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Putzmeister BSF 56-5 RZ TRDI

Dört akslý kamyon üzerinde, yatayda ve dikeyde
En büyük mobil beton pompasý
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- Þubat ayýnda Bursa Betonda idik
- Mart ayýnda Ýzmirde Ýzmir 35 projeleri deðerlendirildi
- Karadeniz semineri Nisan ayýnda Orduda yapýldý
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Baþyazý
5

Putzmeister
Yeni ürünleriyle
Beton pompasý
Standartlarýný
Yine deðiþtiriyor
Ali Bilgiç

Genel Müdür

Deðiþen dünyada yer alabilmek,
bulunduðunuz yeri korumak ve hatta
onu daha ilerilere götürebilmek, iþte
globalleþen iþ dünyasýnda var olmanýn
þartlarý.
54 yýldýr beton pompasý pazarýnda bir
dünya markasý olan Putzmeister, kriz
sonrasý deðiþen dünyada yaptýðý
radikal atýlýmlarla, oluþan yeni
þartlarda yine lider konumunda ve her
zaman olduðu gibi rakiplerinden bir
adým önde.
Masa baþýnda yapýlan çalýþmalarý ve
þirket içinde alýnan stratejik kararlarý
pazara yansýtamazsanýz, koyulan
hedeflere ulaþamazsýnýz. Müþteriden
gelen talep deðiþikliklerini zamanýnda
fark edip göremez ve çalýþmalarýnýzý o
yöne doðru kanalize edemezseniz,
yapýlan tüm planlar kaðýt üzerinde
kalýr yada ölü doðar.
Lider olmak diðer taraftan cesur olmayý
da gerektirir. Yenilikçi olmak, piyasa
hala kabul etse bile, var olanla
yetinmemek ve müþteri lehine sürekli
yaratmak, deðiþen dünya ve deðiþen
þartlar altýnda kalmamak için ön
koþullardýr.
Putzmeister, yeni nesil makineleri
olan, M36-4 ve M42-5 ile beton
pompalarý standartlarýný yine
deðiþtiriyor.
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Tamamen farklý bir pencereden
bakarak oluþturulan yeni, cývatalý þase
konstrüksiyonu ve bum baðlantýlarý
ana yapýda devrim yaratacak mekanik
baðlantý sistemleri, çelik yapýnýn bir
mobil beton pompasýnda ne kadar
önemli olduðunu vurguluyor.
Makinenin statik aðýrlýðýnýn yaný sýra,
betonu pompalarken oluþan dinamik
kuvvetler ve bumun her çalýþma
pozisyonunda kuleye gelen moment
yükleri, bir beton pompasýný diðer iþ
makinelerinden ayýran en önemli özelliklerdir. Bu kuvvetlerle ne kadar fazla baþ
edebilirseniz, makinenizin güvenliði,
güvenirliliði ve ömrü o kadar artar.
Tüm iþ makinelerinde olduðu gibi,
beton pompalarýnda da, sistem
elemanlarýna kolay eriþim ve servis
imkaný, makinenin deðerini arttýran
diðer önemli karakteristiklerdir. Bu ayný
zamanda iþletme maliyetinin de
düþürülmesi demektir. Putzmeister in
yeni nesil ürünlerinde tüm bu farklarý
görecek ve avantajlarýný
yaþayacaksýnýz.
Çerkezköy fabrikamýzda, hem Türkiye
hem de dünya pazarlarý için imal
edilen, yeni nesil beton pompalarýnýn
yaný sýra, üretim yelpazesine eklenen
M56-5 ve M24-4 modelleri, sizi beton
pompasýnda geleceðin standartlarýyla
tanýþtýracak.
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Yeni ürünler

Putzmeister yeni ürünleriyle rakiplerinden yine bir adým önde!

Beton pompasý imalatýnda 50 yýlý aþkýn tecrübe, sürekli yaratýcýlýk ve yenilik anlamýna gelir. Bu çalýþmalar
modern taleplere adaptasyon için sürekli deneme ve test etme üzerine kuruludur. Putzmeister yeni ürünleriyle
müþterilerin tüm ihtiyaçlarýný eksiksiz þekilde karþýlýyor.
9
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M56-5 Dört akslý kamyon üzerinde,
dikeyde ve yatayda en büyük eriþim
 Mobil pompa ile çalýþma zorunluluðu olan
büyük projelerde, küçük kurulum alanlarýnda dikeyde
ve yatayda büyük eriþim ile yüksek performans.
 OSS (tek taraflý ayak açma sistemi) kullanýldýðýnda,
minimum ayak açma geniþliði.
Önde 5,7 m ve arkada 8,3 m.
 Kompakt alt yapý sayesinde, ayaklarýn tam açýlmasý
halinde bile dar açýlým geniþliði ve küçük destek
alanýna sahiptir.
 M56-5 dar alan ihtiyacý sayesinde döküm sahasýna daha yakýn
kurulabilir ve net eriþim mesafesinden optimum þekilde
faydalanýlabilir.
 Özel izinle ruhsatlandýrma.

M56-5
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M42-5 Maksimum esneklik, daha fazla
güvenlik ve uzun servis ömrü
 32 tondan düþük aðýrlýk
 11,5 metreden daha kýsa toplam uzunluk
 Titreþimsiz çalýþan bum
 Daha fazla güvenlik
 Servis kolaylýðý
 Düþük iþletme maliyeti
 Yeni þase konsepti ile daha uzun servis ömrü

M42-5

Civatalý konstrüksiyon ile, ana yapýdaki esneklik arttýrýldý.
Rijid þaseyle mukayese edildiðinde, geliþtirilmiþ
torsiyon kareketeristikleri makinenin servis ömrünü
uzatacak ve ayný zamanda kullanýmýnda önemli derecede
kolaylýk saðlayacaktýr.
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Buma paralel (doðal eksenli) beton sevk hattý sayesinde
bumdaki eðilme ve çatlama riski azaltýldý.
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M24-4 Küçük boyutlar, büyük avantajlar.
Dar koridorlarda tünel ve küçük ölçekli
þantiyelerde, yüksek derecede esnek
kullaným kolaylýðý.

M24-4
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 Küçük ve kýsýtlý þantiye alanlarýnda bile düþük
masraflý  enteresan verim  saðlanabilir.
Soru sadece doðru makinenin kullanýlmasýdýr.
 M24-4 ün öne çýkan ana hatlarý; kompakt boyutu ve
ekstrem esnek bumudur.
 Verimli pompalama tekniði ve geniþ kullaným aksesuarlarý
sayesinde; koridorlarda, köprü altlarýnda, tünellerde,
çalýþma alanýnýn kýsýtlý ve yüksek performansýn zorunluluk
olduðu her uygulamada, düþük maliyet için bir numaradýr.
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Fabrika

Çerkezköy fabrikamýz yeni ürünlerin imalatý için hazýr
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Yurt içi ve yurt dýþý taleplerdeki artýþa cevap verebilmek için, kapasite artýþýný tamamlayan Çerkezköy fabrikamýz, projenin inþaat ve
makine yatýrýmlarýna paralel olarak kalifiye insan kaynaðý ihtiyacý için yeni istihdam edilen iþ gücünün mevcut sisteme
adaptasyonunu saðlayarak eðitim süreçlerini baþlattý.
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Yeni ürünler için, kademeli olarak Almanya
Stutgart taki Putzmeister fabrikasýna giden
beyaz ve mavi yakalý personel, dönüþte ilgili
kiþilerle bilgi paylaþýmý yaparak toplam kalite
için gerekli olan bütünlüðü saðlýyorlar.
Kalite kontrol elemanlarý, 4 akslý kamyon üzerinde
yatayda ve dikeyde en büyük eriþime sahip, yeni
Putzmeister M56-5 kamyona monte beton
pompasýnýn çelik yapýsý için özel bir eðitime tabi
tutuldular.
Eðitimler ayný zamanda, mobil beton pompalarýnda
yeni standartlar ortaya koyan Putzmeister M36-4
ve M42-5 de kullanýlacak olan, cývata baðlantýlý
þase ve sevk hattý kollarý konstrüksiyonunu da
kapsýyor.

Çerkezköy fabrikasýnda montaj hattý, pedestal hazýrlýðý.
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Çerkezköy fabrikasý, Putzmeister in Türkiye
deki üretim üssü olarak, en küçük 24 metreden en
büyük 56 metre buma sahip kamyona monte beton
pompasý üretim yelpazesi ile, tüm dünyadan gelecek
talepleri karþýlayarak yine liderliðini sürdürecek.
Putzmeister, yeni M42-5 ile de Türkiye de yaþanan
trafik ve ruhsat sorunlarýna kesin çözüm getiriyor.
Çerkezköy fabrikasý ayný zamanda, dikeyde 100
metreye beton basabilen BSA 1409 D
modeli, 150 metreye beton basabilen BSA
2109 D modeli ve 200 metre dikeye beton
basabilen BSA 2110 D modeli ve elektrik
tahrikli BSA 1408 E modeli ile sabit beton
pompasý üretimine devam edecek.

Çerkezköy fabrikamýzda, istenen özelliklere sahip her marka kamyona beton
pompasý montajý yapýlmaktadýr.
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Bayilerimiz

Ege bölgesi bayiimiz
ERGÜÇ MAKÝNA LTD.ÞTÝ.
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Yedek parça

Ergüç Makine, yetkili servis olarak Putzmeister beton pompalarýnda kullanýlan orjinal yedek parçalarý 300 m2 ye yakýn depolama alanýnda her zaman hazýr bulundurmaktadýr. Geniþ orjiinal
yedek parça stoðu ile, tamir bakým ve revizyon iþlerinde, yedek
parça temininde geçecek süreyi kýsaltarak müþterilerine zaman
kazandýrmaktadýr.
Putzmeister ile on-line çalýþan Ergüç Makine anlýk stok
planlamasý yaparak depo stok seviyesini güncel tutmaktadýr.
Özel sipariþle temin edilmesi gereken Putzmeister orjinal
yedek parçalarý, acil durumlarda uçak kargo ile getirilerek
müþterilere hýzlý hizmet verilmektedir.
21

Çetin Eroðlu, Tatmak A.Þ. bünyesinde 15 yýl boyunca edindiði
bilgi ve tecrübe ile 1999 yýlýnda çalýþtýðý þirkete yetkili servis
olup, 2002 yýlýnda þirket adýný Ergüç Makina Ltd. Þti. olarak
tescil ettirmiþtir.
2007 yýlýnda, Tatmak A.Þ. nin tüm hisselerinin Putzmeister
tarafýndan satýn alýnmasýndan sonra da, Putzmeister yetkili
servisi olarak uzmanlýðýný geliþtirerek hizmetine devam
etmektedir.
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Gezici servis

Ergüç Makine ayrýca, sürekli þekilde takviye edilen, 5 adet
gezici servis aracýnda bulunan orjinal yedek parçalar ile;
Putzmeister orjinal yedek parça deposunu '' müþterilerin
þantiyelerine götürmektedir. Zamanýn çok deðerli olduðu
günümüzde yüksek orandaki yedek parça stoðu ve mobil arýza
ekibi ile sürekli þekilde Putzmeister müþterilerinin yanýnda
olan Ergüç Makina, Putzmeister beton pompalarýnýn bakým
onarým ve yenilenmesi aþamasýnda da müþterilerimizin en
büyük destekçisidir.
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Atölye

Ergüç Makine, 2011 yýlýnda 500m2 kapalý, 300m2 depolama,1500m2 açýk geniþ servis alanýna sahip kendi yerine
taþýnmýþtýr. Ergüç Makine 5 servis aracý,10 uzman personeli ile
Ege bölgesinde geçmiþte olduðu gibi her zaman tüm
Putzmeister müþterilerinin yanýnda olmaya devam etmektedir.
Bayiimiz, Konu Putzmeister ise söz sahibi Ergüç Makinedir
sloganý ile Ege bölgesinde haklý bir þöhret kazanmýþtýr.
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Seminerler

Putzmeister seminerleri hýzla devam ediyor...
Þubat ayý

Mart ayý

Nisan ayý

Bursa Beton Taþeronlarýna
yönelik olarak, Bursa Bayiimiz
Eker Makine ile birlikte
düzenlediðimiz seminer, Bursa
Divan Otelde geniþ katýlým ile
baþarýlý þekilde gerçekleþti.

Ege bölgesi bayiimiz Ergüç Makine
ile birlikte organize ettiðimiz seminer,
Ýzmir ve civarýndaki müþterilerin
katýlýmý ile, 21 Mart Cuma günü
Crowne Plaza Otelde düzenlendi.

Ordu ve Giresun da yerleþik hazýr
beton firmalarýna yönelik olarak,
Karadeniz bayiimiz Üçaslar ile
birlikte düzenlenen seminer, Ordu
Hampton by Hilton otelinde
gerçekleþti.
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Betonun pompalanmasý ile ilgili
güncel konular ve periyodik makine
kontrollerini kapsayan Putzmeister
Semineri, 28 Þubat ta Bursa Divan
Otelde gerçekleþtirildi. Bursa Beton
yöneticileri ile taþeronlarýnýn davet
edildiði seminerde, 60a yakýn
katýlýmcý yer aldý. Açýlýþ konuþmasýný
Genel Müdürümüz Ali Bilgiçin yaptýðý
seminer, Pazarlama Müdürü Timuçin
Özsöylerin 2011 deðerlendirmesiyle
devam etti.
Putzmeisterin beton pompasýnda
yarýnýn teknolojisini bugünden hazýr
ladýðý vurgulanarak, þartlara uygun
makine üretiminin önemine dikkat
çekildi. Makine kullanmanýn bir kültür
meselesi olduðu ve yurt genelinde
gerçekleþtirilen seminerlerle bu sürece
katkýda bulunmanýn amaçlandýðý
belirtildi.
Risk Yönetimi ile ilgili olarak, yaþanan
kazalarda kaderci olunmamasý
gerektiði dile getirildi ve kazalarýn
önlenemez olmadýðý vurgulandý.
Baretin en son çare olarak kullanýldýðý ve
barete gelene kadar yapýlmasý gereken çok
önemli þeyler olduðu ifade edildi.
Eski Putzmeister beton pompalarýna
yönelik olarak, uygulanabilecek
güvenlik donanýmlarý konusunda bilgi
aktarýldý ve Bursa Beton bünyesinde
çalýþan taþeronlara ait makinelerin
durumu tartýþýldý.
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Seminere katýlan tüm firmalar, bölgede
yapýlmasý planlanan yeni projelerden
çok ümitli olduklarýný belirttiler. Toplu
olarak 35 Ýzmir 35 Proje adý verilen
bu çalýþmalarýn 2023 yýlýna kadar
tamamlanmasý hedefleniyor.
Bu dev projenin içinde; Ýzmir-Ýstanbul,
Ýzmir-Ankara ve Ýzmir-Antalya otoyollarý,
tüneller, hýzlý tren hatlarý, Ýzmir metrosu,
Ýzmir limaný, Vecihi Hürkuþ hava alaný
ve olimpik stadyumlar ile uçan yol adý
verilen ve Konak merkezli birçok beldeyi
viadüklerle birbirine baðlayan çok
önemli ve büyük projeler yer almakta.
Bu ivme ile Ýzmir, ayný zamanda Expo
2020 için en büyük aday.
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Her iki ilden müþterilerimizin katýlýmý ile,
27 Nisan Cuma günü düzenlenen
seminerde, bölge þartlarýnda verimli
olmak için sevkiyat yönetiminin çok
önemli olduðu belirtildi.
Bu konuyla ilgili olarak; santral, mikser
ve beton pompasýný kapsayan genel bir
sunum yapýldý. Makine ve beton
pompasý ömürlerini kýsaltan nedenler
hakkýnda bilgiler aktarýldý. Makine
bakýmýna ve operatör kullanýmýna dikkat
çekilerek, imalatçýnýn kullaným kitabýnda
belirttiði kurallarýn dýþýna çýkýldýðýnda
mutlaka bir risk alýndýðý ve bunun tüm
çalýþanlar tarafýndan bilinmesi gerektiði
vurgulandý.

Yapýmý onaylanmýþ kamu projeleri ihale
edilirken, diðer taraftan bazý özel sektör
projeleri de hýzla ilerliyor. Örneðin,
Bayraklý bölgesinde gökdelenler
tamamlandýðýnda, burasý Ýzmir in
Manhatten ý olacak.
Tüm projeler için milyonlarca m3 beton
dökülecek. Halihazýrda bölgede
çalýþan, inþaat ve hazýr beton
firmalarýnýn makine parkýnda bulunan
ekipmanlar proje akýþýna baðlý olarak
en az üç-dört misline çýkacak.
Herkesin merakla beklediði geliþmeler
için Putzmeister, satýþ ve satýþ sonrasý
ekibi ile þimdiden hazýr.

Daha çok, bölgede çalýþan makinelerin
sorunlarý ile geliþen seminer, katýlýmcý
firmalarýn yaþadýklarý sýkýntýlara yönelik
servislerle ilgili sorularýn cevaplanmasý
ile devam etti. Çift cidarlý borularla ilgili
geniþ bir sunum yapýldý ve bölgede çift
cidarlý boru kullanýmýnýn arttýðý belirtildi.
Parça fiyatlarý konusunda yapýlan uzun
tartýþmada, parçalarýn tek baþýna deðil
fakat etki ettiði ve birlikte çalýþtýðý diðer
parça ve komponentlerle deðerlendiril
diðinde, orijinal parça kullanýmýnýn
eninde sonunda daha düþük maliyetli
olduðu müþteriler tarafýndan genel
olarak teyit edildi.
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Yeni nesil M 42-5
Mobil Beton Pompalarýnda
Yeni standartlar
26

Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Þ
Fabrika :
G.O.P. Mah. Namýk Kemal Bulvarý No:6
P.K. 59500 Çerkezköy / Tekirdað
Tel : 0282-735 10 00
Fax: 0282-735 10 01
Ýstanbul : Merkez servis ve satýþ
Hastane Mah.Turgut Özal Cad. No:31
P.K. 34550 Arnavutköy / Ýstanbul
Tel : 0212-771 55 00
Fax: 0212-771 55 09
Ankara : Satýþ ofisi
Ýlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 75/7
P.K. 06550 Çankaya / Ankara
Tel : 0312-491 67 87
Fax: 0312-491 67 88
Ýzmir : Satýþ ofisi
Ümit Mah. 408/2 Sk. No:5/E Pýnarbaþý
P.K. 35050 Bornova / Ýzmir
Tel : 0232-479 77 99
Fax: 0232-479 82 80
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