birincil kaya kırma
• Kaya kırma
• Dekapaj, kanal, yol ve rampa düzleştirme
• Demirli beton, ön gerilimli beton, fiber destekli beton ve düşük 
ağırlıklı beton kırma
• Asfalt, kompozit yüzeyler kırma, hendek, çukur ve toprak kazma  
• Temel kazıkları çakma
• Tünel kazısı uygulamalarında 
• Liman ve kanalları derinleştirme ve genişletme
• Sadece FRD özel ekipmanıyla, Taş ocağı, maden ocaklarında 
basamak düzleme ve Demir-çelik ve endüstriyel sektörlerde pota 
ve kalıp kırma
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bakım onarımı kolaylaştırdı. Yüksek kaliteli malzemeler her parçaya daha 
fazla kullanım ömrü sağlamakta ve genel bakım maliyetini azalttı. Uzun süre 
arızasız çalışarak rakiplerine göre daha az yedek parça değişimi gerektirdiği 
için, piyasada en düşük yıllık bakım maliyeti avantajını sağladı.

Satış sonrası hizmetler
Güriș İş Makinaları Endüstri A.Ş., orijinal ve kaliteli tüm yedek parçaları 
stoklarda bulunduruyor ve müşteriden gelen her bir yedek parça talebine 
en hızlı ve en uygun şekilde çözüme kavuşturuyor. Güriş Endüstri stoklarına 
periyodik olarak kontrol ederek takviyeler gerçekleştiriyor. Furukawa 
ile birlikte ekip çalışmasına önem veren Güriş Endüstri, makinelerinin 
performansını artıracak, işletme maliyetlerini düşürecek, müşterilerini 
rakiplerine karşı güçlendirecek kaliteli yedek parçaları kullanıma sunuyor. 
Konusunda uzman mühendis ve teknisyen kadrosu ile Furukawa hidrolik 
kaya delici ve kırıcıların bakım, tamir ve revizyon işlemlerini dünya 
standartlarında gerçekleştiriyor.
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R300 taşları 
kırarken kendini 
parçalamaz

RED 300 
hidrolik 

kaya kırıcılar

HKM R 300 kırıcı, verimliliği ve şantiye şartlarında kullanım/
bakım kolaylığını göz önünde bulundurarak tasarlandı. 

Türkiye’nin zor taşlarında test edildi, tüm dünyaya ihracatı için 
kaliteden ödün verilmeyecek şekilde üretimleri tamamlandı. 

Yüksek basınçlı akümülatörü ile her koşulda sabit vuruş 
enerjisi ile maksimum verimlilikte çalışma sağlıyor. Yedek 

parça ömürlerinin uzatılması için çözüm işin temelinde:

Minimum titreşim maksimum verimlilik
Yenilikçi boy saplama tasarımı ile alt gövde, boy

saplama ve piston servis süreleri uzuyor. Optimum piston 
vuruş mesafesi, güçlendirilmiş dış kabin, arttırılmış şok emici 

komponentler ve daha bir çok yenilik en zor koşullarda 
sorunsuz çalışmanız için geliştirildi. R 300 taşları kırarken 

kendini parçalamıyor. Periyodik bakımlarla kırıcıların 
ekonomik ömrü uzuyor.

40 yılı aşkın bir süredir 
müşterileri için hem

iş hem de güç ortağı olan HKM, kırıcı
sektörünün sert koşullarda güçlü 

kalabilmeyi, kritik noktalarda 
hassas çözümler sunabilmeyi

gerektirdiğini belirtiyor. Maden ve 
mermer ocakları için geliştirilen 

R 300 modeli sürdürülebilir kırım 
gücü ile ocaklarda zamana karşı 

yapılan mücadeleye destek veriyor
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R300 taşları 
kırarken kendini 
parçalamaz Kullanım alanlarında 

maksimum verimlilik sağlayacak 
uygun uç seçimi için danışmayı 
unutmayınız..
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Hedef tüm 
makinelerde 
standart fan 
sistemi olmak 
Ödüllü ve patentli fan sistemi olma 
özelliğine sahip Cleanfix Fan sistemleri, 
dünyada ve Türkiye’de tek olma özelliği 
ile teknolojiyi sınırların ötesine taşıyor

Merkez fabrikası Almanya olmak üzere 1998 yılında Cleanfix geri 
üflemeli fanı geliştirerek patent başvurusu yapmış, 1999 yılında 
Cleanfix geri üflemeli fan sistemi Agritechnica fuarında altın madalya 

ile büyük başarı göstermesinin ardından, 2003 yılında ISO 9001 belgesini 
almıştır. Endüstri 4.0’ın ilk çıkış yerinin 2011-2013 yıllarında Almanya’da 
Hannover fuarında duyurulduğunu belirten Cleanfix Türkiye Genel Müdürü 
Helin Koç, “Fan sisteminde öncü olan Cleanfix teknolojik alt yapısı ile öncü 
bir marka olma özelliğine sahip. 2019 yılında Cleanfix merkez fabrikamız 
Almanya Endüstri 4.0 teknolojisine tam anlamı ile geçmiştir. İlk üretim 
adımı tamamlanana kadar büyük bir titizlikle hazırlıklarını sürdüren AR-GE 
birimimiz kalite güvencesini fanların üretiminde belirleyici unsur olarak 
ele almaktadır. Teknolojinin tüm gerekliliklerinin kullanıldığı fabrikamızda 
robot teknolojisi de aktif olarak kullanılmaktadır. Dünya pazarında ürün 
teknolojisi ile büyük bir pazar payına sahibiz. Dijitalleşme sürecini de tüm 
birimlerimizde aktif bir şekilde kullanıyoruz” dedi.

Makinelerin ömrü uzuyor
Almanya ve Kanada’da fabrikası bulunan Cleanfix, iş gücü olarak robot 
teknolojisini aktif olarak kullanan markalar arasında yer alıyor. Dijitalleşmenin 
firmaların değerini ve yatırımlarını ciddi oranda gösterdiğinin altını 
çizen Helin Koç, “ Pazarda liderliğinizi artık dijital altyapınız belirliyor. 
Bu yatırımlar yüksek teknoloji ve ciddi sermaye yapısı gerektirmektedir. 
Cleanfix olarak biz de dijital alt yapıya önem veriyor ve yatırımlarımızı 

Helin KOÇ 
 Cleanfix Türkiye Genel Müdürü

buna göre şekillendiriyoruz. Alman markası olarak bunu şu an mevcut 
teknolojimizle sağlıyoruz. Bu sayede iş ortaklarımızın güven ve kalite algısını 
da gözlemleme imkanımız bulunuyor” diye konuştu. Ürettikleri fan sistemi 
ile makinaların ömrünü uzattıklarının da altını çizen Helin Koç, “Cleanfix 
üretimden iş gücüne bir çok alanda iş kaybını ve zaman kaybını önlüyor. 
Bu yüzden gelecek hedeflerimizin başında tüm makinalarda Cleanfix Fan 
Sisteminin kullanılmasını sağlamak” diye belirtti. Standart fan sistemlerinin 
dışında, Cleanfix Fan kanatlarının kendi ekseni etrafında dönmesi ile 
radyörde biriken toz ve kiri atarken aynı zamanda harareti engellemesi ile 
makinaların ömrünü uzatan Cleanfix, dünyada ve Türkiye’de patentli tek fan 
sistemi olma özelliğine sahip.
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Biglift’ten 
tarihi yapıya  

çözüm ortaklığı 
İstanbul’un simge yapılarından biri olan  

1500 yıllık tarihi Galata Kulesi, restorasyona 
alındı. Restorasyon çalışmaları kapsamında 

kuleye yıldırım düşmesini engellemek için 
paratoner sistemi döşendi. Paratonerin 

montajında Biglift’ten kiralanan  
53 metre Palfinger marka araçüstü platform 

kullanılarak güvenli bir çalışma ortamı 
oluşturuldu ve proje başarıyla tamamlandı
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Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener 
Kulesi olarak inşa ettirilen ve dünyanın en eski kulelerinden 
biri olan Galata Kulesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 

restorasyona alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildikten 
sonra müze olması planlanan tarihi yapının 15 Eylül'de hizmete 
açılması hedefleniyor. Etrafı perdelerle kapatılarak restorasyon 
çalışmalarının gerçekleştirildiği Galata Kulesi’nde dış cephe 
onarım ve bir takım iyileştirilmeler tamamlandı. Şu anda ise 
yapıya yıldırım düşmesini engellemek için paratoner sistemi 
döşeniyor.

Yüksekte güvenli çalışma ortamı
Paratoner sisteminin döşemesinde bulut ile yer arasında 
meydana gelen yüksek gerilim, istenmeyen elektrik akımlarının 
belirlenen bölgelere aktarılması için kulenin en tepe 
noktasından aşağıya kadar dört hat çekildi. Bu hat çekimini 
güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek isteyen yüklenici 
firma E-S Yapı tarafından BigLift’ten 53 metre Palfinger marka 
araçüstü platform kiralandı. Kiralanan platform, öncelikle 
kulenin etrafında güvenli bir şekilde kuruldu. Daha sonra 53 
metrelik araçüstü platform ile 66 metre yüksekliğe sahip olan 
tarihi yapının her noktasında güvenli ve risksiz bir çalışma 
ortamı oluşturularak, paratoner montajı başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi.

Tarihi proje 
Paratoner montajı sırasında Palfinger’in 53 metrelik araçüstü 
platformu ile müşterilerine yüksekte daha kolay ve iş 
güvenliğine uygun bir çalışma ortamı sunduklarını ifade eden 
operatör Mustafa Küçük, “BigLift olarak son derece hassas ve 
önemli olan tarihi bir projede çözüm ortağı olarak yer aldık. 
Çalışma kapsamında paratoner montajı gerçekleştiren kişilere 
makineyi yukarıdan ve aşağıdan kumanda ederek, yüksekte iş 
güvenliliğine uygun bir çalışma ortamı sağladık” dedi. 
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Galata Kulesi, müze oluyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Galata Kulesi'nin 
müze olacağını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Galata Kulesi'yle ilgili olarak da şunları söyledi: 
"Kulenin terasına asansörle çıkacaksınız. İnerken merdiven 
kullanacaksınız ve kulenin tüm katlarını gezeceksiniz. 
İstanbul'un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak müzede 
bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi 
haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak 
diyorsanız? Etraf restoran, kafe dolu. Biz oradan para kazanmak 
zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde 
kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz.

GALATA KULESİ TARİHÇESİ
Galata Kulesi dünyanın en eski 
kulelerinden biri olup, Bizans 
İmparatoru Anastasius tarafından 
528 yılında Fener Kulesi olarak 
inşa ettirilmiştir. 1204 yılındaki IV. 
Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip 
edilen kule, daha sonra 1348 yılında 
"İsa Kulesi" adıyla yığma taşlar 
kullanılarak Cenevizliler tarafından 
Galata surlarına ek olarak yeniden 
yapılmıştır. 1348 yılında yeniden 
yapıldığında kentin en büyük binası 
olmuştur. Galata Kulesi 1445-1446 
yılları arasında yükseltilmiştir. 
Kule, Türk’lerin eline geçtikten 
sonra hemen hemen her yüzyıl 
yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. 
yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde 
çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin 
barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan 
III. Murat'ın müsaadesiyle burada 
müneccim Takiyüddin tarafından 
bir rasathane kurulmuş, ancak bu 
rasathane 1579'da kapatılmıştır. 
17. yüzyılın ilk yarısında IV. Murat 
döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi, 
Okmeydanı'nda rüzgarları kollayıp 
uçuş talimleri yaptıktan sonra, 
tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını 
sırtına takarak 1638 yılında Galata 
Kulesi'nden Üsküdar-Doğancılar'a 
uçmuştur. 1717'den itibaren kule 
yangın gözleme kulesi olarak 
kullanılmıştır. III. Selim döneminde 
çıkan bir yangında kulenin büyük 
bölümü yanmıştır. Onarılan kule 
1831 yılında başka bir yangında yine 
hasar görmüş ve onarılmıştır. 1875 
yılında bir fırtınada külahı devrilmiştir. 
1965'te başlanıp 1967'de bitirilen 
son onarımla da kulenin bugünkü 
görünümü sağlanmıştır.
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SHUTTLE BUGGY 
ÇALIŞMA SİSTEMİ

Dr. İbrahim SÖNMEZ
OKAN ÜNV. ÖĞRETİM ÜYESİ

Dr. İbrahim Sönmez tarafından kaleme alınan asfalt üretimi öncesi ve 
üretim sırasında yaşanan sebeplerden dolayı oluşan segregasyon konusunu 
anlatan “Asfalt karışımlarında segregasyon ve shuttle buggy kullanımı” 
adlı makalenin son bölümünü okuyucularımızla paylaşıyoruz

Şekil 22:   Shuttle Buggy’nin çalışma prensibi

Şekil 23:   Malzeme Shuttle Buggy’nin haznesine geldikten sonra bu farklı açılı karıştırma sistemi kullanılarak homojen karışım sağlanır

Şekil 22:   Shuttle Buggy’nin çalışma prensibi
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Şekil 24:   Kamyon kasa kenarlarında yaşanan segregasyon bölgeleri

Şekil 25:   Shuttle Buggy kullanılarak yapılan asfalt uygulaması

Shuttle Buggy, kamyondan gelen sıcak asfalt karışımını belli 
tonaj kapasiteli silo haznesine taşıyıcı paslanmaz çelik zincir 
konveyör vasıtası ile iletir. 25 ton kapasiteli ana haznede bulunan 
üçlü farklı açılı helezon burgu sayesinde asfalt karışımı yeniden 
karıştırılır ve sıcak karışımdaki ısı farklılıkları bu karıştırma ile 
birbirine yakın homojen hale gelir. Buradan çelik parçalardan 
oluşan taşıyıcı çelik zincir konveyör ile ısı ve fiziksel malzeme 
olarak karıştırılmış ve homojen hale gelmiş asfalt karışımı 
finişere aktarılır. Bu çalışma şekli ile hem termal segregasyon 
hem de fiziksel segregasyon önlenmiş olur. Bu çalışma prensibi 
Shuttle Buggy MTV’nin optimum asfalt kaplama performansına 
olan en önemli katkısıdır (Şekil 22, 23).

Shuttle Buggy MTV aracı ile bitümlü sıcak karışımın, finişer 
öncesinde yeniden karışımını sağlayarak asfalt karışımındaki ısı 
farklılıklarını giderir, kaplama içinde homojen bir ısı dağılımı 
sağlar, segregasyonu engelleyerek uygun taş gradasyonunu 
sağlar (Şekil 24). Finişeri sürekli beslediği için duraklamalardan 
oluşabilecek zayıf zonlar ve ekyerleri oluşmaz, buna bağlı oluşan 
ondülasyon engellenir ve serim hızı artar. 

Kamyon bekleme süreleri azalarak hem zamana karşı hem de maddi 
avantajlar sağlanmış olur. Sıcak karışım asfalt plentinden kamyona 
boşaltıldığında ister istemez kamyon kasasında segregasyon gözlemlenir. 
Kamyonun finişere ulaşmasına kadar geçen sürede sıcak karışımda atmosfer 
ısısı ile irtibatta olmadan dolayı hem soğumalar hem de kabuklaşmalar olur, 
bu da sıcak asfalt karışımın seriminde belli noktalarda termal ısı farklılıklarına 
neden olur (Şekil 25).

Bu sorunların giderilmesi başta otoyol gibi ağır hacimli yollar olmak 
üzere tüm devlet yollarında asfalt kaplama tabakasının dayanım 
süresini yani ömrünü uzatacaktır. Böylece orta vadede bakım 
onarım maliyetlerinde göreceli bir düşüş kaçınılmaz olacaktır.

Önümüzdeki süreçlerde ülkemizde yapılan yol çalışmalarında 
yapımla birlikte bakım çalışmaları ön plana çıkacaktır. Bu tür 
uygulamalar ile bakım masraflarının daha azalacak çünkü 
bozulmaların sebeplerinden en önemlisi olan termal ve fiziksel 
segregasyon olayının minimize edilmesi sağlanmış olacaktır. 
Shuttle Buggy ile özellikle serim sıcaklığı homojen bir şekilde 
gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla silindirle yaptığımız sıkışma 
çalışmaları da homojen ve düzgün bir yüzey ortaya çıkacak şekilde 
yapılabiliyor. Sıcaklık farklılıklarından dolayı sıkışma farklılığının 
olmaması, yolun tüm yüzeyinde aynı oranda sıkışma değerinin 
sağlanması elde edilmiş olacaktır. 

Özellikle de açık havada asfalt karışımlarının atmosfer ile temas 
etmesi ile oksidasyonun artması asfalt karışımının finişere 
kamyondan dökülmesi ve serim esnasında da hala atmosfere 
açık olarak beklemesi nedeniyle asfalt ömründe azalmalar da 
başlamakta ve kısa zamanda oluşmaya başlayacak bozulmalarında 
önüne geçilememektedir. Bununla birlikte rüzgarlı havalarda 
asfalt karışımlarında ani soğumaların yaşanmaması, kamyonla 
nakil mesafelerinde ve trafik yoğunluğunda yaşanan soğumalar ve 
kabuklaşmalar serimdeki kaliteyi ve çalışma kolaylığı sağlayarak 
sıkışmaya olan zamanı uygulayıcıların iyi kullanmasına imkan 
sağlamaktadır. Özellikle tüm hava koşullarında kullandığımız asfalt 
karışımlarından bitümlü temel, binder gibi asfalt karışımlarından 
iri agrega danelerinin daha çabuk soğuyor olmasından dolayı 
segregasyon oranının artması bu araç ile çalışmada olmayacaktır. 
Bazı projelerde ve yollarda bitümlü temel veya binder tabakası 
seviyesinde yol trafiğe açılmak zorunda kalmaktadır. Normal serim 
çalışmalarında ani soğumaların yaşandığı bu tür yollarda çok 
kısa zamanlarda bozulmalar yaşanmaktadır. Shuttle Buggy gibi 
araçlarla yapılan bu yol çalışmalarında ise trafiğe açılsa bile asfalt 
karışımlarında daha az bozulma beklenecek, bu durum da bakım 
maliyetleri açısından önemli olacaktır.









BETON KALIP VE İSKELE TEKNOLOJİLERİ
BETON KALIP VE İSKELE TEKNOLOJİLERİ

BETON KALIP VE İSKELE TEKNOLOJİLERİ

İntek: 
“Her krİz İçİnde fırsatlar barındırıyor”

AĞUSTOS 2020 Sayı:  59  ISSN:2146-7803

KALIP
TEKNOLOJİLERİISKELEw w w . b e t o n v e k a l i p . c o m  

®



BE
TO

N K
AL

IP 
VE

 İS
KE

LE
 TE

KN
OL

OJİ
LE

Rİ
BE

TO
N K

AL
IP 

VE
 İS

KE
LE

 TE
KN

OL
OJİ

LE
Rİ

BE
TO

N K
AL

IP 
VE

 İS
KE

LE
 TE

KN
OL

OJİ
LE

Rİ





RÖPORTAJ

82

İntek:  
“Her kriz 
içinde fırsatlar 
barındırıyor”
Türkiye’de ve dünyada birçok önemli projede yer 
alan İntek Kalıp ve İskele Sistemleri, 2019-2020 
döneminde bir çok önemli projede  çözüm ortağı 
olarak yer aldı. İntek Kalıp ve İskele Sistemleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim King, İntek’in pandemi 
sürecindeki faaliyetlerini, başlıca projelerini, yeni 
ihracat stratejisini ve inşaat sektörüne yönelik 
tavsiyelerini Makine Market Dergisi’ne değerlendirdi

Covid-19 süreci tüm dünyayı etkisi altına aldı. İntek bu süreçten 
nasıl etkilendi? Projelerde aksamalar yaşandı mı? İntek özelinde 
nasıl bir 2020 oluyor?
Salgının bütün dünyaya yayılmaya başladığı tarihi Mart ayının ortaları 
olarak kabul edersek, üzerinden 5 aydan fazla zaman geçmesine 
karşın hâlâ hastalıkla ilgili birçok bilinmeyenin olması ve sonbaharda 

gelebilecek bir ikinci dalga beklentisi endişe verici. Bu süreçten başta 
turizm, ulaşım, eğlence, spor gibi birçok sektör çok olumsuz yönde 
etkilenirken, e-ticaret, video konferans ve uzaktan eğitim sistemleri, 
kargo taşımacılığı, sağlıklı gıda gibi bazı özellikli sektörler, olağanüstü 
hızlı bir şekilde büyüdüler. Bizim içinde bulunduğumuz inşaat 
sektörü ne yazık ki süreçten olumsuz etkilenen sektörler arasında 
yer alıyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki projelerin bir 
kısmı yavaşlatıldı, bir kısmı ise tamamen durduruldu. Bunun sonucu 
olarak müşterilerimizin taleplerinde bazı azalmalar oldu, kirada olan 

Selim KİNG 
 İntek Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı

 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi-Çanakkale
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malzemelerimizin bir kısmı depomuza geri döndü. Böylece hem satış 
hem de kiralama gelirlerimizde azalmalar oldu. İnsan sağlığının her 
şeyden daha önemli olduğu ilkesinden hareketle biz de Mart ayının 
ortalarından itibaren bazı önlemleri hayata geçirerek çalışma şeklimizi 
değiştirdik.Yaptıkları iş itibari ile uzaktan çalışmaya uygun olan ofis 
ekibimizin tamamını evden çalışabilir hale getirdik. Üretim ve kiralama 
ekibimiz için ne yazık ki bu şekilde bir uzaktan çalışma imkânı olmadığı 
için onlar Gebze ve Düzce tesislerimizde çalışmaya devam ettiler. 
Fakat onlar için de çalışma koşullarını daha güvenli hale getirecek bazı 
önlemler aldık. Çalışanlarımızı gelir kaybına uğratmayacak şekilde 
tesislerimizdeki insan yoğunluğunu azalttık. İşe geliş-gidişlerinde, 
sosyal mesafeyi koruyabilmeleri için servislerimizin sayısını arttırdık ve 
yemekhanede bu doğrultuda önlemler aldık. Temizlik, dezenfeksiyon 
ve havalandırma konularında, sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelgelere birebir uygun şekilde iş bölümü ve görevlendirmeler yaptık. 
Haziran ayı başında, salgının yayılma hızının kontrol altına alınarak 
yavaşlamaya başlaması ile birlikte, uzaktan çalışan ofis ekibimiz ofise 
geri döndü. Servis ve yemekhane gibi çalışanlarımızın birlikte olduğu 
alanlarda sağlığa uygunluk ve sosyal mesafe önlemlerini en üst seviyede 
uygulayarak, çok dikkatli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aslında 
2020 yılı bizim için iyi başlamıştı. Fransa, İrlanda, Balkanlar (Sırbistan, 
Bosna-Hersek, Arnavutluk) gibi son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde 
çalıştığımız pazarlardan siparişler almaya başlamıştık. Bununla beraber, 
uzun yıllardır aktif olarak çalıştığımız Cezayir ve Türkmenistan’dan almış 
olduğumuz ve Mart ayı içinde teslimatını tamamlamamız gereken 
siparişler, 2020 yılının özellikle ihracat açısından çok olumlu geçeceğini 
gösteriyordu. Yurt içinde Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı 
Metro Hatları, Kuzey Marmara Otoyolu başta olmak üzere birçok projeye, 
ağırlıklı olarak kiralama yöntemi ile kalıp ve iskele tedarik ediyorduk. 
Tüm dünyada insanları evde kalmaya zorlayarak, bir anlamda iş 
hayatını durma noktasına getiren bu denli büyük bir kriz doğal olarak 
bizim işlerimizin de azalmasına yol açtı. Fakat işlerimiz hiçbir zaman 
durma noktasına gelmedi. Üretim ve kiralama bölümlerimizde çalışan 
arkadaşlarımızın gösterdiği özverili çalışma ile Mart ve Nisan aylarında, 
salgın öncesi almış olduğumuz siparişlerin teslimatlarını sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirdik. Kısa süreli bir yavaşlamadan sonra, yurt dışında 
bir süredir emek vererek geliştirmekte olduğumuz Sırbistan ve Fransa 
başta olmak üzere İrlanda, Macaristan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Rusya 
ve Cezayir’den art arda siparişler almaya başladık. Haziran ayından 
itibaren yurt içinde bazı fabrika ve konut projeleri ile kiralama çarkımız 
da tekrardan hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Mart ayının ortasından 
bugüne kadar olan süreci özetlersek, ilk iki aydaki keskin düşüşten sonra 
hem yurt dışından hem de yurt içinden aldığımız proje ve siparişlerle, 

bu zorlu süreçte karlılık elde edemesek de en azından giderlerimizi 
çıkartmayı başardık. Bunun yanında yaşanan olağan dışı koşullara 
uyum sağlayabilmek için iş yapma yöntemlerimizi değiştirdik. Dijital 
teknolojileri kullanarak uzaktan iş yapabilme yeteneklerimizi geliştirdik. 
Bizim işimizde sahada olmak ve müşterilerimizle direkt temas halinde 
olmak çok önemli ve faydalıdır. Bu süreçte de koşulların izin verdiği 
ölçüde bunu sağlamaya çalıştık. Bu alandaki eksikliği kapatabilmek 
için gösterdiğimiz çaba ile dijital teknolojileri kullanma ve planlama 
yönlerimizi geliştirmiş olduk. Burada, her krizin içinde birtakım fırsatlar 
barındırdığı gerçeğini görebiliyoruz.

İntek 2019-2020’de birçok önemli projede yer aldı. Bu 
projelerden en önemlileri hangisiydi. Bilgi verir misiniz?
2019 ve 2020 yıllarında yer aldığımız önemli projelerden, yurt dışı ve 
yurt içi şeklinde sınıflandırarak bahsetmek isterim.

Yurt dışında yer aldığımız başlıca projeler;
• Yapı Merkezi tarafından Tanzanya’da yapımı devam eden, Doğu 
Afrika’yı Hint Okyanusuna açacak olan Darüsselam-Morogoro-Dodoma-
Makutupora Demiryolu projesi.
• Cengiz İnşaat tarafından yapımı devam eden, Bosna Hersek’in kuzeyi 
ile güneyini birleştiren “5C Koridoru Otoyolu Donja Gracanica – Zenica 
Tünel Kesimi” projesi.
• Sembol Uluslararası Yatırım tarafından yapımı devam eden, Orta 
Asya’nın en büyük camisi olma özelliğine sahip olan Kazakistan'daki 
Nur-Sultan Büyük Cami projesi.
• Rönesans İnşaat tarafından Uganda da yapımı devam eden ABD 
Elçilik binası projesi.
• OOO Lotus Gaz Invest tarafından yapımı devam eden, Özbekistan'ın 
başkentindeki Tashkent City Parsel 2 alışveriş merkezi projesi.
• Rusya’nın Murmansk bölgesinde Rönesans İnşaat tarafından yapımı 
devam eden,  sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi ARCTIC LNG 2 projesi. 
• El Bayrak tarafından yapımı devam eden, Cezayir'deki 557 Apt. 
Residantial projesi
• İmka İnşaat tarafından yapımı devam eden, Türkmenistan'daki 
Devlet Arşiv Binası projesi. 
• Best Izgrandja tarafından yapımı devam eden, Sırbistan'ın Jugovic 
Bölgesi Asker ve Polis Toplu Konut projesi
• Albayrak İnşaat tarafından yapımına başlanan, Toki Arnavutluk Konut 
projesi.
• As Teknolojik İnşaat tarafından yapımı devam eden, Makedonya’nın
başkenti Üsküp’teki Diamond Of Skopje karma kullanım kompleksi
projesi.

 Darüsselam - Morogoro - Dodoma - Makutupora Demiryolu Projesi – Tanzanya
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Yurt dışında başta Fransa ve İrlanda gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok 
ülkede kalıp ve iskele kiralama işleri yapan firmalara, kendi kira parklarında 
kullanmak üzere düzenli olarak kalıp ve iskele malzemeleri gönderiyoruz. 
2019 ve 2020 yıllarında yaptığımız ihracatın bir kısmını bu tür siparişler 
oluşturdu.”

Yurt içinde yer aldığımız başlıca projeler;
• 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi
• Galataport Projesi
• Kuzey Marmara Otoyolu
• İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hatları
• İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
• Medipol Bağcılar Hastanesi
• İstinye Park İzmir AVM ve Otel projesi
• Ataşehir Modern projesi
• Elazığ Mustafa Paşa Kentsel Dönüşüm projesi
• İstanbul Esenler Kentsel Dönüşüm projesi
• Pelsan Tekstil Endüstriyel Tesisleri
• Tadım Gıda Ankara Anadolu OSB Üretim Tesisleri
• Özak Göktürk Konutları
• Eskişehir Şişecam Fabrika projesi
• Tersane İstanbul projesi
Yukarıda belirtilen projelerle birlikte 2019 yılında ve 2020’nin ilk sekiz 
ayında, yurt içinde ve yurt dışında, irili ufaklı 100’ün üzerinde projede çözüm 
ortağı olarak yer aldık.

2018’de yaşanan ekonomik daralmadan inşaat sektörü çok 
etkilendi. Fakat 2019 ve 2020 yılında yapılan teşviklerle biraz 
toparladı. Özellikle geçen ay ev satışında rekor yaşandı. Siz bu 
süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşaat sektörü eski şaşalı 
dönemine dönecek mi?
Bildiğiniz gibi Türkiye’de uzun yıllardır inşaata dayalı bir ekonomik büyüme 
modeli uygulanmakta. Bu süreçte ülkemizde birçok farklı alanda önemli 
altyapı yatırımları gerçekleştirildi. İçlerinde birçoğu mega proje olarak 
adlandırılabilecek düzeyde yollar, köprüler, havaalanları, hastaneler, 
üniversiteler, okullar, kamu binaları, stadyumlar, spor salonları yapıldı. Bu 
tür inşaat yatırımları, uzun vadede ülkenin ekonomi dâhil birçok alanda 
gelişmesine fayda sağlayacak olan katma değeri yüksek yatırımlardır. 
Bunların yanında çok sayıda iş ve alışveriş merkezleri ve konut projeleri 
yapıldı. Konut, AVM gibi yatırımlar ise katma değeri biraz daha düşük 
olan, fakat buna karşın inşaat sektörünün ve ona bağlı birçok yan sektörün 
gelişmesini destekleyen yatırımlardır. Nitekim inşaat firmaları ve onların 
yan sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, iç pazarın dinamizminden 
faydalanarak büyüdüler ve kendilerini geliştirerek uluslararası pazarlardaki 
rekabet güçlerini arttırdılar. Sektörde denetleme mekanizmasının hayata 
geçirilmesi ve buna bağlı olarak standardizasyonun sağlanması durumunda, 
firmalarımızın uluslararası rekabet gücü daha iyi seviyelere gelecektir. Çok 
önemli olduğunu düşündüğümüz bu konuyu, röportajın sonunda daha 
ayrıntılı olarak dile getireceğim. Sorunuzun cevabına gelirsek, geçtiğimiz 

 Medipol Bağcılar Hastane Projesi - İstanbul

 5C Koridoru Otoyolu Donja Gracanica (Kuzey Zenica Tünel) Projesi - Bosna Hersek
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15 yıldır sürekli ve hızlı bir şekilde büyüyen inşaat sektörünün, büyüme 
hızının azalması, hatta belirli zaman dilimlerinde küçülmesi ve bir süre bu 
şekilde seyretmesi doğal görünüyor. Biz önümüzdeki bir-iki yıl için yurt içinde 
beklentilerimizi çok yüksek tutmuyoruz ve planlarımızı ona göre yapıyoruz. 

İntek olarak önümüzdeki döneme ait ihracat stratejileriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?
Daha önceki yazılarımızda da anlatmış olduğumuz bir gelişme stratejimiz 
var. “Yurt dışında yerelleşme” adını verdiğimiz bu strateji, İntek’in uluslararası 
pazarlardaki payının büyümesini hedefliyor. Geçtiğimiz yıllarda, yurt dışı 
projelerin lojistiğini Türkiye’den yapmak mümkündü ve bu müşterilerimiz 
açısından tercih edilen bir durumdu. Fakat günümüz şartlarında, işlerin 
süreleri çok kısaldı. Hizmeti çok daha hızlı bir biçimde sunmak gerekiyor. 
Buna ilaveten, müşterilerimiz satın alma yerine kiralama yöntemini tercih 
etmeye başladılar. Bu nedenlerle müşterilerimiz her türlü ihtiyaçlarını, 
iş yaptıkları ülkede yerleşik olan tedarikçilerle çözmeyi tercih ediyorlar. 
Müşterilerimizin bu tercihi, bizi iş yaptığımız ülkelerde derinleşmeye, bir 
başka deyişle “yerel olmaya” doğru itiyor. Son yıllarda ihracat stratejimizi 
bu “yerelleşme” ilkesi üzerine kuruyoruz. Hedef pazarlar seçip, o pazarlarda 
ofis ve depolar oluşturarak o ülkenin yerel bir firması haline gelmeye 
çalışıyoruz. Bunu yaparken, o pazarı bilen, güvenilir yerel firmalara bayilik 
vererek, onlarla ortak hareket etmeye de sıcak bakıyoruz. Böylece o ülkedeki 
yerel ya da uluslararası diğer inşaat firmaları ile çalışmayı hedefliyoruz. Bu 
salgının yarattığı olumsuz koşullar, bizim bu yöndeki çalışmalarımızı sekteye 
uğrattı tabii ki. Koşullar düzelir düzelmez, bu stratejimizi gerçekleştirmek 
için çalışmaya devam edeceğiz. İhracatımızı artırmak için kullandığımız 
ikinci bir kanalımız daha var. Faaliyet gösterdiği ülkede kiralama yapan 
yerel kalıp ve iskele firmaları, kira parklarında kullanmak üzere bizim 
ürünlerimizi ve sistemlerimizi tercih ediyorlar. Biz ve bizim gibi bazı Türk 
kalıp ve iskele firmalarının, uluslararası standartlara uygun kalitede ürün 
ve sistemleri uygun maliyetler ile üretebiliyor olması, yurt dışında iş yapan 
kalıp ve iskele firmalarını bizlerden tedarik yapmaya doğru yönlendiriyor. 
Son dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Körfez bölgesi ve Kuzey 
Afrika ülkelerinden bu yönde gelen taleplerdeki artış, ihracatımızı artırmak 
açısından bizleri sevindiriyor.

İnşaat sektörüne bundan sonraki dönem için tavsiye ve 
önerileriniz var mı? 
Son iki yıldır sıklıkla gündeme getirdiğimiz fakat ne yazık ki yeterli düzeyde 
ilerleme kaydedilemeyen çok önemli bir konuyu, bu soru vasıtasıyla  dile 
getirmek isterim. Bu konu, inşaat sektöründe denetim mekanizmasının 
harekete geçirilerek standardizasyonun sağlanması konusudur.  Kalıp 
ve iskele işi, başta iş güvenliği ve çalışan sağlığı olmak üzere, inşaatların 
kalitesi, maliyeti ve süreleri üzerinde çok önemli etkiye sahiptir. Büyük 
beton yükleri ve büyük yükseklikler söz konusudur. Kalıp ve iskelelerin bu 
yükleri karşılayacak şekilde tasarlanması, üretilmesi ve sahada buna göre 
uygulanması gereklidir. Yüksekte, zorlu koşullarda çalışmayı gerektirir. 
Bu işlerin belirli prensipler ve kurallar doğrultusunda yapılabilmesi ve 

denetlenebilmesi için, uluslararası otoriteler tarafından yetkilendirilmiş 
uzman kurumlar tarafından, geçmiş tecrübelerden ve mühendislik 
kurallarından faydalanılarak, uluslararası geçerliliği olan birtakım standartlar 
oluşturulmuştur. Türkiye’de kalıp ve iskele sektöründe Alman DIN normlarını 
temel alan Euronorm’lar, TSE tarafından Türkiye’ye adapte edilerek 
kullanılmaktadır. Ülkemizde bu normların yayınlanması konusunda, son 
yıllarda gayet güzel gelişmeler olmaktadır. Bu normlara uygun üretim 
ve uygulama yapan firmalar TSE tarafından belgelendirilmektedir. Bu 
aşamadan sonra yapılması gereken, belgesi olmayan firmalara ait ürünlerin 
kullanılmasının yasaklanması, bu yasaklara uyulup uyulmadığının yetkili 
otoriteler tarafından denetlenmesi, belge almış firmaların ürünlerinin 
ve uygulamalarının standartlara uygun olup olmadığının kontrolü ve 
nihayetinde kurallara uygun olmayan durumlarda gerekli yasal yaptırımların 
uygulanmasıdır. Denetleme mekanizması adını verdiğimiz bu mekanizma 
bir bütün olarak hayata geçirilmediğinde, sahada standartlara uygun, doğru 
uygulamaların yapılmasını sağlamak ne yazık ki mümkün değildir.  Maalesef 
ülkemizde inşaat sektöründe denetleme mekanizması yeterli düzeyde 
çalıştırılmamaktadır. Bazı projelerde yatırımcıların ve yüklenicilerin tercihleri 
sayesinde, uluslararası standartlara uygun, birinci kalite ürünler kullanılarak 
çok doğru uygulamalar yapılırken, birçok projede hiçbir standarda uygun 
olmayan, merdiven altı olarak nitelendirebileceğimiz ürünler kullanılmakta 
ve yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Bu durum, ülkemizde inşaat 
sektöründe bir standardizasyon sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu sorunun çözümü, inşaat sektöründe iş kazalarının azalması, kalitenin 
artması, maliyetlerin düşmesi gibi birçok açıdan son derece önemlidir. 
Bütün bunlara ek olarak, gerek inşaat firmalarının gerekse kalıp ve iskele 
firmalarının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artması açısından 
bakıldığında, ülke içindeki standardizasyonun sağlanması konusunun 
farklı bir önemi daha ortaya çıkmaktadır. Uluslararası standartlara uygun 
olarak iş yapma kültürünü kendi ülkemizdeki projelerde oluşturarak, bu 
alışkanlığı kazanmadığımız takdirde, uluslararası arenada rekabet edebilme 
gücümüz zayıf kalacaktır. Özetle, yurt içinde denetleme mekanizmasının 
hayata geçirilerek, işlerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasının 
sağlanması, Türk inşaat sektörü ve bunun bir alt kolu olan kalıp ve iskele 
sektörü için büyük önem taşımaktadır.

 Göktürk Metro İstasyonu ve M4 Makas Metro Projesi - İstanbul

 İntek Düzce Fabrika
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TMS dengeli  
konsol arabaları 
ve simpex perde 
kalıpları
TMS Kalıp ve İskele Sistemleri, geliştirdiği simpex perde 
kalıpları ve dengeli konsol arabaları ile kullanıcılara büyük 
avantajlar sağlıyor. Simpex perde kalıpları, hızlı ve çok yönlü 
kalıplama kolaylığı sağlarken dengeli konsol arabalarıyla 
ise viyadük döşemesi ağırlığını azaltmak, döşeme imalatı 
sırasında ön germeden tasarruf etmek mümkün

Dengeli konsol arabaları
Dengeli konsol arabası yerinde dökülen köprü ve viyadük 
döşemelerinde döşemenin ağırlığını taşıyan ve başlık kirişinden 
açıklığın ortasına kadar konsol olarak çalışan geçici bir destek 
yapısı olarak ön plana çıkıyor. Dengeli konsol arabalarının 
geliştirilmesi aşamasında TMS, Norveç’li Strukturas firması ile 
işbiriliği yaparak bu konuda müteahhitlere en uygun çözümü 
sunuyor. Dengeli konsol arabaları aşağıdaki elemanlardan 
oluşur;
Ana çelik yapı, yerinde dökme döşemeye şeklini veren iç ve dış 
kalıplar, çalışma platformları ve merdivenler, bir önceki dökülen 
segmenteki ankraj sistemi, sistemi ileriye iten hidrolik ekipman. 

Dengeli konsol arabasının avantajları
Segment boyundaki değişimlerini, enine kesit yüksekliğini, 
düşey perde kalınlıklarını, döşeme genişliğini ayarlamak kolay. 
Dengeli konsol sistemi ile viyadük döşemesi ağırlığını azaltmak, 
döşeme imalatı sırasında ön germeden tasarruf etmek mümkün. 
Kolay taşınabilir, kolay monte edilir, deformasyonları azaltır, 
köprü döşemelerindeki  eğriselliği ayarlamak konusunda da 
önemli kolaylıklar sunuyor. TMS Simpex perde sistemlerini kalıp 
arabaları ile birlikte uyumla kullanmak mümkün. 
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Dengeli konsol arabası ana elemanları:
• Alt döşeme platformu
• Ana çerçeve
• Ana silindir
• Aşağı çekme silindiri
• İleri itme elemanı
• Ana ray
• Arka çalışma platformu
• Ön kiriş
• Arka makas
• Arka araba
• Rüzgar bağlantı 
elemanı
• Enine kiriş
• Dış kalıp
• İç kalıp
• Alt çalışma platformu
• Üst çalışma platformu
• Ön araba

Başlık kiriş genişliğinin iki arabayı yan yana konması için yeterli 
olamadığı durumlarda geçici çapraz destek elemanı kullanarak 
bu sorunu çözmek mümkün. Dengeli konsol arabası genellikle 
maksimum 5.0 metre segment uzunluğu için kullanılıyor. 
Segment ağırlıkları tipik olarak 80 ton ile 500 ton ağırlığı 
arasında olabiliyor.
    
Simpex perde kalıpları
TMS simpex perde kalıpları ile hızlı ve çok yönlü kalıplama 
kolaylığı dengeli konsol sistemi için de önemli. TMS Simpex 
sisteminin farklı yükseklik ve kesitlere kolay adapte edilebilir 
olması ile kullanıcıların gözünde ayrıcalıklı bir konuma sahip 
olmasını sağlıyor. Sistemi oluşturan Kaufmann HT20 ahşap 
kirişlerinin ve YK çelik kuşakların ara mesafeleri değiştirilerek 
yüksek beton basınçlarına ve beton döküm hızlarına göre 
dengeli konsol kalıplarını dizayn etmek mümkün. Dengeli konsol 
kalıpları TMS simpex sisteminin esnekliği sayesinde kolayca 
kalıplanabiliyor.

TMS Simpex sisteminin getirdiği kolaylıklar;
• Az parayla çok iş
• Ön montaj, kurulum ve şakule alma kolaylığı
• Farkı panoların bir araya getirilerek büyük panoların 
oluşturulabilmesi
• Kamalar ile sabitlenen panoların arasından beton sızmalarının 
önlenmesi
• Ahşap kiriş, çelik kuşak ve saplama mesafeleri değiştirilerek 
istenen dayanımın elde edilebilmesi
• Eğri yüzeylerin bile kalıplanabiliyor olması
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Marmara’nın son incisi 
1915 Çanakkale Köprüsü ve 
Otoyol Projesi’ne Doka imzası
Kalıp iskele sektörünün köklü firmalarından Doka, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'nun ankraj blokları, keson ve 
yaklaşım viyadükleri işlerinin sorumluluğunu üstlendi. Projenin itme-sürme yöntemiyle yapılan yaklaşım viyadüğü, V01, V08 
ve yapımı devam eden V06 viyadüklerinde ise firma, Freysaş Freyssinet A.Ş’nin çözüm ortağı olarak yer alıyor. Doka Kalıp 
İskele Genel Müdürü Ender Özatay, “Yer aldığımız projelerin tüm süreçlerinde çözüm ortağı oluyoruz. Çalıştığımız projelerde 
ihtiyaçları doğru çözümleyip her aşamada en optimum çözümü sağlıyor, hızı ve güvenliği ise ilk sırada tutuyoruz” dedi
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Çözüm ortağı olarak yer aldığı büyük çaplı projelere bir yenisini daha 
ekleyen Doka, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri 
olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu Projesi”nin çeşitli 

aşamalarında yer alıyor. Proje dahilindeki 1915 Çanakkale Köprüsü, toplam 
101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyol hattının kilit noktasında 
bulunuyor. Köprü projesi kapsamında ankraj blokları ve keson işlerini 
2018’de başlayıp 1 yıl içinde tamamlayan Doka, otoyol bölümünde yapımı 
süren Asya ve Avrupa yakalarındaki yaklaşım viyadükleri ile Malkara, Gelibolu 
ve Lapseki’de yer alan V01, V06, V08 viyadüklerinde ise çözüm ortağı 
olarak yer almaya devam ediyor. Projenin maksimum verim ve güvenlikle 
ilerleyebilmesi için çalışan Doka, kalıp-iskele çözümlerinin yanı sıra, bu 
aşamaya kadar hızlı kurulum, kolay kullanım, yüksek iş güvenliği standartları 
ve mühendislik hizmetleriyle de teknik destek sağladı. 

“Yer aldığımız projelerin her aşamasında çözüm 
ortağı oluyoruz”
Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, Doka’nın köklü ve başarısını 
kanıtlamış bir firma olmasının müşterileri tarafından tercih edilmesinin 
başlıca nedeni olduğunun altını çizdi. Ender Özatay, “Doka, bugüne kadar 
Türkiye’de olduğu gibi dünyada da pek çok önemli projede görev üstlendi. 
Yer aldığımız projelerin ilk planlama aşamasından sona ermesine kadar tüm 
süreçlerinde çözüm ortağı oluyoruz. Çalıştığımız projelerde ihtiyaçları doğru 
çözümleyip zaman ve maliyet kapsamında en optimum çözümü sunarak, 
üretim, planlama ve uygulama aşamalarının tümünde güvenliği ilk sırada 
tutuyoruz” diye konuştu.

“1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu Projesi”sinin 
viyadük işlerinde de görev üstlenen Doka, İtme-Sürme 
yöntemiyle yapılan Yaklaşım Viyadüğü, V01, V08 ile yapımı 
devam eden V06 viyadüğünde konunun uzmanı olan Freysaş 
Freyssinet A.Ş. ile çözüm ortağı olarak çalışıyor. 

PROJEDE, DOKA’NIN ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK YER ALDIĞI 
KISIMLAR VE YAPILAN İŞLER 
Keson işleri 
2018’in Şubat ayında başlayan keson fabrikasyon çalışmaları, birinin 
uzunluk, genişlik ve yüksekliği 82.3 metre, 71.4 metre ve 16 metre, 
diğerininki ise 82.3 metre, 71.4 metre ve 21 metre olan toplamda 
iki keson, 77 bin metrekare kalıp alanına sahip olarak Mayıs 2019’da 
tamamlandı. İş güvenliği, zamanlama ve imalatın uygunluğunun 
büyük önem taşıdığı keson işlerinde, 150 F tırmanır kalıp sistemi ile 
operasyonu kolay ve güvenli bir şekilde tırmandırma işlemi yapıldı 
ve Dokascaff Uni çalışma iskele sistemleri ile de bütün çalışma 
alanlarında emniyetli çalışma sahası sağlandı.

Projede kullanılan Doka sistemleri
MF240 Tırmanma Sistemi, Top 50 geniş yüzeyli kalıp sitemi 
çözümü, 150 F Tırmanma Sistemi, DokaScaff Uni iskelesi çalışma 
platformları ve merdiven kuleleri, Ağır yük taşıma iskelesi D2.

Ankraj Blokları 
Kasım 2018’de başlanan, 147.750 metreküp beton, 18.400 ton 
demir donatı ve 27.200 metrekare kalıp alanına sahip Ankraj Blokları, 
Kasım 2019’da tamamlandı. Yapının diğer önemli unsurlarından biri 
olduğundan yapım metodu, kullanılan malzeme ve zamanlaması çok 
önemli olan projenin bu kısmında, Doka, yapının zorlu tasarımına 
rağmen hızlı ve güvenilir çözümü sağlamayı başardı.

Projede kullanılan Doka sistemleri
 Frami Xlife Kolon ve Perde Sistemi, Top 50 geniş yüzeyli kalıp 
sitemi çözümü, 150F Tırmanma Sistemi, Ağır yük taşıma iskelesi 
D2, DokaScaff Uni iskelesi çalışma platformları ve merdiven 
kuleleri.

Yaklaşım viyadükleri
İtme-Sürme yöntemiyle yapılan köprüler olan yaklaşım 
viyadükleri, projede 38 metre kalıp boyutlarında iki ayrı köprü 
kalıbına ve toplamda 3.500 metrekare alana sahip. İş güvenliği 

Ender ÖZATAY 
 Doka Kalıp İskele Genel Müdürü
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ve hızın çok önemli unsurlar olduğu projenin bu kısmında, 
Doka’nın yaptığı mühendislik tasarımı ve kullanılan malzeme, en 
hızlı ve en güvenilir kullanım imkanlarını sağlıyor.

Projede kullanılan Doka sistemleri
Top 50 geniş yüzeyli kalıp sitemi çözümü, DokaScaff Uni iskelesi çalışma 
platformları ve merdiven kuleleri, Ağır yük taşıma iskelesi D2, XP Edge, 
Kenar kalıbı kalıp arabası

V01, V06, V08 viyadükleri
Kalıp dökme açıklığı 33 metre boyutlarında iki ayrı köprü kalıbına sahip 
bu viyadükler, projede iki köprü kalıbı toplamda 3.250 metrekare alana 
sahip. Bu viyadüklerde de, Doka’nın hazırladığı mühendislik tasarımı ve 
kullanılan malzeme en hızlı ve en güvenilir kullanım imkanlarını sağlıyor.

Projede kullanılan Doka sistemleri
Top 50 geniş yüzeyli kalıp sitemi çözümü, DokaScaff Uni iskelesi çalışma 
platformları ve merdiven kuleleri, Ağır yük taşıma iskelesi D2, XP Edge.

PROJEDE KULLANILAN DOKA ÜRÜNLERİ:
Tüm formlar ve yükler için uygun geniş yüzeyli kalıp top 50
Geniş yüzeyli kalıp Top 50, birbirinden farklı görevler için projeye özel 
olarak modüler sistemden hazır monte edilen geniş yüzeyli bir kalıptır. 
Elemanların şekli, ebadı, ankraj düzeni ve kalıp yüzeyi her ihtiyaca göre 
uyarlanabilir.

Projeye özel tasarım sayesinde uygulama güvencesi
• Kalıp yüzeyinin ve ankraj düzeninin serbestçe seçilebilmesi, tüm mimari 
taleplerin yerine getirilmesini sağlar
• Boyutlandırma işlemi her taze beton basıncına göre kolayca yapılabildiği 
için betonlama hızı istenildiği şekilde düzenlenebilir.

Optimum kalıp çözümü sayesinde hızlı ve verimli çalışma
• Malzeme maliyetinde tasarruf sağlayan yüksek kullanım sıklığı
• Personel maliyetinde tasarruf sağlayan kısa kalıp hazırlama süreleri
• Yeri değiştirilecek olan üniteler büyük ve optimum boyutlarda 
olduğundan vinç ihtiyacı minimum düzeydedir

Doka kullanıma hazır servisinde gerçekleştirilen hassas ön montaj 
sayesinde maliyet güvencesi
• Birbiri ile tam örtüşen ek yerleri sayesinde mükemmel derz görünümü
• Şantiyede zaman ve yer tasarrufu
• Birbirine tam olarak uyan elemanlar sayesinde herhangi bir düzeltme 
gerekmez
• Köprü, tünel ve endüstriyel yapılar için özel çözümler

Sisteme uyumlu merdivenler ve çalışma platformları sayesinde geniş 
kapsamlı iş güvenliği
• Merdiven sistemi XS ile güvenli ulaşım
• Platform sistemleri Xsafe plus sayesinde her konuda güvenli çalışma yeri
• Çift kollu payanda, kaldırma ve yeniden konumlandırma elemanları gibi 
kullanışlı aksesuarlar sayesinde kalıp güvenli ve kolay bir şekilde kullanılır.

DokaScaff UNI: “Tüm iskele uygulamaları için tek sistem”
Bir iskele ile birden çok uygulama yapabilmeyi sağlayan DokaScaff UNI, 
daha az sayıda farklı üründen oluşması nedeniyle kurulum ve sökümde 
büyük kolaylık sağlıyor, şantiyeye hız ve ekonomi sağlıyor. 

Malzemesinin %80’inin tekrar kullanılabilir özellikte olduğu DokaScaff UNI 
iskele sistemi, çok doğrultulu disk kilitlemesine dayanılarak tasarlandı ve 
kullanıcılarına en yüksek ürün kalitesi ve mümkün olan en düşük bakımla 
dayanıklılık sunan yüksek dayanımlı çelik, otomatik kaynak ve kaplama 
olarak sıcak daldırmalı galvanizasyon kullanılarak imal edildi.

Tasarım sayesinde çok amaçlı
Yatay ve çapraz elemanların veya diğer bileşenlerin birleştirilmesine 
göre daha başka olasılıklara imkan tanıyan delikli diskler, DokaScaff 
UNI iskele sistemine sürekli geometrik iyileştirmeler için üstün esneklik 
sağlar. DokaScaff UNI iskele sisteminin ayak başına 5.8 tona kadar yüksek 
yük taşıma kapasitesi destekleme ve çeşitli çalışma iskeleleri boyunca 
çözümlere ulaşmak için iskele uygulamalarının geniş bir aralığına izin verir.

Çok yönlü güvenlik
Güvenlik kemeri sabitlenmesi için test edilmiş bağlama noktaları 
DokaScaff UNI iskele sistemi kurulur ve sökülürken güvenliği arttırır. Her 
50 santimetrede korkulukların eklenmesi ve alt korkulukların tüm çevreyi 
sarması sayesinde DokaScaff UNI, iskele sisteminin son kullanıcıları 
için güvenliği arttırır ve bileşenlerinin belgeli test kurumları tarafından 
doğrulanmasını da içeren Avrupa EN 12 810-1 iskele kurma standardına 
uyumludur.

Kolay kurulum
DokaScaff UNI iskele sistemi, sadece bir kişinin güvenlikle iskeleyi 
yukarı doğru kurulmasına izin veren taban elemanlarını kullanır 
ve ilk seviye bir kez yerleştirildiğinde, başka bir tesviyeye ihtiyaç 
duyulmaz. Yatay elemanları birleştirmek için önceden yerleştirilmiş 
açılarda kamalarla kenetlenmiş bağlantılar ve dikmelere yüklemek 
için sabit geçme bağlantıları, DokaScaff UNI iskele sistemine yüksek 
kurulum hızı sağlar. Konfigürasyona bakılmaksızın, öğrenme 
zamanını azaltan ve işçinin performansını arttıran kurulum iş akışı 
her zaman aynıdır.

Düşük maliyet
DokaScaff UNI iskele sistemi bileşenlerinin %80’i bir 
uygulamadan diğerine tekrar kullanılabildiğinden, ekipman 
yatırımını azaltır. Geleneksel iskelelerin zaman alıcı vidalı 
birleşimlerinin yerine, bağlantılama işlemi basit ve kullanıcı 
dostu olduğundan, işgücünden tasarruf sağlar.

Taşınma ve çerçeve iskele ile karşılaştırıldığında depolama 
için gerekli hacmi azaltır.
Galvanizlenmiş yüzey ve sökülebilir kamalar gibi bağlantısız 
bileşenlerin yokluğu, DokaScaff UNI iskele sistemine daha uzun 
bir dayanıklılık sağlar.

İskele Konfigürasyonları
• Cephe iskelesi
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• Merdiven kuleleri
• Hacimli iskeleler
• Yük taşıyıcı kule iskeleler
• Çubuk donatı iskelesi

Kalıp ve yapı kenarları için düşmeye karşı koruma sistemi: 
XP Edge
Bu sistem, tüm kenar koruma ihtiyaçları için evrensel güvenlik 
çözümüdür. Doka sistemleri ile ideal uyuşur – duvar ya da 
döşeme kalıbıyla – döşeme kenarını korumak için ya da yapı 
kenarında düşme bariyeri olarak.

Hem kalıpta hem yapı kenarında Düşme koruması için 
tek sistem
Çok fonksiyonlu
• Her çeşit yan koruyucu için yalnızca bir tip dikme
• Kalıp, merdiven ve yapı kenarları için
• Tüm uygulamaları kapsayan farklı konektörleri sayesinde

Yüksek verimlilik sağlayan kolay takma özelliğiyle Hızlı 
ve kolay kurulur
Ergonomik olarak tasarlandı
• Sistemi hızlı ve kendi kendine açıklayan mantıklı bir kurulum 
prosedürüyle
• Kolay kullanım için
• Sağlam hafif yapı sayesinde
• Aynı zamanda maliyetleri de düşüren, sabit entegre edilmiş 
parçalarla

Dikmeler için devrim niteliğinde, alttan sabit yükseklik 
arttırıcılar yüzde 20 daha az dikme ile 1,80 metreye 
kadar ızgara yükseklikleri mümkündür 
Bu dahiyane sistem ile
• Sadece bir dikme ile 1,20 metreye kadar tam güvenlik sağlar
• Dikme olarak özel geliştirilmiş, alttan sabitlenmiş bir yükseklik 
uzatması eklenerek 1,80 m'ye kadar uzatılabilir
• Tüm uygulamaları sadece iki tip dikme ile mükemmel şekilde 
kapsar ve birçok farklı türü birlikte kullanmaya gerek kalmaz

Test edilmiş güvenlik
Bununla deneyim kazanmak için kiralayın ve gerekirse satın alın

• Sıcak daldırma galvanizli ve son derece sağlam
• GS işareti taşıyan EN 13374 uyumlu ekipman
• Ayrıntılı Kullanıcı Bilgileri kitapçığı
• Rüzgar yükleri dahil boyutlandırma diyagramları

Yüksek Kapasiteli Ağır yük taşıyıcı iskele D2 ile En Güvenli Çözüm
Ağır yük taşıyıcı iskele D2, yüksek kapasiteli yük taşıma iskelesi 
yüksek kapasitesi ve ekstra et kalınlığı sayesinde döşeme ve 
kirişlerin dökümü için tercih sebebi oldu.

Ağır yük taşıyıcı iskele D2; sahip olduğu 3 tip 1,52 metre 
genişliğindeki ana çerçeve sistemi ile her yüksekliğe 
uygulanabiliyor. 0,90 metre, 1,20 metre ve 1,80 metre gibi 
farklı ana çerçeve yükseklik seçeneği sunan modüler sistemde 
krikolu ayak ve krikolu başlık sayesinde yükseklik ayarları 
istenilen şekilde yapılabiliyor. Böylelikle içerisinde farklı 
yükseklikler barındıran sistem, en ideal ve kolay çözümü 
sağlamış oluyor. Ayrıca masa tipi D2 iskelenin sağladığı 
daha geniş masalar ve ahşap kiriş çözümü sayesinde daha 
az işçilikle daha seri bir inşaat süreci sağlanırken, yüksek 
dayanım ve taşıma kapasitesi sayesinde proje güvenli şekilde 
ilerliyor. İskele, sahip olduğu galvanizli yapısı ve 5 milimlik 
et kalınlığı sayesinde de herhangi bir burkulma veya bozulma 
riski taşımadığı için de işçiler için en güvenli ortamı sağlamış 
oluyor.

Kenar kalıbı kalıp arabası
Bu sistem 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüklerinde 
özel olarak tasarlanarak  kullanıldı. Köprünün kenar 
kısımlarında bulunan betonarme bölgenin ana köprü kablo 
sisteminin etkilenmemesi için köprü segment dökümü 
(tüm köprü dökümleri) bittikten sonra kalan kısım için 40 
metre yukarıda kurulacak sistem 2 metre genişlikli beton 
bloğu dökmek için tasarlanmıştır. Bu tasarım ile 25 metre 
uzunluğunda olacak sistem 500 metre boyunca ray üzerinde 
yürütülüp tüm segmentler dökülecektir. Bu nedenle sistem 
köprü segmentinin altından desteklenecek, iskele ve diğer 
taşıma sistemlerine ihtiyaç kalmadan kullanılacaktır. Doka’nın 
sağladığı bu sistem ile yükseklik engeli olmadan kenar 
betonarme bölümler iş güvenliği açısından en güvenli ve en 
hızlı şekilde kullanılacaktır.
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