
Las Vegas'ta rekorlara 
imza atıldı
Las Vegas'ta 4 Mart'ta gerçekleştirilen CONEXPO ve IFPE 2014 fuarları büyük bir enerji ve 

önemli katılımcılarla gerçekleşti. Yaklaşık 129 bin 364 kayıtla her iki fuarın tarihindeki en 

yüksek ikinci katılım gerçekleşmiş oldu. Fuar alanı, ziyaretçi sayısı ve bilet satışlarıyla yeni bir 

rekora da imza atıldı. Apa Yayıncılık İngiliz ortağı KHL ile birlikte fuardaki yerini aldı

L
as Vegas Kongre Merkezi'nde gerçekleş-

tirilen CONEXPO-CON/AGG ve IFPE'de 

en son inovasyon ürünleri ve inşaat tek-

nolojileri, enerji transmisyon, hareket kontrol 

ürünlerini içeren 1000'den fazla ürün ve servis 

sergilendi.

Katılımcılar ayrıca sanayi sektöründeki gelişme-

ler ve geleceği üzerine gerçekleştirilen eğitim 

programlarına katılarak sektörün nabzını 

yoklama fırsatı da buldu.

CONEXPO-CON/AGG fuar yöneticisi Megan Ta-

nel; fuardaki coşku ve katılımın yüksek kalitede 

olduğunu belirterek, beklentinin üzerinde satış 

gerçekleştiğini ve yeni müşteriler kazandırdığı-

nı söyledi.

Yeni rekorlara imza atıldı
CONEXPO-CON/AGG & IFPE 2014, 31 binden 

fazla kayıtlı ziyaretçiyle uluslararası alandaki 

büyümesini artırarak sürdürdü. 2011 yılında 

159 katılımcı ülkenin yer aldığı fuarda bu 

seneki sayı 170 olurken, uluslararası arenadan 

katılım ağırlıklı olarak Latin Amerika, Çin, Kana-

da ve Avrupa'dan gerçekleşti. 

IPFE 161 bin metrekareden fazla fuar alanı 

ve 400 katılımcı, CONEXPO-CON/AGG ise 2,35 

milyon metrekare alan ve 2.000' den fazla 

katılımcı ile yeni rekorlara imza attılar. Fuarda, 

katılımcılara bugünün iş ortamıyla ilgili konu-

larda destek olmak amacıyla gerçekleştirilen 
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eğitim programlarına 41 bin adet bilet satılarak 

bir rekor daha gerçekleşti. 

Roadtech makineleri tanıldı
Asfalt kazıma, finişer ve malzeme transfer 

araçları üreten dünyaca ünlü ABD'li Roadtec, 

CONEXPO-CON/AGG 2014 Fuarı'nda son tekno-

loji ürünlerini sergiledi. Freze (soğuk kazıma) 

makineleri ve toprak stabilizatörleri ürün seri-

sinden iki yeni ürünü tanıtan Roadtec'in tam ve 

yarım şeritli, 950 beygir gücüne sahip RX900e/

ex ürünü en verimli ve kullanışlı soğuk kazıma 

aracı olarak ön plana çıktı. Asfalt kaplamalarda-

ki bakım onarım çalışmalarında, karayollarının 

yanı sıra şehir içi işlerde de kullanılan bu yeni 

ürün 3-track ve 4-track konfigürasyonlarına 

sahip. Geniş ağır iş konveyör bantlar kullanılan 

freze makinesinin 36 cm derinliğinde ve farklı 

genişliklerde kesme özelliği var. Serinin bunun 

dışında RX-100, RX-400, RX-600, RX-700 

modelleri de bulunuyor.

Toprak stabilizatörleri serisinin en son ürünü 

olan, 380 beygir gücüne sahip SX-2e ise manev-

ra kabiliyetine sahip küçük boyutuyla dikkat 

çekti. SX-4e/ex,SX6e/ex ve SX8e/ex ürünlerinin 

de yer aldığı stabilizatör serisindeki her makine 

geniş uygulama alanına sahip ve dayanıklılık 

açısından geniş bir kutu şeklinde tasarlanmış. 

Roadtec yetkilisi Jim Walton; yol rehabilitas-

yonu, soğuk geri dönüşüm ve toprak sabitle-

yici görevlerine hazır olan bu sabitleyicilerin 

Türkiye için önemli bir ürün olduğunu ve Türk 

pazarında yeni yeni yerini almaya başladığını 

belirtti. 

Devrim yaratan makine
Fuarda, dünyaca ünlü sıcak asfalt malzeme 

karışımı transfer aracı Shuttle Buggy'nin son 

serisi SB2500e'yi sergileyerek rakiplerinden 

bir adım öne çıkan Roadtec'in yetkilisi Walton; 

25 ton taşıma kapasitesine sahip ürünün sıcak 

karışımın, finişer öncesinde yeniden karışımını 

sağlayarak ısı farklılıklarını giderdiğini söyledi. 

Finişeri sürekli beslediği için duraklamalara 

sebebiyet vermeyen ürün, kamyon bekleme 

sürelerini azaltarak hem zamansal hem de 

maddi avantajlar sağlıyor. 600 Ton/saat finişeri 

besleme kapasitesine sahip 1 Shuttle Buggy 2 

adet finişeri aynı anda besleyebiliyor. 

Bakım maliyetlerini azalttığı için oldukça 

ekonomik olan Shuttle Buggy ürünlerinin asfalt 

işlerinde devrim yaratan bir makine olduğunu 

ve makinenin kullanımının gün be gün arttığını 

söyleyen Walton; “Özellikle işveren konumun-

daki kurumlar bu makinenin ne kadar faydalı 

olduğunu görür görmez hemen uygulamaya 

başlıyor. Çünkü bakım maliyetlerini yarı yarıya 

azaltıyor yani yolun ömrünü uzatarak bakım 

maliyetlerini büyük oranda düşürüyor" şeklinde 

konuştu. Dünyanın ve özellikle Avrupa'nın 

pek çok ülkesinin asfalt yol yapımlarında bu 

makineleri tercih ettiğini de vurgulayan Walton, 

ürünü Türkiye'de ilk kez Ösak İnşaat'a verdikle-

rini açıkladı. 

Türkiye pazarının, İran, Irak, Suriye'yle sınırları 

bulunan ve bu ülkelerle Avrupa arasında transit 

İnan Makina 
kırıcılarını tanıttı
Fuarın Türk katılımcılarından İnan 
Makina Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Dinçer Alkan da  
Amerika Fuarlarının kendine has 
özellikleri olan fuarlar olduğunu 
belirterek “Son yıllardaki ekonomik 
sıkıntılar biraz aşılmış gibi görünü-
yor. Bizim asıl amacımız hidrolik 
kaya kırıcıları, yıkım makasları, 
kompaktörler, delici kırıcılar gibi 
makinelerimizi burada sergilemek, 
tanıtmak. Oldukça iyi geri dönüş-
ler alıyoruz. Kırıcılarımızı daha 
önce buradaki piyasaya vermiştik. 
Direkt MTB ürünlerimiz soruluyor 
zaten. Sadece Amerika değil, Latin 
Amerika ülkelerinden de ziyaret-
çiler ağırladık. Hem yedek parça 
hem de kırıcılarımızı tanıtarak Türk 
malını Amerika'ya bir kez daha 
göstermiş olduk” dedi.

Dinçer Alkan / İnan Makina Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

Roadtech ve Essa Grup yetkilileri fuarda bir arada.
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geçiş noktası olan önemli bir pazar olduğunu 

ifade eden Jim Walton; Türkiye ekonomisinin 

sürekli olarak güçlendiğini ve iyi izlenimler 

uyandırdığını belirtti. 

 
Power Curber ürünleri 
ConEnexpo 2014 Las Vegas Fuarında Power 

Curbers firmasından Juan Luis Fumado da 

sergiledikleri özel üretim beton makineleri 

hakkında Makina Market'e açıklamalarda 

bulundu. Fuarda dünyada en çok tercih edilen 

Power Curber 5700 C modeli ve PC 150 bordür 

makinesini sergilediklerini de aktaran Fumado 

“Power Curber 5700 C kayar kalıplı isteni-

len kesitlerde yerinde beton üretimi yapan 

makinemiz. Bu makineyi 160 ülkeye ihraç 

ediyoruz. Karayolları ve belediyerle de bördür, 

“V” hendek, bariyer uygulamalarında, sulama 

projelerinde sulama kanalları, trapez kanallar, 

tünellerde kablo kanalı, metro projelerinde 

yürüyüş yolu, hızlı tren projelerinde vb. birçok 

uygulamada bu makineler kullanılabilmekte. 

Saha betonu finişerimiz Power Paver 2700 

moledimizi de sergiledik. Power Paver beton 

yol, saha betonu uygulaması ve havaalanı pro-

jelerinde kullanılmaktadır” dedi. Bu makinenin 

Türkiye'de de kullanıldığını ifade eden Fumado, 

“Yakın dönemde Türkiye'de kullanımı başladı; 

bunlardan en iyi örneği; Kartal-Kadıköy metro 

hattıdır. Biz bunu başka ülkelerde de referans 

olarak sunuyoruz. Yine İstanbul’da belediyelerin 

projelerinde kaldırım, bordür, bariyer uygula-

malarında kullanılıyor. En son İstanbul-İzmir 

otoyol projesinde bulunan bir tünelde kablo 

kanalı imalatı için yüklenici firmaya teslimatı 

yapıldı. Buranın ilk deneme uygulamasında ben 

de ordaydım. Ayrıca Ülkeniz için önemli yurt 

dışı projelerinde Türk müteahhitler Power Curb-

rer 5700 C beton finişerini makine parklarına 

eklediler. Katar, Nijerya, Somali, Türkmenistan, 

Irak yol projeleri bunlardan bazıları” şeklinde 

konuştu. Türkiye'nin artık dünyada inşaat sek-

töründe adından söz ettiren bir ülke olduğunu 

da söyleyen Fumado, “Müteahhit firmalarınız 

dünyanın değişik ülkelerinde projeler gerçek-

leştiriyorlar. Bunun yanı sıra ülkenizde de çok 

fazla ve adından dünyaca söz edilen projeler 

var. Bunlarda bizim için büyük iş fırsatlarını 

doğuruyor. Geçen sene 6 defa Türkiye’ye 

geldim. Bu sene bu sıklığı biraz daha artıracak 

gibi görünüyorum. Karayolları, DSİ, Belediye, 

sivil toplum örgütleri ve birçok firma ile sürekli 

temas halindeyiz” dedi. 

Essa Grup ile işbirliği
Ülkenin öncelikleri adına Essa Grup'un kendile-

rini yönlendirdiğini de aktaran Fumado “Essa 

Grup Makine ile çalışmaktan memnunuz. Essa 

en iyi iş ortaklarımızdan birisi. Teknik bilgisi çok 

güçlü çalışanlarla çok profesyonel bir hizmet 

anlayışına sahipler. Doğru satış elemanlarıyla 

doğru müşterilere çok önemli satışlar gerçekleş-

tiriyorlar. Ticari prosedürleri çok iyi yürütüyor-

lar. Doğru yerde doğru insanlarla çalışıyorlar” 

şeklinde konuştu. Türkiye'de İstanbul, Yalova, 

İzmir, Mersin, Konya, Ankara gibi illerde metro, 

tünel ve yol yapım projelerinde yer aldıklarını, 

İstanbul -İzmir Otoyol Projesi'nde makinelerinin 

çalıştığını da ekleyen Fumado verdikleri satış 

sonrası hizmetler ile ilgili olarak ise şunları 

aktardı: “Makinelerin doğru kullanımı çok 

önemli. Kısa zamanda düşük maliyetli üretimler 

sağlanıyor. Bizim için geri destek vermek, 

makinelerle ilgili sorunları çözmek öncelikli 

amacımız. Acil servisin ötesinde bir teknik 

destek anlayışına sahibiz. Operatör eğitimi ve 

desteği de sağlıyoruz”. l

Hidromek  
5. kez katıldı
Fuarın Türk katılımcılarından biri 
de Hidromek idi. Hidromek İhracat 
Müdürü Anıl Bingöl, firma olarak 
Conexpo'ya beşinci katılımları 
olduğunu belirterek standların-
da her ürün tipinden bir modeli 
sergilediklerini aktardı. “Bu seneki 
standımız hem büyük hem de çok 
iyi bir konumda açıldı. Gösteri-
len ilgiden çok memnunuz. Ürün 
gamımız geliştikçe uluslar arası 
alanda itibarımız da artıyor. ABD 
ve Kanada’da bölgesel bayiler ile 
çalışmak istiyoruz. Ayrıca Conex-
po fuarı hali hazırda iş yapmakta 
olduğumuz Güney ve Orta Amerika 
ülkelerinden gelen bayilerimiz ve 
müşterilerimizi de düşündüğümüz-
de çok faydalı geçti. Bu bölgelerden 
de birçok yeni bayilik talebi aldık,” 
dedi.

Anıl Bingöl / Hidromek İhracat Müdürü

Apa Yayıncılık-KHL ortaklığı 

ile yayınlanan dergiler fuarda 

açılan stantta dağıtıldı.
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