Ürün Hattı

“Üstün

Japon
Teknolojisi”

400 Yıllık Tecrübe...
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SUMITOMO Construction Machinery, Japonya'da 400 yıllık bir sanayi ve endüstri geçmișine
sahip olan Sumitomo Grup șirketleri arasında yer almaktadır. Sumitomo, Japonya‘da 1958
yılında asfalt serme makineleri ve 1963 yılında hidrolik paletli ekskavatör üretimine bașlamıștır.
Günümüzde dünya çapında en büyük üreticiler ve önde gelen yakıt tasarrufu teknolojisi geliștiricileri arasında yer almaktadır.
Sumitomo, en büyüğü Japonya‘da olmak üzere dünya çapındaki üç fabrikasında 7,5 ile 80 ton
aralığında paletli ekskavatörler ve asfalt sericileri üretmekte, tüm dünyada bu makinelerin satıș
ve satıș sonrası hizmetlerini vermektedir.

SUMITOMO’nun Evrensel İlkeleri
Güven
Dürüstlük
Toplum yararı için çalıșmak
Topluma borcumuzu ödemek
İnsan kaynaklarını en önemli varlık olarak tanımak
Teknolojiye ağırlık vermek
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Geliştirilmiş Motor ve
Hidrolik Sistem...
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Güçlü ve Ekonomik Tasarım
Yeni nesil motor sistemi “SPACE 5+” ve yeni hidrolik sistem “SIHIS+” ı
birleştirerek ve dahası yakıt verimliliğini geliştirerek yakıt tüketiminde
önceki seriye kıyasla %18’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlanmıştır.

Yakıt Tüketiminde Daha Fazla İyileştirme
Yeni teknoloji her çalıșma modunda geliștirilmiș ișlemler ve azaltılmıș yakıt tüketimine yönelik kendini
kanıtlamıștır. Bu teknoloji ile kullanıcı, en düșük yakıt sarfiyatı ile en yüksek verimi almaktadır.

• H modu

• SP modu

• A modu

%

%

%

18

‘e
varan

Yakıt tüketiminde
azalma

Çalışma Modu Seçimi
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13

‘ya
varan

Yakıt tüketiminde
azalma

‘e
varan

Yakıt tüketiminde
azalma

SUMITOMO
Eşsiz Tasarım

3 adet çalıșma modu mevcuttur:
- Ağır iș uygulamaları için SP (Süper Güçlü)
- Normal çalıșma koșulları için H (Ağır)
- Geniș çeșitlilikteki çalıșmalar için A (Otomatik)

Yakıt Verimliliği İçin SUMITOMO Teknolojisi
- SSC (Piston Strok Denetimi)
- BES (Bom Așağı Enerji Tasarrufu)
- AES (Otomatik Enerji Tasarrufu)
- PTR (Pompa Geçișinde Düșüș)
- Rölantide Motor Kapatma ve Otomatik Rölanti (Idle Shut Down & Auto Idle)

+
Yeni Motor Sistemi

=
Yeni Hidrolik Sistem

Yakıt
tüketiminde
azalma
Önceki seri ile kıyaslandığında

Yeni Nesil Motor Sistemi “SPACE 5+”
Yeni motor sistemi, common rail (sabit basınçlı püskürtme) yakıt
enjeksiyon sistemi, soğutmalı EGR sistemi ve W/G’li (Egzoz
Bypass’ı) turboșarj ile yakıt verimliliğini ve çevresel performansı
optimize etmektedir. Aynı zamanda mükemmel yanıt süreleri
elde edilmektedir.
05
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Yüksek Performans,
Sürekli Gelişim...

Hızlı ve Verimli Üretim
SUMITOMO'nun orijinal Spool Strok Denetimi (SSC) teknolojisi, motor ve
hidrolik gücüne mükemmel şekilde uyum sağlar ve daha sorunsuz makine
denetimi kontrolünü sürdürürken çalışma hızını geliştirir.

Hız ve Güç, Verimliliği Önemli Ölçüde Arttırır
Bom ve arm yapısı daha da geliștirilmiș olup kuvvet ve mukavemet sağlamaktadır. Buna ilave olarak
dayanıklılık geliștirilerek bom tabanı ve arm ucu için yüksek dirençli dökümler kullanılmıștır.

• A modu

• SP modu

• H modu

%

%

%

15

‘e
varan

Daha hızlı döngü
süresi

12

‘ye
varan

Daha hızlı döngü
süresi

10

‘a
varan

Daha hızlı döngü
süresi

* SUMITOMO'nun test koșullarına ve sonuçlarına dayanır.

Ekranda Kolayca Görüntülenebilir
Çalışma Koşulları
Çalıșma modları ve yardımcı hidrolik ayarları gibi
çeșitli denetimler evrensel olarak tasarlanmıș
kumanda panelinde kolayca seçilebilir ve seçilen
mod 7” genișliğindeki renkli ekranda görüntülenebilir.
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Gerçek Güç ve
Performans Sizinle...

Zorlu Koşullar İçin Üretildi...
SUMITOMO'nun yüksek dayanıma sahip özel dizayn boom ve armı sayesinde güç ve performans daima sizinle. Kendinden yağlı pim sistemi ile makinenizin performansı artmakta, operatörün günlük kontrolleri ise kolaylaşmaktadır.

Yüksek Dayanıklılıkta Ataşmanlar
Bom ve arm yapısı daha da geliștirilmiș olup kuvvet ve dayanıklılık sağlamaktadır. Buna ilave olarak
bom tabanı ve arm ucu için yüksek mukavemetli dökümler kullanılmıștır.
Dökme bom ayak çıkıntısı
- Daha sağlam

Bom

Optimize edilmiș silindir
braketi - Daha sağlam

Arm
Orta kılavuz etrafında arttırılmıș
plaka kalınlığı - Daha sağlam

Dökme bom üst çıkıntısı - Daha sağlam

Optimize edilmiș silindir braketi
- Daha sağlam

Arm üst çıkıntısı - Daha sağlam

Optimize edilmiș dökme arm ayak
çıkıntısı șekli - Daha sağlam
Arttırılmıș orta taraf laka
kalınlığı - Daha sağlam

Hız ve Güç, Verimliliği Önemli Ölçüde Artırır
A

Yüksek mukavemetli pirincin içerisine
gömülü katı bir yağlayıcı B bağlantılardaki
așınmayı azaltmak için mükemmel bir yağlama durumunu sürdürerek, metaller arası
teması önlemek üzere burç yüzeyinde bir
tabaka olușturur.

EMS burç
A

Katı yağlayıcı

B

Yüzey sertliğini artırmak ve buna bağlı olarak
așınma direncini geliștirmek için pim yüzeyi
kaplanmıștır.

Çelik EMS burç
B
Toz keçesi

Yüksek
mukavemetli
pirinç

Kaplamalı
pim

Özel burç

Kovanın etrafına çelik EMS monte edilmiștir.
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Dar Alanlarda İhtiyacınız Olan
Çeviklik ve Güç İçin...
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Kısa Kuyruk Ekskavatörler
Şehir içi uygulamalar ve dar manevra alanlarına sahip sahalarda çözüm
elinizin altında.

Ödüllü Tasarım
Sumitomo’nun uzman mühendisleri
tarafından geliștirilen SR serisi ekskavatörler, özel tasarımı ve yüksek performansı
ile Japonya’da ödül almıș ve tüm dünyada
büyük beğeni toplamıștır.
Mükemmel elektro-hidrolik uyumu ve
optimize edilmiș tasarımı sayesinde
özellikle șehir içi șantiyeleri ile sınırlı
manevra imkanı bulunan șantiyelerde
yüksek koparma gücüyle ișinizi
kolaylaștırmaktadır

SH80BS-6A

SH75X-6A

SH145X-6

SH235X-6

Kısa Kuyruk (Short Radius-SR) Ekskavatörler
Model

Çalışma
Ağırlığı

Motor

Motor
Gücü

Kova
Kapasitesi

Maks.
Kazı
Derinliği

Maks.
Uzanma
Mesafesi

Kova
Koparma
Gücü

SH75X-6A

8.050 kg

ISUZU AP-4LE2X

40 kW/54 Ps

0.28 m3

4.630 mm

6.890 mm

56.90 kN

SH80BS-6A

8.730 kg

ISUZU AP-4LE2X

40 kW/54 Ps

0.28 m3

4.670 mm

7.560 mm

56.90 kN

SH145X-6

15.100 kg

ISUZU AM-4JJ1X

74.9 kW/100 Ps

0.24-0.65 m3

6.010 mm

8.740 mm

94.90 kN

SH235X-6

25.500 kg

ISUZU AM-4HK1X 119.3 kW/162.2 Ps 0.50-0.80 m3

6.650 mm

9.850 mm

152 kN
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Daha İleri Erişim İçin
Aradığınız Gerçek Çözümler...
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Uzun Erişim Ekskavatörler
Derin kazı çalışmaları ve uzun erişim gerektiren projeler için özel olarak
tasarlanmışlardır.

Uzun ve Güçlü
Șantiyede ihtiyaç duyulan yüksek erișim
ve kapasite için Sumitomo mühendisleri
tarafından geliștirilen uzun erișim (LR) serisi
ekskavatörler ile iș yükü hafiflemekte ve
verim artmaktadır.

SH250-6LR

SH210LC-6LR

Uzun Erişim (LR) Ekskavatörler
Çalışma
Ağırlığı

Motor

Motor
Gücü

Kova
Kapasitesi

Maks.
Kazı
Derinliği

Maks.
Uzanma
Mesafesi

Kova
Koparma
Gücü

SH210LC-6LR

23.200 kg

ISUZU GI-4HK1X

122 kW/165.8 Ps

0.37 m3

12.020 mm

15.610 mm

65 kN

SH250-6LR

28.300 kg

ISUZU GI-4HK1X

140 kW/187.7 Ps

0.37 m3

14.570 mm

18.330 mm

77 kN

Model
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Daha Yüksek Verim,
Daha Az Yakıt...
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Paletli Ekskavatörler
Sumitomo tarafından geliştirilen paletli ekskavatörler; düşük enerji sarfiyatı
ve yüksek performansı ile kazandırır.

Güç ve Ekonomi
Sumitomo paletli ekskavatörleri yüksek

performanslı çevre dostu motoru ve düșük
yakıt tasarrufu ile yüksek verimli çalıșmanızı
sağlamaktadır.

SH130-6

SH180LC-6

SH210LC-6

SH250-6

SH300-6

SH350LC-6

Paletli Ekskavatörler
Çalışma
Ağırlığı

Motor

Motor
Gücü

Kova
Kapasitesi

Maks.
Kazı
Derinliği

Maks.
Uzanma
Mesafesi

Kova
Koparma
Gücü

SH130-6

13.700 kg

ISUZU GJ-4JJ1X

73 kW/99.25 Ps

0.24-0.50 m3

6.050 mm

8.770 mm

95 kN

SH180LC-6

18.600 kg

ISUZU AI-4JJ1X

92 kW/125 Ps

0.55-0.85 m3

6.490 mm

9.380 mm

118 kN

SH210LC-6

22.900 kg

ISUZU GI-4HK1X

122 kW/165.8 Ps

0.50-1.10 m3

6.650 mm

9.900 mm

152 kN

SH250-6

26.700 kg

ISUZU GH-4HK1X 140 kW/190.34 Ps 0.80-1.40 m3

6.900 mm

10.280 mm

174 kN

SH300-6

31.300 kg

ISUZU GH-6HK1X

212 kW/288 Ps

1.60-1.80 m3

7.100 mm

10.670 mm

190 kN

SH350LC-6

38.800 kg

ISUZU GH-6HK1X

212 kW/288 Ps

1.80-2.20 m3

7.340 mm

11.170 mm

252 kN

Model
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Zorlu Şantiyelerde İhtiyacınız
Olan Güç ve Performans...
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Ağır Hizmet Ekskavatörler
Ağır hizmet şartları ve yüksek kapasiteli üretimler için ekstra
güçlendirilmiş ve özel olarak üretilmişlerdir.

En Zorlu Şantiyeler İçin
Sumitomo’nun dünya genelinde en zorlu
șantiye koșullarını gözeterek ürettiği ağır
hizmet (HD) serisi ekskavatörler sayesinde
ton bașı üretim maliyetiniz düșerken
karlılığınız ve verimliliğiniz artmaktadır.

SH370LHD-6

SH490LHD-6

SH510LHD-6

SH700LHD-5

Ağır Hizmet (HD) Ekskavatörler
Çalışma
Ağırlığı

Motor

Motor
Gücü

Kova
Kapasitesi

Maks.
Kazı
Derinliği

Maks.
Uzanma
Mesafesi

Kova
Koparma
Gücü

SH370LHD-6

39.100 kg

ISUZU GH-6HK1X

212 kW/288 Ps

1.90 - 2.30 m3

6.730 mm

10.670 mm

252 kN

SH490LHD-6

51.400 kg

ISUZU GH-6UZ1XKSS

270 kW/367 Ps

2.70 - 3.10 m3

6.890 mm

11.250 mm

313 kN

SH510LHD-6

52.800 kg

ISUZU GH-6UZ1XKSS

270 kW/367 Ps

2.70 - 3.10 m3

6.450 mm

10.920 mm

313 kN

SH700LHD-5

72.500 kg

ISUZU AH-6WG1XYYS

345 kW/469 Ps

4.20 - 4.50 m3

7.180 mm

11.750 mm

365 kN

Model
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Servis ve Bakım Hizmetleri
TSM GLOBAL profesyonel servis ekipleri ile her zaman yanınızda ve
yakınınızda hizmet vermektedir.

TSM GLOBAL İle Bakımlı Makineler

7/24 Servis Hizmeti

TSM GLOBAL’in yaygın servis ağı ile
makineleriniz nerede olursa olsun güvence
altındadır.

TSM GLOBAL’in yetkili servisleri;
Konusunda uzman personel,
Modern servis altyapısı,
Donanımlı mobil servis araçları,
Etkin yedek parça stok ve tedariği,
Hızlı ve güvenilir müdahale yeteneği,
Ve “koșulsuz müșteri memnuniyeti” anlayıșı
ile 7/24 çalıșmaktadır.

Makinenizin periyodik bakımları uydu kontrolü ile takip edilir ve zamanında yapılır.
İhtiyacınız olan saha servis hizmetleri mobil
ekiplerimiz sayesinde anında karșılanır.

Ödüllü Servis Hizmeti
Sumitomo’nun tüm dünya genelinde distribütör firmalara uyguladığı yüksek standartları, müșterilere sunulan hizmet kalitesini
arttırmayı hedeflemektedir.
TSM GLOBAL de bu yüksek standartlarda
hizmet anlayıșına ilk uyum sağlayan distribütörlerden biri olarak her yıl Japonya’da
düzenlenen servis hizmetleri kalite değerlendirme yarıșmalarında dereceye girmektedir.
TSM GLOBAL’in bu bașarısı kazandığı
ödüllerle taçlandırılmıștır.

TSM GLOBAL tüm dünyadaki
SUMITOMO distribütörleri
arasında AAA kategorisinde
distribütör ödülüne layık görüldü.
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İşletme Maliyetlerinizi
En Aza İndirin...
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TSM Global Periyodik Bakım
Anlaşmaları (PBA)
PBA, TSM Global’in iş makinalarının periyodik bakımlarının kesintisiz ve
kaliteli hizmet anlayışı ile çalışan uzman ekipler tarafından yapılmasını
sağlayan bir programdır.

Periyodik Bakım Anlaşmaları İle
Makineniz Güvende
PBA programı kapsamındaki servis bakımları, özel eğitimli ve teknik donanımlı personel
ve servis bakım araçları tarafından orijinal
yedek parça ve TSM GLOBAL için özel
üretilen Petronas Arbor yağlar kullanılarak
yapılır. Servis bakımları, bakım çizelgesinde
belirtilen zamanlarda geciktirmeden gerçekleștirilir.
Program kapsamında makinalara bakımlar
yapılırken tespit edilen eksikler ve sorunlar
kayıt altına alınır. Çözümü konusunda gerekli
ișlemler en ekonomik ve en kısa sürede
sunulur.
PBA makinaların çalıșma ömrünün uzamasına katkı sağlayarak ișletme maliyetlerini
düșürür.

PBA Avantajları Nelerdir?
» Programın kullanılması ile birlikte makinalarda așınmalar ve yıpranmalar azalır, makinaların kullanım ömrü artar.
» Bakım anlașması imzalayan müșterilerimiz,
bakım fiyatları üzerinden indirim kazanır.
» Bakım anlașması satın alan müșterilere,
bakım bedelleri için avantajlı ödeme șartları
sunulur.
» Programa dahil olan makinalarda, program
süresi boyunca olușabilecek arızalar için
özel yedek parça indirimi sağlanır.
» Bakım anlașmalı tüm makinalara bakım
sertifikası verilir, böylece makinanın ikinci el
satıș değeri yükselir.
» Periyodik Servis Raporu’na göre bakım
esnasında makinanın genel kontrolleri
yapılarak doğabilecek arızaların önceden
önüne geçilmiș olunur.
» Yapılan servis bakımları, TSM GLOBAL
sistemine girilerek makinanın geçmișe
dönük bilgileri kayıt altında tutulur.

Nasıl Çalışır?
» Seçilen bakım programına göre bir bakım
anlașması imzalanır.
» Anlașma süresi 4000 veya 6000 saat olup,
alternatif olarak 2000 saatlik ilave bakım
anlașmalarımız da mevcuttur.
» Özel eğitimli ve donanımlı servis personeli
tarafından, makinaların her 250 saatte bir
bakım ve kontrolleri yapılır.
» Gerçekleștirilen periyodik bakımlara ait
raporlar düzenli olarak tarafınıza iletilir.
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Garantili, Orijinal, Ekonomik...
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Sumitomo Orijinal
Yedek Parça Tedariği
Makinenizin ihtiyaç duyduğu tüm orijinal yedek parçalar TSM GLOBAL
güvencesi ile ihtiyaç duyduğunuz anda ve yerde size en uygun koşullarda
teslim edilmektedir.

Garantili Yedek Parça

Hızlı ve Ekonomik

TSM GLOBAL’in müșterilerine sunduğu tüm
orijinal Sumitomo yedek parçaları garantilidir. Ürünlerin tamamı üretici firma tarafından
makineler için özel olarak tedarik edilmiș ve
yüksek standartlara sahiptir.

Sumitomo ekskavatörünüzün ihtiyaç duyduğu yedek parçalar ister garanti kapsamında
olsun ister servis kapsamında en hızlı ve
ekonomik șekilde sizlere sunulmaktadır.

TSM GLOBAL’in tüm yetkili servislerinde
orijinal yedek parçalar kullanılmaktadır.

Yüksek bulunurluk oranına sahip stok yönetimi ile TSM GLOBAL en hızlı ve ekonomik
çözümü sunmak için yatırımlarını sürdürmektedir.

Sarf Malzeme Alternatifleri
Sumitomo ekskavatörleri için en uygun sarf
ürünleri TSM GLOBAL çatısı altında müșterilerine sunulmaktadır.

MTG Kova Koruyucu ve Tırnakları

TSM GLOBAL Bölge Müdürlükleri, Satıș
Ofisleri veya Yetkili Servisleri aracılığı ile
MTG kova koruyucu parçaları ve tırnaklarını
tedarik edebilirsiniz. Dünyanın önde gelen
tırnak üretici firmalarından olan MTG’nin
Türkiye’deki tek yetkili partneri TSM
GLOBAL’dir.

Arbor Yağları

Dünyanın önde gelen petrol ve yağ üretici
firması Petronas’ın TSM GLOBAL için özel
olarak ürettiği Arbor marka yağlar, yüksek
performansı ve üstün teknolojisini Formüla 1
yarıșlarındaki tecrübesi ile pekiștirmektedir.
Dünya devi Arbor yağlarının Türkiye’deki tek
yetkili partneri TSM GLOBAL’dir.
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TSM GLOBAL Turkey Makina
Sanayi ve Ticaret A.Ș.
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Bursa
Diyarbakır
Trabzon
Antalya

: 0216 560 20 20
: 0312 395 88 78
: 0232 436 63 73
: 0322 433 32 32
: 0224 443 08 37
: 0412 255 06 06
: 0462 325 87 55
: 0242 221 46 21

www.tsmglobal.com.tr
info@tsmglobal.com.tr
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