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ile müşterilerine projeye uygun tesisi önerdiklerini de
söyleyen Uğurlu 400 ton kapasiteye kadar yarı mobil–
modular ve sabit asfalt plenti sunduklarını ifade etti.
Uğurlu, bugüne kadar Türkiye’de satışların tamamını
Supermobil asfalt plentinin oluşturduğunu, ama son bir
yılda Türkiye’de yapılan yoğun müşteri odaklı tanıtım ve
sunumlar ile, 2012’de SuperMobil ve sabit asfalt plent
satışlarının aynı seviyeye ulaşmasının kendileri ve Turkiye için önemli olduğunu da belirterek “3 adet büyük
kapasiteli sabit asfalt plenti Nisan 2012’de kurulmaya
başlanacak, mobil asfalt plentlerinde elde etmiş olduğumuz pazar lideri olma unvanını, sabit pazarında da
kısa sürede gerçekleştirdik” dedi. Uğurlu sözlerini şöyle
tamamladı: “Özellikle Stramix Serisi Modular Tip KonteyProjeye göre ürün
Türkiye’de daha çok büyük kapasiteli tesislerin ilgi gördüğüne dikkat çeken Uğurlu, şu ifadeleri kullandı: “Biz

Serkan Uğurlu

Plentte mobilite ve
çabuk kurulum avantajı
Parker Plant Dış Ticaret Müdürü Serkan Uğurlu; pazara sundukları ürünlerle
müşterilerine bölünmüş yollar ve kısa süreli işler için gerekli olan mobilite ve
çabuk kurulumu sunduklarını söyledi
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arker Plant Dış Ticaret Müdürü Serkan Uğur-

nın tüm karayolu müteahhitlerinin tercih ettiği ürün

lu; firma olarak SuperBlackmobile serisi

oldu, daha sonra gelişen teknolojiye yeni serileride

asfalt plentlerinde olduğu gibi yarı mobil,

ekleyen firma, şu an tüm dünyada 15 binden den

modüler ve sabit asfalt plentlerinde de iddalı olduk-

fazla çalışan tesisi ile ve müşteri odaklı çalışması

larını söyledi. Türkiye’nin, Parker SuperBlackmobile

ile hakketmiş olduğu yeri almaktadır” dedi. Uğurlu

serisi Supermobil asfalt plentleri ile 1970’li yıllarda

pazara sundukları ürünlerin bölünmüş yollar ve kısa

tanıştığını da ekleyen Uğurlu “Bunlar Türkiye’ye ilk

süreli işler için gerekli olan mobilite ve çabuk kurulu-

giren asfalt plentleri idi, Türkiye’nin o zamanki şart-

mu, düşük işletme maliyetinin yanı sıra kaliteli asfalt

larında çok çabuk kabul gördü ve neredeyse zama-

konusunda da takdir gördüğünü de sözlerine ekledi.
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nır Tipi asfalt plentlerinde çok iddalıyız. Parker Starmix
Serisi sabit asfalt plentleri yıllardan beri zaten üretiliyor.
İngiltere, Rusya, tüm Afrika ve Orta Doğu – ve Uzakdoğu
ülkelerinde önemli bir pazara sahibiz. Satışların artması

240 ton/saat kapasiteye kadar SuperMobil asfalt plenti

ile birlikte servis ağımızı daha da güçlendirdik. 2011De,

öneriyoruz, fakat daha yüksek kapasite talebi olması

12 asfalt plentinden 5 tanesinin kurulumunu aynı anda

durumunda yarı mobil–sabit asfalt plentleri de sunmak-

yaptık. 2012’de bu sayıyı aynı anda 7-8’lere çıkaracağız.

tayız”. Proje ve müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda el-

Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda sürüyor. Servis ve ye-

lerinde çok zengin bir ürün çeşitliliği olmasının avantajı

dek parça da 24 saat hizmet veriyoruz”.

