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Beton pompalarýnda yakýt sarfiyatý
PUTZMEISTER EPSli makinelerin sayýsý hýzla artýyor
Chernobylden sonra Fukushimada da kusursuz Putzmeister teknolojisi
PM 4411 TR
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Baþyazý
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Putzmeisterin
Danýþmanlar
Kurulu
Bir þirketin baþarýlý olmasý için, anahtar
elementlerden biriside, deðiþebilme kabiliyetidir. Bununla birlikte çoðu kez dýþarýdan
yönlendirici bir bakýþ olmadan; neyin veya
nelerin, niçin, nasýl ve ne zaman deðiþtirileceði sorularýna cevap bulabilmek pek kolay
deðildir.
Bu yüzden özellikle, Putzmeister de doðru
ve hýzlý deðiþimlerin gerçekleþtirilebilmesi
için, siz deðerli müþterilerimizin, yani beton
pompasý pazarýnýn, beklentilerini ve önceliklerini birlikte deðerlendirecek örneðin
yakýt sarfiyatý, verimlilik ve bunlardan daha
da önemlisi güvenirlilik konularýndaki
ihtiyaçlarý birlikte tesis edeceðiz.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için,
Putzmeister yönetiminin içinde, görünmez
bir güç olarak, adeta danýþmanlar kurulu
görevi yaparak, þirketimizin alacaðý tüm
yeni kararlarda etkili ve belirleyici olacaksýnýz.
Kriz döneminde ortadan kaybolan, birçok
beton pompasý tedarikçisi firma, yeniden ve
aniden ortaya çýkmaya baþlamýþ, öngörülmesi
zor bir süreçte artan talepten fýrsat kollayarak
müþteri kaçýrmaya ve rol çalmaya çalýþmýþlardýr.
Beton pompasý teknolojisi ve üretimi göründüðü kadar kolay deðildir. Örneðin yirmi
yýlý aþkýn tarihe sahip üretici sayýsý birkaç
firmayý geçmemektedir. Bugün için bazýlarý
kendini yenileyememiþ ve finansal zorluklar
için de, ya baþka þirkete satýlmýþ yada hala
var olma savaþý vermektedir.
Yeni giriþimlerin ise, ne olacaðý henüz belli
olmayýp, akýbetleri meçhuldür. Ekonomik
ömrü beþ yýl ve ortalama kullaným süresi 10
yýl olan beton pompalarý, birer yatýrým
malýdýr. Bir mevcudun taklidi bile olsalar,
toplama makineler, ne olduklarýný kanýtlayabilmek için en az bu süreleri geçebilme baþarýsýný göstermelidir. Aksi taktirde geçmiþteki
diðerleri gibi, onlarda kýsa sürede tarihe
gömüleceklerdir.
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Ali Bilgiç

Genel Müdür

Putzmeister, 53. baþarý yýlýný kutlamýþtýr.
Beton pompasý teknolojisine 40 adetin
üzerinde patentli sistem saðlamýþ; dünyanýn
en uzun buma sahip (70m) mobil beton
pompasýný üretmiþ ve dikeyde en yükseðe
(601m) beton basarak, sabit pompa alanýnda
kendine ait rekoru yenilemiþtir.
Putzmeister, global kriz öncesi cirosunu
neredeyse tekrar yakalamýþ ve kendini
yenileyerek daha güçlü þekilde dünya
pazarlarýnda açýk ara liderliðini sürdürmektedir.
Yeni dönemde, sizlerle daha fazla birlikte
olacak ve Putzmeister in, dünyadaki en
modern beton pompasý fabrikasý olan
Çerkezköy tesislerinde gerçekleþtirilen tevsi
projesiyle saðlanan kapasite artýrýmý ve yeni
yapýlanmasýyla yaratýlan üretim gücünü,
sizler için daha iyi kullanma yollarýný birlikte
bulacaðýz.
Yaygýn servis aðý ile, iþinizde yarý yolda
býrakmayacak, çalýþmalarýnýzda sýkýntý
yaratmayacak ve 2.el deðerini her zaman
koruyan ürünlerimizle, sizlere hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
German quality made by Turks
Türk mühendisleri ve Türk iþçileri tarafýndan,
Alman teknolojisi ile Türkiye de üretilen
Putzmeister beton pompalarý, bir ikame ürün
deðil, fakat bir bütün olarak, siz Türk ve
Dünya Ýnþaat sektörünün hizmetinde
olacaktýr.
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Teknoloji

KUSURSUZ PUTZMEISTER TEKNOLOJÝSÝ
CHERNOBYLDEN SONRA FUKUSHIMADA
7

Putzmeister, 50 yýlý aþkýn süredir mobil beton pompasý üretmektedir. Bu makineler büyük oranda, köprü inþaasý, yüksek binalar
vb beton uygulamalarý için kullanýlmaktadýr. Dikeyde 20m ile
70m arasýnda eriþime sahip bumlar üreten Putzmeister,
M70 ile dünyada çalýþan en büyük buma sahiptir.
Fukishima reaktöründe (atomic power plant) , hasar gören
soðutma sistemini desteklemek için, önce dikeyde 58m eriþimli
Putzmeister pompalar kullanýldý. Daha sonra, 62m buma sahip
Putzmeister beton pompalarý devreye alýndý. Bu makineler
Japonya ya Almanya dan gönderildiler.
Buradaki amaç, soðutma suyunun yýkýlan binalarýn üzerinden
ve mümkün olan en uzak bir mesafeden tam istenen noktaya
pompalanmasý idi.
Daha büyük eriþim için ise, dünyanýn en büyüðü olan iki adet
Putzmeister M70 tipi beton pompasý kullanýldý.
Putzmeister M46-5 kamyona monte beton pompasý.
yangýn söndürmek için çalýþýyor.
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Beton pompasýndan öte,
Kriz makinesi !
Putzmeister beton pompalarý, sahip olduklarý kusursuz teknoloji
ile, bir çok kriz durumunda, asýl görevleri dýþýndaki alanlarda
da kurtarýcý olmaktadýr.
Yýllar önce Chernobyl reaktöründe olduðu gibi, Fukushima
da da önce suyu pompalayan Putzmeister beton pompalarý
daha sonra beton pompalayarak radyasyon sýzýntýsý olan yerlerin
kapatýlmasý için gereken alanlarý betonla örttüler.
Putzmeister sýzdýrmaz üstün teknolojisiyle, bir çok kazada
reaktif riske karþý söndürme iþlerinde kullanýldý.
Dünyanýn en büyük beton pompasý. Putzmeister M70
Los Angeles de uçaða yüklenirken.
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Pompalar kargo uçaklarýna zor sýðdý...
Putzmeister M 70 dünyadaki en büyük buma sahip beton
pompasýdýr. Bir semi-trailer üzerine monteli makine, 500 HP
gücünde traktör ünitesi ile çekilmektedir.80 tonluk makine
aðýrlýðýnýn düzgün daðýlýmý için, 21,4 m boyundaki araç 10
dingil üzerinde hareket etmektedir.
Fukushimaya gönderilmek üzere Amerika da çalýþtýklarý
þantiyeden alýnýp Japonya ya, Dev Antonov kargo uçaklarýna
yüklenerek taþýnan pompalar, neredeyse uçaða yakýn büyük
boyutlarý ile iç alana zor sýðdýlar.
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Radyasyona karþý koruma:
Chernobyl de kullanýlan Putzmeister beton
pompalarý kurþunla kaplandý.
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Güncel
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BETON POMPALARINDA YAKIT SARFÝYATI
Sürekli þekilde artan yakýt fiyatýnýn yaný sýra, beton pompalarýndaki yakýt sarfiyatýný optimize etmek,
ayný zamanda iþletimle ilgili diðer masraflarý da düþürür. Bu noktada, pompa aracýnýn þantiyeye gidiþ
ve dönüþündeki yakýt sarfiyatý ile beton pompalanýrken harcanan yakýtýn, birbirinden ayýrt edilmesi
çok önemlidir.

20 - 30%

pompalama modu

70 - 80%
sürüþ / kurulum

Kamyon motorunun toplamda sarf ettiði yakýt, ancak % 20-30 oranýnda pompalama için kullanýlmaktadýr.
Eðer mobil beton pompasýnýn þoförü, yakýt sarfiyatý konusunda eðitimli ise (kamyon imalatçýsý
tarafýndan) sürüþ modunda önemli miktarlarda yakýt tasarrufunda bulunabilir.
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Sürüþ Modu
Sürüþ modundaki yakýt sarfiyatý bir çok faktöre baðlýdýr. Eðer pompa operatörü, yakýt sarfiyatýyla ilgili
temel prensiplerden bazýlarýna uyarsa, yakýtta 100 km de 1-2 litre tasarruf saðlayabilir (ortalama yüzde
2,5  mak %5). 100 km de ortalama yakýt sarfiyatý olan 50-60 litre ile, pompanýn yapacaðý yýllýk sürüþe
baðlý olarak, örneðin 25.000 km de yak. 500 litre ve 50.000 km de ise yak. 1.000 litre sürüþ modunda
yýllýk tasarruf saðlanabilir. Bu noktada, pompa operatörlerinin, ekonomik sürüþ eðitimi almasý önemlidir.

Kurulum
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Kurulum için geçen süre, beklemelerde dahil toplam yakýt sarfiyatýný önemli
derecede etkiler. Þantiyenin pompa gitmeden incelenmesi, makinenin kurulacaðý
yerin önceden tespit edilmesi, bu zamaný kýsaltabilir. Özellikle büyük bumlu
pompalarda kazanç, daha fazla olacaktýr. Operatörün kurulum aþamasýnda
bekleme sürelerini en aza indirgemesi için; yakýt tasarrufu bilincine sahip
olmasý ve özellikle kamyon motorunun rölantideki yakýt sarfiyatýný bilmesi
gerekir.

Pompalarken beklemeler

Beton pompasý, (mikser beklemeleri, kalýp hazýrlýðý vb) çeþitli nedenlerle,
pompalama iþlemini yapamayabilir ve bazý þeyleri beklemek için gereksiz
þekilde yakýt tüketebilir. Þantiye personeli ve þirket içi iletiþim ve ayrýca iyi
organizasyonla, bu kayýplar en aza indirgenebilir. Mikser yanaþmalarýnda
kaybedilen süreler, pompa operatörünün mikserlerin geri manevralarýný dikkate
alarak makineyi en kolay ulaþýlýr yere kurmasý ile azaltýlabilir.
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Yüksek debi - Yüksek yakýt!

Yüksek sevk miktarý, daima yüksek yakýt sarfiyatýna neden olur. Buradaki bir
diðer risk ise, beton silindirlerinin, bu yüksek miktardaki betonu yeterince
hýzlý iletememesidir. Yüksek kapasiteli hidrolik bir pompa, ortalama bir devirde
çalýþýr. Kural, sadece gerektiði kadar hýzlý olmalýdýr. Yan etki, sevk hattýndaki
aþýnmalar yüksek debide aþýrý þekilde arttýðý için, yavaþ ve sürekli þekilde ayný
hýzda pompalama, aþýnma parçalarýnýn servis ömrünü de arttýracaktýr.

Temizlik

Pompalama iþi bittikten sonra sevk hattý ve makinenin temizlenmesi aþamasýnda
geçen süre de, yakýt sarfiyatýný önemli derecede etkiler. Burada dikkat edilecek
çok önemli konu, her operasyon sonunda sevk hattýnýn temizlenmesi gereðidir.
Yakýt tasarrufu için sevk hattý temizliði, asla ihmal edilmemelidir. Sevk hattý
dýþýnda yapýlacak makine temizliði gün sonunda da yapýlabilir.

Makinenin toplanmasý

Makine toplanýrken geçen süre, özellikle yorgunluk nedeniyle beklemelerden
dolayý zaman kayýplarý oluþturur. Buda yakýt sarfiyatýný olumsuz derecede
etkiler. Pompanýn, acele þekilde toplanmasý halinde ise; elektrik hatlarý,
yüksekteki cisimlere çarpma vb olasý tehlikelerle karþýlaþýlabilir. Makinenin
operatör ve yardýmcýsý olarak iki kiþi tarafýndan çalýþtýrýlmasý bu riskleri
önleyecektir.
PM 4411 TR

5

Ergonik

ERGONÝK DEBÝ KONTROLÜ
Putzmeister (EOC)
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EOC Putzmeister tarafýndan geliþtirilen elektronik olarak
kontrol edilen debi regülasyon sistemidir ve motor hýzýný,
istenen sevk oranýna uygun þekilde otomatik olarak ayarlar.
Sistem, operatöre ekonomik çalýþma alanýnda kalmasý için
yardýmcý olur. Pompalama iþlemleri genel olarak düþük hýzlarda
gerçekleþir ve yakýt sarfiyatý da düþük olur.
Minimum motor devir hýzý pompa operatörü tarafýndan
seçilerek ayarlanýr. Pompalama süresince, ihtiyaca göre, otomatik
olarak ayarlanan mümkün olan en düþük motor hýzý ile, yakýt
sarfiyatý düþer, aþýnma ve gürültü azalýr. Burada önemli olan
nokta, gerekli olan yüksek torkun, düþük motor devirlerinde
elde edilmesidir. Bu, yüksek sevk basýncýnýn düþük hýz
seviyelerinde elde edilmesine imkan verir. EOC fonksiyonu
aç/kapa düðmesi ile (I/O) devreye alýnýr ve çýkarýlýr. Ayný
zamanda uzaktan kumandaya yönlendirilir. Kontrol kutusundaki
gücün kaybolmasý halinde (motor stop, pto devre dýþý vb) set
edilen deðerler sýfýrlanýr. EOC fonksiyonu devre dýþý kaldýðýnda,
motor hýzý manuel olarak ayarlanabilir.
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Þantiyelerde, Ergonik debi kontrollü
Putzmeister pompalarýn sayýsý
hýzla artýyor
Yakýt sarfiyatýna önem veren firmalar, Putzmeister EPS  EOC
opsiyonlu beton pompalarýný tercih ediyorlar. Sayýlarý 50 adedin
üzerine çýkan bu teknolojik makineler, operatörlere yakýt sarfiyatý
hakkýnda genel ve EOC nin saðladýðý avantajlar hakkýnda eðitim
verildikten sonra teslim ediliyor.
Ýþletmelerde, yüzde yirmilere varan yakýt tasarrufu saðlayan bu
makineler, hýzla artan petrol fiyatlarýna karþý beton pompalarýnda
alýnacak yegane önlem olarak görülüyor.

2600

2200

1800

1400
230

190

150
800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

Tork ve yakýt sarfiyatý eðrileri.
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Pompalarken
Makineyi EOC opsiyonunda çalýþtýrmak için, istenen beton
miktarýnýn önseçimini yapmak ve pompayý baþlatmak yeterli
olacaktýr.Buna baðlý olarak, motor hýzý, gerektiði þekilde otomatik
olarak ayarlanacaktýr. Her betona göre, optimum pompalama
hýzý, beton silindirlerinin dolum zamaný ve emiþ iþlemine baðlý
olarak belirlenir.
Beton pistonlarý ne kadar hýzlý hareket ederlerse, o kadar hýzlý
emiþ iþlemi gerçekleþir. Yani, kazandan beton silindirlerinin
içine beton doldurulur. Ancak, bu kýsa zaman içinde beton,
silindirlerin içini tamamen doldurmalýdýr. Optimum sevk oraný,
betonun kývamý ve viskozitesine baðlý olarak deðiþebilir. Doðal
olarak gerekli hýz, projenin akýþýna baðlý olarak ayarlanmalýdýr.
Yüksek miktarda çok ince madde ihtiva eden betonlar, pompalama baþlangýcýnda beton sütunu oluþunca týkanma olasýlýðýný
arttýrýr. Bunun için önce % 0 kapasite ile pompalamaya
baþlanmalý ve daha sonra hýz dereceli olarak istenen orana
arttýrýlmalýdýr.
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Bayilerimiz

PUTZMEISTER AKDENÝZ VE
GÜNEYDOÐU ANADOLU BAYÝÝ
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ÜÇLER MAKÝNE

ÝNÞ. TUR VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Ýnanç ve ustalýk baþarýyý getirdi

Üçler Makine, yýllarca Putzmeister bünyesinde baþarý ile çalýþarak
kazanmýþ olduklarý ustalýklarýný, kendi iþ yerlerinde Putzmeister
yetkili servisi olarak sürdürmek isteyen Halil Ýbrahim Boz ve
Ali Özcan tarafýndan, 1999 yýlý Kasým ayýnda Antalya da
kurulmuþtur.
1999 yýlýnda Ege ve Akdeniz bölgeleri Putzmeister yetkili servisi
ünvanýný alan Üçler Makine, Antalya il merkezinde bulunan
Akdeniz Sanayi Sitesi içerisindeki 480 m2 lik atölyesinde
çalýþma hayatýna baþlamýþtýr. Müþteri odaklý hizmet kalitesi
sayesinde yýllar içerisinde istikrarlý bir þekilde büyüme gösteren
Üçler Makine, 2006 yýlýnda yeni bir yatýrým hamlesi yapmýþ ve
neticesinde de yine Antalya il merkezi Ýnþaat Malzemecileri
Sitesindeki 750 m2 si kapalý ve 750 m2 si açýk olmak üzere
toplam 1500 m2 alana sahip yeni merkez atölyesine taþýnmýþtýr.
Firma þu anda da müþterilerine burada hizmet vermeye devam
etmektedir.
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2001 yýlýnda Türkiye'de yaþanan ekonomik krize raðmen bölgede
bulunan müþterilerine daha hýzlý hizmet verebilmek amacý ile
firma, yatýrýmlarýna devam kararý alarak Denizli ilinde yeni bir
þube açýlýþý gerçekleþtirmiþtir. Üçler Makine ilerleyen yýllarda
da kararlýlýkla yatýrýmlarýna devam etmiþ ve sýrasýyla 2007 yýlýnda
Gaziantep ve 2010 yýlýnda da Adana il merkezinde açtýðý þubeler
ile de, Doðu Akdeniz ve Güney Doðu Anadolu bölgesindeki
müþterilerine hýzlý ve kaliteli servis hizmeti sunma olanaðýna
kavuþmuþtur.
Üçler Makine; Sorumlu olduðu bölgeler içerisinde bulunan
tüm Putzmeister beton pompalarýnýn özellikle orijinal yedek
parça gereksinimlerini karþýlayan ve müþterilerine ait beton
pompalarýnýn arýzalarýný tam zamanýnda ve eksiksiz olarak
giderirken en üst seviyede müþteri memnuniyeti saðlayan
ÖRNEK SERVÝS olmayý, kendine misyon edinmiþtir.
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Þirket vizyonunu da; Sektöründe dünya markasý olan
Putzmeister firmasýný temsil etme sorumluluðu ile Avrupa
ve Türkiye standartlarý çerçevesinde kaliteli hizmet vermek ve
bu anlayýþ doðrultusunda beton pompalarýnýn tüm bakým ve
onarýmlarýnýn gerçekleþtirilebileceði modern bir yetkili servis
olmak þeklinde belirlemiþtir.
Üçler Makine, Putzmeister beton pompalarýnýn ülkemizdeki
önder yetkili servislerinden olmasýnýn haklý gururu ile Antalya,
Denizli, Gaziantep ve Adana illerinde bulunan servis atölyeleri
ile bu þubelerindeki 40 kiþiden oluþan uzman servis ve yedek
parça personel kadrosu ve sahip olduðu 15 adet servis aracýyla,
müþterilerine yerinde ve atölyelerinde kaliteli ve hýzlý hizmet
vermeye devam etmektedir.
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Üçler Makine, koþulsuz müþteri memnuniyetini saðlamak
düþüncesi ile müþterilerinden gelen talepleri taahhüt ettiði
þekilde ve zamanýnda karþýlamaya çalýþmakta ve ilk gün ki gibi
ýsrarla orijinal Putzmeister yedek parça kullanarak makinelerin
servis ömürlerini uzatmak ve güvenilir hizmet vermek için
çalýþmalarýný sürdürmektedir.
Ayný zaman da makine kiralama yapan ÜÇLER MAKÝNA ,
müþterilerin dönemsel ihtiyaçlarýný makine parkýnda bulunan
2 adet 2011 model BSF 38.14 , 1 adet 2004 model BSF 38.14
ve 1 adet de 2003 model BSF 38.14 pompa ve sabit pompa ile
karþýlamaktadýr.
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Dünyanýn en büyük buma sahip mobil beton pompasý
Putzmeister M70, Japonya - Fukushimaya gönderilirken.

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