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YAVUZSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PRODUTOS

A Yavuzsan iniciou suas operações em 1976 e há muitos anos trabalha com discos de freio. A empresa se beneficia de seus longos anos de experiência em produção 
e serviço, e mantém a empolgação do primeiro dia enquanto o seguimento de novos desenvolvimentos e tecnologias. Seguindo novas tecnologias e matérias-primas, 
busca oferecer produtos e serviços de melhor qualidade aos seus clientes. Yavuzsan atribui importância aos estudos de P&D com o objetivo de projetar novos pro-
dutos e faz investimentos sérios em P&D. A Yavuzsan também segue o desenvolvimento de materiais e técnicas de metalurgia em seus novos projetos. Os produtos 
passam por vazamento, beneficiamento, testes de qualidade e distribuição, desde a fase de projeto, em uma área fechada de 20.000 m² e uma área aberta de 35.000 
m². Nosso local de produção consiste em seções centrais de design, fundição, usinagem e controle de qualidade. Existem 1500 tipos de produtos em nossa empre-
sa e os esforços para aumentar a gama de produtos continuam rapidamente. É a empresa que mais produz discos na Turquia com a produção de discos de freio e 
tambores para automóveis de passageiros e todos os comerciais leves. A Yavuzsan, que recebeu de seus clientes os valores de respeitabilidade e confiabilidade na 
área de discos de freio em seu país, está trabalhando arduamente para proteger esses valores. Continuando suas exportações para as regiões da Europa, Oriente 
Médio e Rússia sem comprometer sua filosofia e valores, exporta sua marca de exportação WOD para todas as regiões do mundo. Desde 1976, Yavuzsan definiu 
essa melhoria como sua filosofia.

Disco de freio e tambores de freio, peças sobressalentes para automóveis de passageiros e veículos leves, peças de 
reposição automotiva, freio e bateria disc, peças sobresalentes de automóveis, disco de freio e tambores, peças de 
reposição automotivas, rotores de freio, peças de automóveis, peças sobressalentes para automóveis de passageiros 
e veículos leves
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https://disk.yandex.com.tr/d/XAcsWBHSYr39qg?w=1

