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YURTSAN OTOMOTİV METALURJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRODUTOS

Nossa empresa iniciou sua viagem no setor automotivo com o comércio de molas de lâmina para caminhões em 1968. Para atender às necessidades daqueles dias, a YURTSAN iniciou 
sua primeira experiência de fabricação com a produção de pinos e parafusos de mola em 1975. Com o passar dos anos, a YURTSAN aumentou sua variedade de produção adicionando 
suportes de mola, manilhas de mola e alavancas de mola (berços). Até 1995 a YURTSAN havia crescido sua produção com a usinagem de peças fundidas terceirizadas e com a adição de 
novos produtos de empresas terceirizadas de modelagem, decidiu estabelecer sua própria unidade de modelagem e fundição para aumentar a satisfação do cliente. 
Em 2002, YURTSAN decidiu promover seus produtos em mercados estrangeiros estabelecendo sua empresa de exportação chamada DHS DIŞ TİCARET A.Ş. Em 2004, a YURTSAN foi 
acionada para mover sua fábrica de 60.000 metros quadrados aberta e 7.000 metros quadrados fechada em “Konya Organize Industrial Zone” para fornecer um melhor serviço para seus 
clientes como resultado inevitável do aumento de clientes nacionais e estrangeiros, aumentando também a sua variedade de produtos e seus enormes estoques. 
Em 2008, como sinal de valorização da qualidade, a YURTSAN coroou a qualidade de seus produtos com o certificado de qualidade ISO 9001: 2008. Em 2017 a YURTSAN inaugurou a 
sua filial em Istambul para oferecer um serviço alternativo aos seus clientes. Hoje em dia YURTSAN produz, não apenas suportes de mola, manilhas de mola, selas de mola, alavancas de 
mola, suportes de rolamento, suportes de console, braços de suspensão, estabilizadores, braços de equilíbrio, barras de torção, braços de controle, parafusos em U, pinos de mola, parafusos 
de mola e arbustos de mola para todos os caminhões europeus e também alavancas de mola, suportes de mola e travas de contêiner para reboques; YURTSAN se tornou numa empresa 
integrada com sua própria unidade de modelagem, unidade de fundição, unidade de maquinário, unidade de dobra e modelagem de tubos, unidade de corte e modelagem de chapa de aço, 
unidade de montagem e unidades de melhoria de qualidade e produto. Com a ajuda de suas próprias unidades de produção, YURTSAN visa proteger continuamente sua marca de prestígio 
adquirida por longos anos, atendendo aos desejos e expectativas dos clientes e fornecer soluções aos seus parceiros, adicionando novos produtos ao seu portfólio. 
POR QUE YURTSAN?  YURTSAN, oferece a entrega mais rápida de produtos aos seus clientes com seu planejamento de produção flexível. YURTSAN oferece fonte confiável e tempo 
de fabricação rápido para seus clientes, fornecendo os processos de produção essenciais em sua fábrica. É capaz de produzir diferentes grupos de produtos com a ajuda de sua esteira 
multi máquina e fornece serviços aos seus clientes junto com o produto. YURTSAN, tanto com os anos de experiência quanto com as contribuições de seus clientes, faz modificações úteis 
nos produtos e produz produtos duradouros. Os funcionários da YURTSAN, com a responsabilidade de trabalhar em uma empresa com mais de meio século de existência, colocam suas 
assinaturas nos produtos.

Direção de caminhão, chassi e peças de suspensão, chassi de trailer e peças de suspensão. Manilhas de mola, suportes de mola, 
selas de mola, barras de torção, pinos de mola, parafusos em U, travas de torção de contêiner
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