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Çerkezköyden Amerikaya beton pompasý
Boya kalitesi nelerin göstergesidir
Teknolojiye hazýr mýyýz
Ýki seçenekli uygulama ile parça satýþlarý arttý

PM 4344 TR

6

Ýçindekiler
1

Baþyazý

3

Fuar

4

Fuarda herkes görev baþýndaydý

- Boya kalitesi nelerin göstergesidir
- Beton, harç ve sýva iletiminde komple çözüm

2

Teknoloji

5

Haberler

6

- Teknolojiye hazýr mýyýz
- Putzmeisterin teknoloji oyuncaðý

- Çerkezköyden Amerikaya beton pompasý
- Trafik sorunlarý için THBB toplantýlarý sürüyor

Yedek parça

- Kampanyalarla yedek parça satýþlarý patladý
- Çift cidarlý boru kullanýmý yaygýnlaþýyor

7

3

Basým :
Yayýn sahibi :
Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Þ.
G.O.P. Mah. Namýk Kemal Bulvarý
No: 6 (59500)
Çerkezköy / Tekirdað
Editör :
Timuçin Özsöyler

4

Baský :
Sentez Matbaacýlýk
Sayý : 6
Temmuz 2010

2

PM 4344 TR

Baþyazý
5

Fuarda
Herkes
Görev
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Diðer alanlarda olduðu gibi, inþaat makineleri
sektöründe de, fuarlar tüm taraflarýn bir
araya geldiði, tedarikçiler ile alýcýlarýn yüzyüze iletiþim saðladýðý bir rekabet alanýdýr.
Bu ayný zamanda rakiplerin birbirlerine
gülümserken bir önceki buluþmadan o güne
kadar geçen süreçte neler yaptýklarýný
öðrenmeye çalýþtýðý bir ortamdýr. Þüphe yok
ki, diðer fuarlarda olduðu gibi Ankomak
2010 dada, Putzmeister yine; büyüklük,
içerik ve görsel olarak kendi alanýnda pazar
lideri olduðunu her yönüyle ortaya koymuþtur.
Putzmeister fuar süresince, satýþ ve satýþ
sonrasý ekibi dýþýnda, baþta Almanyadan
Putzmeister Holding CEO su olmak üzere
genel müdürü ve teknik direktörü ile görev
baþýnda idi. Mesajýnýzýn doðru þekilde
verilmesi için ürününüzü ve/veya servisinizi,
onlarý almak isteyen kiþilerin dilinden ve
düþüncelerinden konuþmanýz ve aktarmanýz
gerekir. Ankomak gibi fuarlar, bir yönetim
kurulu baþkanýnýn müþterinin operatörü ile
karþýlaþýp herhangi bir baský olmadan
rahatça tartýþabileceði müstesna ortamlardýr.
Putzmeister in teknoloji oyuncaðý, EPS
donanýmý ile yüklenmiþ olan maket BSF 36
nýn stantta bulunma nedenlerinden birisi
de, özellikle bu yakýnlaþmayý saðlamak idi.
Operatörlerde bu sayede, hem halihazýrda
kullandýklarý makine hem de beton
pompalarýndaki yeni teknolojiler hakkýndaki
düþüncelerini ve beklentilerini, onlarý
kendilerine sunma kararýný verecek olan,
Putzmeister in en üst düzeydeki kiþileriyle
direkt olarak paylaþabildiler.

Ali Bilgiç
Genel Müdür
Putzmeister in kurucusu sayýn Karl Schlecht
in ilk sýva makinesini yaptýðý tarihten günümüze dek tüm Putzmeister makineleri sektör
içinde ve sektörle birlikte geliþtirilmiþtir.
Hepsi ortaya çýkmýþ ihtiyaçlarýn karþýlanmasý
için yapýlan araþtýrmalar ve tecrübeler sonucunda yaratýlmýþtýr. Ancak bu sayede müþterilerin þantiyeleri birer deneme sahasý olmaktan
kurtulabilir. Tabii, bu ihtiyaçlar ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterebilir ve bu nedenle
teknolojilerinde sektörle paylaþýlmasý gerekir.
Yeni teknolojilere hazýr mýyýz? Bu amaçla
stantta sergilenen üstün özelliklere sahip
Putzmeister BSF 42.5 16H tipi beton pompasý ile, pazarýn talepleri müþteri yönünden
tüm ilgili kiþilerle araþtýrýldý ve tartýþýldý.
Ülkemizde bu güne kadar sektördeki en ciddi
yatýrým olan, modern bir üretim tesisinin
kurulmasý, Putzmeister yönetiminin Türk
beton sektörünü ne kadar iyi anlayabildiðinin bir sonucudur. Artýk Çerkezköy
fabrikasý Putzmeister için dünya geneline
hizmet verecek önemli bir üretim üssü haline
gelmiþtir. Amerika dan alýnan yüksek sayýdaki paket sipariþle bugüne kadar Avrupa, Asya
ve Afrika ülkelerine yapýlan ihracatlar yeni
dünyaya da taþýnacaktýr.
Putzmeister in her düzeyde sektörle iç içe
olmasý, pazar liderliðini yýllarca nasýl
muhafaza ettiðinin en önemli dayanaðýdýr.
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ANKOMAK 2010da
Sanayi ve Ticaret Bakanýmýzla
birlikte...

Beton pazarý büyüyor

Sektörün önemli fuarlarýndan olan Ankomak 2010 un açýlýþý, Sanayi
ve Ticaret Bakaný sayýn Nihat Ergün tarafýndan yapýldý. Bakan Ergün
iþ makinesi imalatçýlarýnýn Türkiye de üretim yapmasýnýn en önemli
nedenini, Türk müteahhitlerin yurt dýþýnda ve iç pazardaki dinamizmi
ile açýkladý. Ayrýca Türk sanayi ürünlerinin yaklaþýk % 60 nýn Avrupa
Birliði ve ABD ye satýldýðýný ve bu þekilde kalitesini kanýtlamýþ
olduðunu ifade etti. Konuþmasýnda yerli üretime gereken tüm
desteðin verileceðini özellikle vurgulayan bakan, inþaat sektörünün
lokomotif olduðunu ve diðer 85 sektörü de harekete geçirdiðinin
altýný çizdi. Açýlýþ sonrasý stantlarý gezen bakan, bir süre Putzmeister
standýnda bulundu ve Çerkezköy fabrikamýzda üretilen beton
pompalarýnýn % 35 -40 oranýnda yurt dýþýna gönderildiðini
öðrenmekten mutlu olduðunu özellikle belirtti.
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Türkiye de beton sektörü, iki yýl süren global krizi küçük kayýplarla
geçirdi. Bu süreçte yurt içinde dökülen betonda % 10 civarýnda
düþüþler yaþandý. Yýl baþýndan beri Ýnþaat sektörünün harekete
geçmesi ile, beton dökümleri de hýzla artýyor. Bilindiði gibi ülkemizde
dökülen betonlarýn % 85 gibi yüksek bir oraný pompalanýyor ve kriz
döneminde makine parklarýnýn yenilenmesi programlandýðý gibi
gerçekleþemedi. Bunun sonucu olarak, iç pazarda sektörün harekete
geçmesi ile beton pompasý taleplerinde beklenenin üzerinde artýþlar
var. Ve bu alýmlarýn büyük çoðunluðu yenileme þeklinde oluyor. Ayný
zamanda yurt dýþý taleplerinde de artýþ olmasý, dünya genelinde de
krizin etkilerinin yavaþ yavaþ aþýldýðýnýn iþaretini veriyor. Putzmeister
hem takaslý satýþlarý hem de esnek üretim kapasitesi ile, ani þekilde
ortaya çýkan taleplerin tamamýna cevap verecek imkanlara sahip.

Boya kalitesi nedir
Nelerin göstergesidir...
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Müþteriler kadar rakiplerin de, fuarda sergilenen makinelerin boyasý
ile ilgilenmesi, Putzmeister in diðer beton pompasý tedarikçilerinden
farklý olduðunu bir kez daha ortaya koyan çok önemli bir özellik idi.
Boya kalitesi nelerin göstergesidir? Bu en basit anlamda makinenin
bir atölyede toplanmadýðýnýn iþaretidir. Uydur-kaydýr yöntemi ile,
parça ve komponentlerin bir araya getirilmediðinin delilidir. Seri
üretim olmadýðý için, örneðin oksijenle son anda rastgele açýlan bir
deliðin bile olmadýðýnýn belirtisidir. Üst yapý ile kamyondan oluþan
makinenin bir bütün olarak deðerlendirildiðinin göstergesidir. Kýsaca
bu, dünya lideri markanýn, Putzmeister in, ülkemizde bu güne
kadar sektördeki en ciddi yatýrým olan Çerkezköy fabrikasýnýn
ürünüdür.
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Beton, harç ve sýva iletiminde
Komple çözüm, yalnýz Putzmeisterde
Fuarda beton pompalarýnýn yaný sýra, ayrý bir ihtisas bölümü olarak
sergilenen makineler arasýnda, standart sýva ve þap makineleri dýþýnda
P718 modeli ince beton pompasý ve özel uygulamalar için geliþtirilen
yüksek basýnçlý su jetleri de tanýtýldý.Putzmeister, P718 modeli ince
beton pompasý ile pompa gamýný seride hiçbir boþluk kalmayacak
þekilde geniþletti. P718 düþük kapasiteli pompalama iþlerinde, esnek
çalýþma ve ekonomik çözüm için ideal makine. Dynajet , yüksek
basýnçlý su ile, beton sökümü ve özellikle beton pompalarý ve diðer
iþ makinelerinin profesyonel temizlik iþlerinde kullanýlabilecek,
pazarýn talep ettiði özelliklere sahip bir makine.
4
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Putzmeisterden
Yeni Teknolojiler...
Ankomak 2010, eski fuarlara göre daha az müþteri çekmesine raðmen,
genellikle sektör firmalarý tarafýndan ziyaret edildi. Bu anlamda,
özellikle Putzmeister standý satýþ amacýndan daha çok, teknoloji ve
yenilik sunan bir görünümde idi.
Her dönem þartlar deðiþiyor ve pazar farklý þeyler talep ediyor. Bazen,
pazar tedarikçileri yönlendirip zorlarken bazen de, Putzmeister gibi,
teknoloji üreten firmalar pazarý yeni taleplere hazýrlýyor. Fuarda
sergilenen üstün özelliklere sahip BSF 42.5 16H modeli kamyona
monte beton pompasý ile, yakýn gelecekte piyasaya hakim olacak
beton pompalarýnýn standartlarý koyuldu.
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Teknolojiye hazýr mýyýz...
PUTZMEÝSTER BSF 42.5.16H
Ankomak fuarýnda sergilenen üç mobil pompadan biri olan , teknoloji
yüklü Putzmeister BSF 42.5 16H modeli, üstün özelliklere sahip bir
makine. Fuarda satýþtan ziyade teknolojik olarak görücüye çýktý.
Pazarýn yeni teknolojilere hazýr olup olmadýðý araþtýrýldý.
Özellikle yakýt sarfiyatý konusunda büyük avantajlar saðlayan ve
geliþmiþ ülkelerde yýllardan beri kullanýlan Putzmeister in bu teknoloji
dolu makinesinin, operatörlerin eðitilmesi ve atölyelerin de
hazýrlanmasý için biraz zamana ihtiyacý var.Bu sebeple, özellikle
Türkiye pazarýna opsiyonel olarak sunuluyor.
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Teknoloji bu kutunun içinde...
Bir çok müþterinin ilgi ile incelemesi ve tanýtýmý yapan Putzmeister
teknisyenlerine çok detaylý sorular yöneltmeleri, sektörün birazda
teknolojik yenilik istediðini gösterdi. Diðer taraftan bu bize çok
fazla diyen müþterilerde oldu. Makine, pompanýn toplam
performansýný yükselten, operatörün iþlerini kolaylaþtýran, bakým
ve onarým iþlerinin daha kolay izlenebildiði bir çok avantaj sunuyor.
Genel olarak beþ gruba ayrýlan makine kontrolleri, istenmesi halinde
teknolojik olarak bu kutu içine sokulabilir.
Kamyonla ilgili kontrol sistemleri
Destek ayaklarýnýn kontrolü
Pompalama kontrolü
Bum kontrolü
Yardýmcý fonksiyonlar

En çok satan pompa...
PUTZMEÝSTER BSF 38.14
Fuarda sergilenen bir diðer kamyona monte beton pompasý olan,
Putzmeister BSF 38.14 modeli, trendin daha büyük bumlu pompalara
kaymasýna raðmen, en büyük ilgiyi gören oldu. Makineye standart
olarak ilave edilen ve bir çoðu rakip markalarda bulunmayan; korna
butonu, bisiklet korkuluklarý, ýþýklý yan uyarý lambalarý, kazan emniyet
anahtarý, pompa arkasý reflektörleri vb bir çok beton firmasý tarafýndan
incelendi. Bu makine, 3 akslý kamyona monte edilmesi ve dar ayak
açýlým geniþliði ile fonksiyonel olarak yine Putzmeister in en fazla
satýlan, kamyona monte pompasý olacaðý aþikar.
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2,5 yýlda tüm dünyaya...
PTR Çerkezköy fabrikasýndan
Amerikaya 72 adet beton pompasý
Açýlýþýndan henüz 2,5 yýl gibi kýsa bir süre geçmesine raðmen, üretim
kalitesi ve teknik kapasitesi ile dünya beton pompasý imalat
sektöründe hýzla yerini alan PTR Çerkezköy fabrikasýndan, bu güne
kadar ; Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine yapýlan ihracatlardan sonra,
þimdi de Türk imalatý beton pompalarý Amerika ya gönderiliyor. 72
adet makineden oluþan paket, önümüzdeki yýl Çerkezköy fabrikasýnda
üretilip Amerika ya sevk edilecek.
Ülkemizde sektördeki en ciddi yatýrým olan, modern bir üretim
tesisinin kurulmasý, Putzmeister yönetiminin Türk beton sektörünü
ne kadar iyi anlayabildiðinin bir sonucudur ve artýk Çerkezköy
fabrikasý Putzmeister için dünya geneline hizmet verecek önemli
bir üretim üssü haline gelmiþtir. PTR de uygulanan þeffaf yönetim
ve esnek üretim sayesinde kriz dönemi çok fazla etkilenmeden
geçildi. Çerkezköy fabrikasýnýn kuruluþ üretim kapasitesi 400 adet
pompa/yýl olup, ihtiyaç halinde kapasite arttýrýmý için ilave imkanlar
mevcuttur.
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Trafik sorunlarý için,
THBB toplantýlarý sürüyor
Türkiye Hazýr Beton Birliði nin organizasyonuyla, hazýr beton
firmalarýnýn araç ve üst yapý üreticilerinin temsilcileri ile birlikte
düzenledikleri toplantýlarda trafik baþta olmak üzere sektörün
sorunlarý tartýþýlýyor. Bazý üyelerin son zamanlarda giderek artan para
cezalarý ve trafikten men etme uygulamalarýndan rahatsýz olmalarý
nedeniyle gündeme gelen söz konusu toplantýlardan bu kez somut
sonuçlar elde edilmesi bekleniyor.THBB hem üyeleri ve hem de
imalatçýlar adýna konuyu ilgili mercilere taþýyacak.
Beton pompalarýyla ilgili olarak sektörün talepleri üç maddede
toplanabilir.
1) Araçlarda dingil açýklýðý tadilatý
2) %5 oranýnda ekipman tartý toleransý
3) 50m üzerindeki bumlar için TCK tarafýndan tanýmlanmamýþ
olan 5 dingilli rijid kamyon uygulamasý

Beton pompasý, þantiyede bir iþ makinesi
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Mobil beton pompalarý trafikte þantiyelere giderken birer karayolu
aracý olmasýna raðmen esas itibariyle þantiyede iþ makinesi olarak
çalýþmaktadýr. Bu nedenle, yolun korunmasýna dayalý tonaj uygulamasý
hazýr beton ekipmanlarý için belli toleranslar dahilinde istisnai þekilde
tutulabilir. Diðer taraftan, teknik ölçüleri itibariyle kurallara uymayan
makineler, özellikle 5 dingilli kamyon üzerine monte edilmesi gereken
50m ve üstü bumlu pompalar þantiyelerde ölümlü iþ kazalarýna yol
açabilmektedir. Bu gün özellikle TOKÝ projeleri nedeniyle talep
edilen yüksek bumlu pompalar yarýn daha yüksek mesafeler için
istenebilir.

Toleranslar sonsuz olamaz !

Yukarýdaki talepler tamamen geliþmiþ ülkelerdeki mevzuata uygundur.
Bu noktada, pompa teknolojisi konusunda en ileri düzeyde bulunan
ülke olan Almanya daki uygulamalar örnek alýnabilir. Putzmeister
tarafýndan ilgili bakanlýklara sunulmak üzere; talepler ve Almanya
daki uygulamalara ait detaylý bir rapor hazýrlanmýþ olup, konunun
daha dikkat çeker hale getirilmesi için birlik bünyesinde oluþturulan
heyet vasýtasýyla bir dosya haline getirildikten sonra ilgili makamlarda
giriþimlerde bulunulacaktýr.
6
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Sektör açýlýyor
Kampanyalarla desteklenen
Yedek parça satýþlarý artýyor
Kýþ sezonunu krizin de etkisi ile biraz sessiz geçiren beton pompalarý,
yeni yýlla birlikte tam performansla çalýþýyorlar. Özellikle aþýnma
parçalarýnýn satýþlarý makinelerin aylýk kullaným sürelerinin neredeyse
iki misline çýktýðýný gösteriyor.
Ýþletme maddeleri olan filtreler ile hidrolik elemanlarda yapýlan
kampanyalarla satýþlar zirve yaptý.Özellikle çift cidarlý borularda
yürütülen tanýtým çalýþmalarý ve uygulanan kampanya ile, standart
St52 çelik borulardan talep kaymasý yaþanýyor. Müþteriler bilinçleniyor
ve m3 maliyetlerindeki aþýnma giderlerini çift cidar teknolojisi ile
inanýlmaz derecede azaltýyorlar.Bunun yaný sýra, çok yüksek çalýþma
temposunda boru deðiþim sürelerini de minimize ediyorlar.

Çift cidarlý boru kullanýmý
Yurt genelinde
yaygýnlaþýyor !

Kriz dönemine göre parça satýþlarý
yüzde yüz arttý.

Putzmeister borularýnda
Aþýnmaya karþý
Özel iþlem...
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Beton pompasý borularýndaki aþýnmalar ve
buna baðlý olarak ömür, beton içinde
kullanýlan malzemeye ve borularýn aþýnma
dirençlerine göre deðiþiklik gösterir.

Yedek parça satýþlarýnda, kriz dönemi
diyebileceðimiz son iki yýlýn rakamlarýna
baktýðýmýzda, bu yýl ayný döneme ait veriler
genelde % 60-70 lere varan artýþlarý
göstermesine raðmen çift cidarlý boru
kullanýmýndaki artýþ yüzde yüzlerin üzerinde
gerçekleþmektedir.

Standart borular, tek cidarlý ve 4mm
kalýnlýðýnda olup St52 çelik malzemeden
imal edilirler. Bu borular kaynak yöntemi ile
uçlarda yine standart flanþlarla birleþtirilirler.
Yani, aþýnmanýn azaltýlmasý için özel bir
iþleme tabi tutulmazlar.

Özellikle aþýnma parçalarýnda piyasada
yaþanan kýyasýya rekabete raðmen bir
teknoloji ürünü olan çift cidarlý borular geçte
olsa kendilerini kanýtladýlar ve avantajlarýný
ispatladýlar.
Bu geliþmenin aslýnda daha önceleri
gerçekleþmesi beklenirken, çift cidarlý
borularýn yeterince tanýnmamasý ve iki
boruyu iç içe sokarak uydur-kaydýr yöntemi
ile piyasaya sokulan ve çift cidarlý boru
teknolojisi ile uzaktan yakýndan alakasý
olmayan borular kullanýcýlarýn kafalarýný
karýþtýrmýþtý.
Çerkezköy fabrikamýza her ay deðiþik
bölgelerden düzenlediðimiz müþteri
ziyaretlerinde, artýk sunumun deðiþmez bir
bölümü haline gelen çift cidarlý boru imalatý
nýn izlenmesi ile iþin esasý anlaþýlýnca geçte
olsa gerçek çift cidarlý borular piyasada hak
ettikleri yeri bulmaya baþladýlar.
Önceleri, aþýrý derecede aþýndýrýcý malzeme
ile çalýþan firmalarýn tercihi olan çift cidarlý
borular artýk giderek maliyet hesaplarý yapan
ve boru bütçelerini bir ayla sýnýrlandýrmayan
tüm beton firmalarý tarafýndan tercih
ediliyor.
PM 4344 TR
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Borulardaki aþýnmalar, ayný zamanda deðiþim
iþlemine baðlý olarak ilave iþçilik ve kayýp
zaman demektir. Onun için, bu güne kadar
daha uzun ömürlü bir çok alternatif
çözümler gündeme gelmiþtir. Ancak,
standart St52 malzemeden mamul borulara
kýyasla, 4-5 misli ömür sunan ve malzeme
aðýrlýðý buma önemli derecede aþýrý bir yük
getirmeyen çift cidarlý borular, bu alternatifler içinde tüm dünyada en yaygýn þekilde
tercih edileni olmuþtur.
Putzmeister in çift cidarlý borulardaki
uygulamasý, iç içe geçmiþ iki borudan
içerdeki borunun iç cidarý 2-2,5 mm
kalýnlýðýnda olup alevle sertleþtirilmiþtir.
Böylece içteki boru, aþýnmaya karþý önemli
derecede daha dirençli bir hale gelmektedir.
Dýþtaki boru ise, kendi orijinal sertliðinde
kalýp, sadece yük taþýma görevini üstlenmektedir.
Ýç borunun sertliði, uygulanan sertleþtirme
iþlemine göre deðiþiklik gösterebilir. St52
çelik malzemeden tek cidarlý borular 23
HRC sertlik derecesine sahip iken, çift cidarlý
borularda iç borunun sertliði 63 HRC
civarýndadýr. En yüksek mukavemette olan
borular ise 67 HRC ye sahiptir.
7
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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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