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Yol sektörü iyi yönde
ilerliyor
Parker Türkiye Genel Müdürü Mustafa Dündar ile yol sektörünü ve pazara
sundukları ürünleri konuştuk. Türkiye'de kaliteli yollar yapıldığını belirten Dündar,
Parker Türkiye olarak yeni yatırımlarla servis hizmetini geliştirdiklerini söylüyor

P

Plent seçimi

sundukları bilgisini de veren

Plent seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konu-

Dürdar “2011 yılını Parker

sunda da bilgi veren Dündar, “Bir plent alırken kapasite,

olarak mobil plent pazarında

kaliteli asfalt, kolay kurulum, yakıt tüketimi gibi kiriterler

lider olarak geçirdik. Parker

göz önünde tutulmalı, genelde kullanıcılar kapasiteyi

Türkiye, yeni ürünleri ile pi-

belirleyen faktörleri bilse de tekrarlamakta fayda var.

yasada hızla tanınmak ve

Plente filtre, kurutucu, elek, mixer kapasitesinin büyük-

ilerlemekte. Yeni yapılan ya-

lüğü ile doğru orantılıdır” ifadelerini kullanıyor. Dündar,

tırımlar arasında Parker Tür-

kullanıcıların plent tercihini yaparken dökülecek asfalt

kiye Servis Ankara Ostim’de

miktarı, işin süresi, plentin ilk yatırım maliyeti,kolay nak-

ayrı bir yerde hizmet verecek.

liye ve montaj gibi kiriterleri göz önünde tutması gerek-

Servis ailemiz ilk gün olduğu

tiğinin de altını çiziyor. Dündar, son yıllarda mobil paletli

gibi yetkin mühendislerimiz ile çalışmalarını sürdü-

konkasör pazarının büyüdüğünü de hatırlatarak “Parker

recek” şeklinde konuşuyor.

bu pazardan istediği payı almak için aktif pazarlamaya

Parker Türkiye Servis’in Ostim 12. Sokak’ta hizme-

başladı, pazardan yüzde 25 pay almak için gerekli olan
planlar yapıldı” diyor.

arker Türkiye Genel Müdürü Mustafa Dündar,

artarken buna paralel kaliteli asfalt plentleri ve diğer

te başladığını da hatırlatan Dündar, “En kısa sürede

Türkiye’de yol sektörünün iyi yönde ilerlediği-

asfalt makineleri Türkiye’ye geldi. BSK yapılan yollar fir-

müşterilerimize hizmet vermek bizim için satıştan

ni belirterek “Yol yatırımları hızla devam ediyor.

maların tecrübelerinden ve kaliteli makinelerden ortaya

daha önemlidir. Yedek parça stok ve teknik kad-

Referans projeler

Burada önemli olan yol hammaddelerinin fiyat artışları;

çıkıyor. Karayolları şartnamelerinin uygulanması halinde

romuz ile piyasada Parker plent kalitesine yakışır

Ürünlerinin kullanıldığı referans projeler hakkında da bil-

inşaat firmalarının en zorlandığı girdiler bunlar. Bunun

kaliteli yollar gelişerek devam edecektir”.

davranıyoruz. 24 saat içinde müşterilerimize servis

gi veren Dündar şunları kaldediyor: “Sinop’ta Karadeniz

vermekteyiz. Bünyemizde süpervizör seviyesinde

Sahil Yolu devamı, Balıkesir Susurluk Yolu, İzmir Turgutlu

dışında makine sektörü altın çağlarını yaşıyor, fakat
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Mustafa Dündar

konik kırıcı ürünlerini pazara

bankacılık sektörünün Avrupa’daki krizi mütehhatlik

Yeni yatırımlar

makine ve elektrik mühendisleri çalıştırmaktayız.

Yolu, Maraş Kayseri Yolu, Kars Erzurum Yolu, Urfa Viran-

sektöründe kredi bulabilme endişelerini artırıyor” diyor.

Parker Türkiye olarak şu ana kadar 25 adet Sü-

Yedek parça ve yeni makine satışlarında fabrika sa-

şehir Yolu, Erzincan Refahiye Yolu, Sivas Yıldızeli Yozgat

Türkiye’de son yıllarda oldukça kaliteli yollar yapıldığını

per Mobil Asfalt Plenti sattıkları bilgisini de veren

tış fiyatı ile müşterilerimize avantaj sunuyoruz. Ga-

Yolu, Mersin Tarsus Yolu, Erzurum, Gümüşhane, Samsun,

da dile getiren Dündar, şunları ifade ediyor: “Türkiye’de

Dündar, bu sene için hedeflerinin 10’uun üzerinde

ranti kapsamında makine kullanım hatalarını servis

Konya Kulu, Hakkari Yüksekova, Afyon, Afganistan, Ispar-

bu işi ilk geliştirenler tecrübeli inşaat firmaları ve doğ-

olduğunu söylüyor. Parker olarak, süper mobil, yarı

kapsamında ücretlendirmiyoruz. Kısacası bu alanda

ta, Çankırı, Hatay, Libya, Türkmenistan, Mardin, Diyarbakır

ru makineyi seçenlerdir. Son zamanlarda yol firmaları

mobil , sabit asfalt plentleri ve paletli konkasör,

müşteri odaklı çalışıyoruz” diyor.

ve yeni alınan projelere verilen plentler mevcut”.
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