
178
ST MAKİNA NİSAN 2014

MAKİNA	VE	AKSAMLARı
KOMPRESÖR	l GÜNDEM

Yeni Distribütörlüklerle  
Gücünü Artırıyor
Türkiye’de kompresör sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan ve 38 yıldır basınçlı 
hava sistemleri alanında hizmet veren Sarmak Kompresör, farklı sektörlere yönelik özel 
ürettiği kompresörlerin yanı sıra dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörlüklerini de alarak 
büyümesini hızlandırıyor. 

S
abit vidalı hava komp-
resörleri, ‘devir ayarlı’ 
sabit vidalı hava kom-
presörleri, su-püskürt-
meli yağsız vidalı hava 

kompresörleri, seyyar vidalı hava 
kompresörler, turbo hava kom-
presörleri, pistonlu hava kom-
presörleri, çeşitli basınçlı hava 
ekipmanları, analiz sistemleri, 
otomasyon sistemleri gibi çok 
farklı ürün çeşitleriyle sektörde 
hizmet veren Sarmak; Ar-Ge ça-

lışmalarıyla da sektörlere yönelik 
özel kompresörler üretiyor. Sar-
mak Genel Müdürü Murat Sa-
racoğlu, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikasında üretim 
yaptıklarını söylerken, İstanbul 
ve Ankara’da satış sonrası bakım 
hizmetleri de sunan Bölge Müdür-
lükleri, İstanbul Pazarlama Mer-
kezi, Bursa, Kayseri ve yeni açı-
lan Denizli Servis Merkezleri ile 
müşterilerine hizmet verdiklerini 
kaydetti. 

YENİ ANLAŞMALARA İMZA 
ATTI
Üretimini yaptıkları kompresör-
ler dışında yeni distribütörlükler 
aldıklarını da ifade eden Saracoğ-
lu, dünyanın en köklü kompresör 
firmalarından 1923’de kurulan 
ALMiG Kompressoren GmbH fir-
ması ile de üstün teknolojiye sahip 
yağsız kompresörler ve 1899 yılın-
da kurulmuş olan Atmos’la, ‘Dizel 
Seyyar Vidalı Kompresörler’ için 
Türkiye Distribütörlüğü anlaşması 
imzaladıklarını belirtti. Saracoğ-
lu şu bilgileri verdi: “ALMiG ikisi 
Almanya/Stuttgart’ta biri Avus-
turya’da, toplamda üç fabrikayla 
Atmos firması ise Avrupa Birliği 
Üyesi Çek Cumhuriyeti’nde  üre-
tim yapıyor.”

DAHA AZ MALİYETLİ 
DAHA UZUN ÖMÜRLÜ 
KOMPRESÖR
Murat Saracoğlu, yüksek kalite 
yüzde 100 yağsız basınçlı havanın 
sadece ilaç, gıda, elektrik mühen-
disliği ve medikal endüstrisi için 
değil; üst sınıf ürünlerin üretildiği 
her işletmede çok önemli olduğu-
nu aktarırken, ALMiG firmasının 
yağsız vidalı kompresörlerinde 
piyasadaki geleneksel yağsız kom-
presörlerin aksine sürecin hiç bir 
aşamasında yağ kullanılmadığı-
nı vurguladı. Böylece havaya yağ 
karışma riskinin sıfıra indirgen-
diğini anlatan Saracoğlu, kulla-
nılan yüksek teknoloji sayesinde 
sıkıştırma sürecinde yağ yerine 

Sarmak Genel Müdürü  
Murat Saracoğlu
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doğadaki maddelerin en doğalı 
olan ‘su’yun kullanıldığını vurgu-
larken; “ALMiG kompresörlerinde 
diğer yağsız sistemlerden farklı 
olarak kompresör için gerekli olan 
su dahili olarak bulunan hava ku-
rutucusundan sağlanır. Böylece 
şebeke suyu kullanımı ve filtre 
sistemi gibi maliyetler ortadan 
kalkıyor. Bunlara ek olarak sade 
tasarımı sayesinde bakım maliyet-
leri daha düşük olmaktadır. Düşük 
devir ve düşük sıcaklık teknolojisi 
ile daha verimli bir sıkıştırma ve 
daha uzun kompresör ömrü sağ-
lar” şeklinde konuştu.
Öte yandan, dizel seyyar vidalı 
kompresörlerin uygulama alanları 
ise inşaat ve maden ocakları gibi 
evlektrik tedariğinin bulunmadığı 
sektörlerdir. İnşaat ve madenlerin 
ortamları gereği kullanılan makina 
ve ekipmanların dayanıklı olması 
gerekiyor. Diğer taraftan bu alan-
larda elektrik olmaması nedeniyle 
seyyar kompresörlerde dizel mo-
torlar kullanılır. Seyyar kompre-
sörlerde kullanılan yakıt en önemli 
maliyet kalemlerinden birini oluş-
turuyor. Atmos dizel seyyar komp-
resörlerinde verimli Perkins dizel 
motorları kullanılıyor. Bu alanlar-
da kullanılan kompresörlerin pra-
tik ve sade olması gerekiyor. Diğer 
kompresörlerde kullanılan hassas 
ve karmaşık sistemler, inşaat ve 
madenlerde problemlere yol aça-
bilir. Atmos seyyar kompresörleri 

tüm bu koşullar göz önüne alına-
rak, uzun yıllar çalışmaya uygun 
olarak üretilir.”

“BAYİ KANALIYLA İHRACAT 
İMKANINA SAHİBİZ”
İhracat çalışmalarıyla ilgili bilgi ve-
ren Saracoğlu, Türkiye’de sektörde 
önemli bir ihracat potansiyelinin 
olduğunu ifade etti. Yurt içi ihtiya-
cın üzerinde bir üretim kapasitesi 
bulunduğu için fiyata uygun kali-
tede ihracat yapılabildiğini anlatan 
Saracoğlu, daha çok batı ülkelerine 
odaklananların kriz döneminde 
diğer ülkelere yönelmek zorunda 
kaldıklarının altını çizdi. Saracoğ-
lu, ilk ihracatlarının 1990 yılında 
gerçekleştiğini aktarırken, “İlk yurt 
dışı açılımını başta Türkmenis-
tan, Özbekistan olmak üzere Türkî 
Cumhuriyetleri’ne gerçekleştirdik. 
Bizim bu alandaki çalışmalarımız 
Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Af-
rika ve Balkan ülkelerine yönelik. 
Satışlarımızdaki ihracat oranımız 
yüzde 15 civarında. Pazar payını 
sürekli artıran firmamız; bugüne 
kadar İran, Irak, Suriye, Mısır, Su-
udi Arabistan, Bulgaristan, Yuna-
nistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, 
Cezayir, Ürdün ve Kazakistan’daki 
yurt dışı sektörel fuarlarında yerini 
aldı. Dış ülkelerle ikili ilişkilerini 
geliştiren ve bu sayede o ülkelerde 
komple basınçlı hava sistemleri ku-
ran Sarmak, bu ülkelerin çoğunda 
başarılı partnerler bularak, istik-

rarlı olarak bayi kanalıyla ihracat 
imkanı elde ediyor” ifadelerinde 
bulundu.

“PİYASADAKİ BİRÇOK 
KOMPRESÖR CE 
STANDARTLARINDA 
ÜRETİLMİYOR”
Sektördeki sorunlardan bahseden 
Saracoğlu, basınçlı hava sektö-
ründe norm&standartlar dışında 
ürünlerin piyasaya sürülmesi ve 
kayıt dışı satış gerçekleşmesinin en 
büyük sıkıntıları olduğunu dile ge-
tirdi. “Bu gibi haksız rekabet koşul-
ları bizi olumsuz şekilde etkiliyor” 
diyen Saracoğlu; şöyle devam etti: 
“AB standartlarının sadece kağıt 
üzerinde kalması değil, uygulama-
ya geçmesi ve kullanıcıların daha 
da bilinçlendirilmesi, bu olumsuz-
lukları da ortadan kaldırır. Şu an 
piyasadaki kompresörlerin birço-
ğunun CE normlarında üretildikle-
rini söylemek ne yazık ki imkansız. 
Kompresör komponentlerindeki ve 
test şartlarındaki uygulanan norm 
ve standartlardan, basınçlı hava 
tanklarının sac kalınlıklarına kadar 
birçok önemli husus ihlal edilebil-
mektedir. Biz Sarmak olarak ISO 
ve CAGI PNEUROP standartların-
da üretim ve test aşamalarını icra 
ediyoruz. Kalite üretmek, bizim 
için bir söylemden çok bir şirket 
anlayışıdır ve bu anlayışımızın yan-
sımalarını her kademedeki çalışma 
arkadaşlarımızda görebilirsiniz. 
Kritik bir enerji çeşidi olan basınçlı 
hava ciddi bir iştir. Bu tip sistem-
lerin tespiti, analizi, kurulması ve 
satış sonrası hizmetleri; sadece 
konusunda uzman ve güvenilir ku-
ruluşlar tarafından yapılmalıdır. 
Kompresör alınırken en çok yapı-
lan hata, sadece ilk yatırım mali-
yetine odaklanmaktır. Doğru olan 
ilk yatırım maliyetine, 10 yıllık bir 
perspektifte enerji sarfiyatı, yedek 
parça ve bakım masraflarını dahil 
etmektir.” ST


