‘A HOŞGELDİNİZ

Türkiye’nin önde gelen Egzoz sistemleri üreticilerinden biridir
Egsan Egzoz Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Otomotiv sektörünün talebi olan egzoz sistemleri üretimini
yapmak için 1989 ‘da kuruldu. Firmamızın kendine ait 6.500 m2 genişliğinde üretim sahasına
sahip modern fabrikası ve şirket merkezi İstanbul Arnavutköy’de bulunmaktadır. EGSAN,
kuruluşundan itibaren sürekli büyüdü; her zaman fabrikasına, ürün çeşitliliğine ve sektörde
kullanılan en son teknolojiye yatırım yaptı. Şimdi EGSAN, en geniş ürün çeşidiyle ve yurt içi ve
yurt dışı piyasalarda itibarlı markasıyla, Egzoz sistemleri sektöründe lider konumda olan
firmalardan biridir.
EGSAN Egzoz sistemine ait tüm egzoz parçalarını ve egzoz bileşenlerini kendi fabrikasında
üretmektedir. EGSAN firması LRQA tarafından ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemi sertifikasına
ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE 8646 Karayolu Taşıtları - Susturuculu Egzoz
Borusu standardı sertifikasına sahiptir. EGSAN Egzoz’un yönetim ve üretim dahil tüm operasyonları
Ulusal ve Uluslararası Kalite Standartlarına sıkı bir şekilde uyularak yürütülmektedir. Sahip olduğu
TSE 8646 ve ISO 9001:2008 sertifikaları yanında, ISO/TS 16949:2002 Otomotiv kalite yönetim
sistemi sertifikasına sahip olmak için çalışmalara başlamıştır.
EGSAN firması olarak Binek otomobiller ve hafif/ağır vasıtalar için aşağıdaki egzoz,
sistemlerinin imalatı ve ihracatını yapmaktayız.
Egzoz susturucuları
Egzoz boruları (iç ve dış borular, delikli borular)
Titreşim izolatörler
Katalitik Konvertörler
Esnek Borular
Esnek körükler
Kelepçe, askı ve bağlantılar
Flanşlar ve Kapaklar (iç ve dış)
Radyatörler için hava ve su boruları
Hava emme pompaları
Şase boruları
Diğer egzoz parçaları ve bileşenleri

Otomotiv Ana Sanayi için Egzoz sistemleri imalatını yapan Profesyonel imalatçı firmadır.
Üstün ürün kalitesi ve güçlü kurumsal yapısıyla EGSAN Otomotiv Ana sanayisinin güvenilir
tedarikçisi firmadır. EGSAN sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi, ileri teknoloji makine ve
teçhizatları, CNC programlı boru bükme makineleri, sektör için özel geliştirilmiş tezgahlar ve presler
ile Otomotiv ana sanayisine hizmet etmekten ve müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktan gurur
duyar. Egsan fabrikasında yeni ürünler müşterilerin talep edilen spesifikasyonunda, CAD/CAM
programları kullanılarak ARGE departmanında EGSAN mühendisleri tarafından dizayn edilmekte,
bütün kalıplar ve aparatlar kendi kalıphanesinde geliştirilmekte ve prototip ürünlerin müşteri
tarafından kontrolü ve onaylanması ardından üretimi yapılmaktadır. Üretimin her aşamasında
ürünler kalite kontrolüne ve uygunluk testine tabi tutulur.

Otomotiv Yan Sanayine Orjinal Ekipman kalitesinde Egzoz sistemleri tedarik eden imalatçıdır.
Kuruluşundan itibaren, EGSAN otomotiv Yan sanayisine OE (Orijinal Ekipman) kalitesinde, araçlara
kusursuz uyan egzoz susturucusu ve egzoz borusu ve diğer egzoz bileşenlerinin tedariki
yapmaktadır. Saygın kurumsal yapısı ve 25 yıldır kanıtlanmış kalitesi ile EGSAN sektörün en iyi
bilinen firmalarından biridir. Üstün kalitede uygun fiyatlardan sunulan ürünleri; müşterilerinin hep
takdirini ve güvenini kazanmış ve böylece EGSAN markası piyasada oldukça tutulan ve en fazla
aranan markalardan biri haline gelmiştir. EGSAN Müşterileri EGSAN’ ın ürün kalitesinden, satış
öncesi ve sonrası hizmetlerinden, sunduğu geniş ürün çeşidinden çok memnundur.

FİRMA PROFİLİ
Şirket Adı

: Egsan Egzoz Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kuruluş Yılı

: 1989

Tescilli markası

: Egsan

Şirket İştigal konusu : Binek otomobiller, hafif ve ağır vasıtalar için profesyonel egzoz sistemleri Üretimi
Müşteri Profili

: 1 - Yurt içi ve Yurtdışındaki Otomotiv Ana sanayisi
2- Yurt içi ve Yurtdışındaki Otomotiv Yenileme sanayisinde faaliyet

gösteren ithalatçılar,
Toptancılar, yetkili bayiler ve perakende satış noktaları
Piyasa konumu

: İtibarlı markası ve güvenilir kalitesi ile iç piyasada sektörün lider firmalarından biri.
Egsan ürünleri Türkiye’nin her bölgesinde son kullanıcıya ulaşmaktadır.

Satış ve Dağıtım ağı : Türkiye’nin en geniş satış ağı ve aralıksız olarak her noktaya periyodik teslimat.



Bağlı olunan organizasyonlar ve kurumlar

Uludağ İhracatçılar Birliği Üye No : 11702
İstanbul Ticaret Odası Üye No

: 274954-222536

İstanbul Sanayi Odası Üye No

: 0018521



ÜRETİM

Fabrika

: Kendine ait tesislerde 6.500 m2 üretim ve depolama sahası

Ana ürün ve hizmetler: Her nevi araca uyan Egzoz parçaları ve bileşenleri

Ürün çeşitliliği

: 1350 farklı çeşitte marka ve modellere ait egzoz sistemleri

Makine ve Teçhizatlar

: CNC programlı Boru bükme makineleri ve tezgahları
Yüksek kapasiteli presler
Kaynak otomasyon ekipmanları
Modern tezgahlar
Kalıp makinesi ve ekipmanları
Diğer ileri teknoloji makine ve teçhizatlar

Ürünlerin imalatı

: Tamamı kendi fabrikasında

Sertifikaları

: ISO 9001: 2008
TS 8646

Kalite Yönetim Sertifikası
Karayolu Taşıtları Susturuculu Egzoz Standardı

(No: ISO/TS 16949:2002 sertifikasını almak için prosedürlere başlandı )



AR & GE DEPARTMANI

Modern Laboratuar
Tasarım Programları (thinkdesign)
Güncel CAD/CAM Programları
En yeni teknolojiye sahip Kalıphane ( Yeni ürün tasarımı, geliştirmesi ve prototip imalatı)

MİSYONU
İnsan sağlığının ve temiz çevrenin yüksek öneminin bilincinde olarak ve Uluslararası
standartlara sıkı uymanın gereği olarak EGSAN en yüksek düzeyde zararlı emisyonları
elimine fonksiyonlarına sahip çevre dostu egzoz sistemlerinin üretimi için azami özeni
göstermektedir.

VİZYONU
EGSAN iç piyasada lider imalatçılardan biri olarak konumuna paralel olarak, dünya çapında
otomotiv sanayilerinin, hafif/ağır vasıta araçların egzoz sistemleri tedarikçisi olmayı
hedeflemektedir.

DEĞERLERİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ HERŞEYİN ÖNÜNDE TUTMAK * DÜRÜSTLÜK
* ÇEVRE DOSTU ÜRÜN İMALATI
SOSYAL SORUMLULUK * TAKIM OYUNU VE BİRLİK RUHU * MÜKEMMELLİK

ÜRÜNLERİ
Sahip olduğu inovasyon teknolojisi ve kalifiye işgücü ile EGSAN Egzoz, müşteriye özel
tasarlanmış, araca kusursuz monte edilen Orjinal ekipman kalitesinde egzoz sistemlerini
dizayn edip, geliştirmekte ve son kontrol ve uygunluk testlerinin ardından seri üretimini
yapmaktadır.
Egsan tüm operasyonel ve idari faaliyetlerini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
direktifleri doğrultusunda sürdürmekte, üretimini AB’de ve Türkiye’de yürürlükteki yasal
mevzuata ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir

SUSTURUCULAR

BORULAR ve SPİRALLER

KATALİTİK KONVERTÖRLER

HEADER ve MANİFOLDLAR

BİNEK OTOMOBİLLER, HAFİF VE AĞIR TİCARİ VASITALAR

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE TAAHHÜTLERİ
ORJİNAL EKİPMAN KALİTESİ

DAYANIKLILIK

SIZDIRMAZLIK
SESSİZ PERFORMANCE

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER



EGSAN ÜRETİM POLİTİKASI: ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER
AND DOĞAL YAŞAMI KORUMA

EGSAN, uzun yıllardır Otomotiv sektörü için yüksek performanslı ve uzun dayanıklı Egzoz
sistemleri üretmektedir. Tüm EGSAN ürünleri tasarım aşamasından başlayarak çevreyi
koruma bilincinde geliştirildiği için, test edilen emisyon oranları yürürlükteki zorunlu ulusal
ve uluslararası limitlerin çok altında, çevreye ve insan sağlığına dost ürünlerdir.
Son yıllarda artan hava kirliliği iklim değişikliklerine, küresel ısınmaya ve sonuçta insan
sağlığına ve eko sisteme olumsuz etkileri olmuştur. Bizim bu konuda egzoz sektörü açısından
yaklaşımımız; sadece çevre dostu ürünlerin imalatı ve ihracatının yapılmasıdır. Bu konunun
azami önem vermenin bilincinde olarak bunu üzerimize düşen bir görev olarak görüyoruz.

 EGSAN ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA UYGULADIĞI KONTROL SİSTEMLERİ
Kontrol Yöntemi
A) GÖZ KONTROLU

Açıklamalar

.

1- GENEL ÖZELLİKLER
2- YAPILIŞ ÖZELLİKLERİ
3- AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME

B) ÇEKME DENEYİ

1- MALZEME ÖZELLİKLERİ

C) HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

1- TÜRK STANDARTLARI: TS 416, TS 3812, TS 3813, TS2241,
2- AB STANDARTLARI : EN 10154:1996 DX54D, EN 1034-2009

C) SIZDIRMAZLIK DENEYİ

1- BORULARDA SIZDIRMAZLIK
2- SUSTURUCULARDA SIZDIRMAZLIK

D) GÜRÜLTÜ DENEYİ

1- GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

E) BOYUT MUAYENESİ

1- BOYUT VE TOLERANSLAR
2- AĞIRLIKLAR
3- İÇ VE DIŞ TASARIM (DİZAYN)

Egsan İç piyasa satış

Tel: 0212- 685 08 77-78 Ext. No: 114

Fax : 0212 - 685 15 91

Email: info@egsan.com.tr

