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Geçmişten gelen güvenle,
geleceğe yürüyoruz...
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Bu katalogda yer alan ürün fotoğrafları ve özellikleri modellere göre
değişiklik gösterebilir. Şimşek Kardeşler ürün ve ürün özelliklerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



1998 yılında Şimşek Makina adı altında Ramazan, Rıfat, ve Mürsel ŞİMŞEK kardeş-
ler olarak iş makinaları özel servis, bakım, onarım işlerine başlamıştır.

2005 yılında da Şimşek Kardeşler adı altında Sanko Makina A.Ş.’nin bölge bayiliği-
ni alarak Doosan iş makinalarının yedek parça, servis, bakım ve onarım hizmetleri-

ne de yetkili servis olarak devam ederek güçlü kadrosu ve yeterli personeli ile siz 
saygıdeğer müşterilerimize hizmet vermekten mutluluk duyarız.
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MİSYONUMUZ
Giderek gelişmekte olan yapı ve inşaat sektöründe iş uygulamalarının vazgeçilmezi 
olan iş makinalarının servis, bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçlarına hızlı, kaliteli 

ve hesaplı çözümler sunmaktır. 

VİZYONUMUZ
İş makinaları servis ve bakım hizmetlerinde sağladığı müşteri odaklı hizmet anlayışı 

ve müşteri memnuniyeti ile sektörün önde gelen ve büyüyen markası olmaktır. 
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Şimşek Kardeşler; yedek parça ve yetkili servis ağı ile ülke genelinde hizmet vermektedir. 
Kalite ve hizmet anlayışından ödün vermeyen Şimşek Kardeşler, sahip olduğu makina parkına 
ait maksimum yedek parça stoğu ile siz değerli müşterilerine hizmet vermeyi birinci vazife 
olarak kabul etmiştir. Amacımız son teknoloji ile üretilen orjinal parçaları en hızlı şekilde ve en 
uygun maliyetle sizlere ulaştırmaktır.

Şimşek Kardeşler üstün hizmet anlaşıyla yetkili servisimiz siz değerli müşterine anında cevap 
verebilmekte ve taleplerinizi karşılayabilmektedir.

Katalogda yer almayan birçok yedek parça
Şimşek Kardeşler bünyesinde bulabilirsiniz.
Detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.

Ayrıca;
Orjinal yedek parça desteğiyle siz 

değerli müşterilerimize anında 
çözüm üretmekteyiz. Orjinal yedek 

parça imalat kalitesi, kullanılan 
malzeme ve makinaya uyumu ile 
sorunsuz çalışma imkanı sağlar.
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Kalitenin bir bütün olduğunu düşü-
nen Şimşek Kardeşler ürün kalitesini 

deneyimli uzman kadrosu ve geniş 
yedek parça stoğu ile destekleyerek 

müşteri memnuniyetini her zaman 
ön planda tutmakta, hizmetinin her 

aşamasına toplam kaliteyi yansıt-
maktadır. 

Kendi bünyesinde çözüm odaklı 
çalışan Şimşek Kardeşler olarak 
tecrübeyi ve eğitimli teknik ekibimiz-
le müşteri memnuniyetini birinci 
planda tutmak ilk vizyonumuzdur.

Eğitimli ve tecrübeli teknik ekiplerimiz ile firmanıza ait şantiye ve işletme adreslerinizde gezici 
servis araçları ile arıza ve bakımlarınız için işçilik ve yedek parça garantili servis hizmeti 
vermekteyiz.

• Koruyucu periyodik bakım hizmetleri 
• Arıza durumunda servis hizmetleri
• Atölye içerisinde motor, şanzıman, diferansiyel, elektrik işleri ve tüm yenilenme hizmetleri
• Revizyon ekspertizi
• Makinenize uygun ataşman montajları
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AtölyeAtölye

Şimşek Kardeşler
İçin Önce
Müşteri
Memnuniyeti
Esastır



Kalitenin bir bütün olduğunu düşü-
nen Şimşek Kardeşler ürün kalitesini 

deneyimli uzman kadrosu ve geniş 
yedek parça stoğu ile destekleyerek 

müşteri memnuniyetini her zaman 
ön planda tutmakta, hizmetinin her 

aşamasına toplam kaliteyi yansıt-
maktadır. 

Kendi bünyesinde çözüm odaklı 
çalışan Şimşek Kardeşler olarak 
tecrübeyi ve eğitimli teknik ekibimiz-
le müşteri memnuniyetini birinci 
planda tutmak ilk vizyonumuzdur.

Eğitimli ve tecrübeli teknik ekiplerimiz ile firmanıza ait şantiye ve işletme adreslerinizde gezici 
servis araçları ile arıza ve bakımlarınız için işçilik ve yedek parça garantili servis hizmeti 
vermekteyiz.

• Koruyucu periyodik bakım hizmetleri 
• Arıza durumunda servis hizmetleri
• Atölye içerisinde motor, şanzıman, diferansiyel, elektrik işleri ve tüm yenilenme hizmetleri
• Revizyon ekspertizi
• Makinenize uygun ataşman montajları

06 | Şimşek Kardeşler Tanıtım Kataloğu www.simsekkardesler.net | 07

AtölyeAtölye

Şimşek Kardeşler
İçin Önce
Müşteri
Memnuniyeti
Esastır



Sizin memnuniyetiniz bizim için hiçbir şey ile değiştirilemez.Şimşek Kardeşler, verdiği tüm 
hizmetlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Müşterilerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamak için onların isteklerini tam ve eksiksiz olarak anlamaya çalışır. Beklentilerin üstünde
kalite ve hizmet, Şimşek Kardeşler'e göre her zaman ve her müşteriye en iyi şekilde verilmeli-
dir.

Şimşek Kardeşler 17 yıllık tecrübe ve birikimini sizlerle paylaşıyor. 

Kendi imalathanemizde üretimini bizzat 
Şimşek Kardeşler bünyesinde yaptığımız 
bazı imalatlarımız;
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Pim ve Burç İmalatı
Kaynak İşleri
Kova, Liper İmalatı
Seyyar Borwerk
Quick Coupler İmalatı
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Şimşek Kardeşler tüm marka ve modelde ikinci el satış ve kiralama imkanı sunuyor.
Uygun fiyat garantisi ile güveninizi kazanmaya devam ediyor.

Detaylı bilgi için www.simsekkardesler.net adresini ziyaret edebilir ya da 0312 386 00 19 
numaralı telefon ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.
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Tüm Marka ve Modelde
İkinci El

Satış ve Kiralama
Şimşek Kardeşler’de

Destek ve Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin



Şimşek Kardeşler tüm marka ve modelde ikinci el satış ve kiralama imkanı sunuyor.
Uygun fiyat garantisi ile güveninizi kazanmaya devam ediyor.

Detaylı bilgi için www.simsekkardesler.net adresini ziyaret edebilir ya da 0312 386 00 19 
numaralı telefon ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

www.simsekkardesler.net | 11

İkinci El ve Kiralamaİkinci El ve Kiralama

10 | Şimşek Kardeşler Tanıtım Kataloğu

Tüm Marka ve Modelde
İkinci El

Satış ve Kiralama
Şimşek Kardeşler’de

Destek ve Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin



Tanıtım
Kataloğu

www.simsekkardesler.net

Uzayçağı Caddesi 1272. Sokak
No: 3-5-7-9 Ostim / ANKARA
T 0312 386 00 19
F 0312 385 82 64
info@simsekkardesler.net

/simsekkardesler

1998’den b�i
Geçmişten gelen güvenle,
geleceğe yürüyoruz...

ka
ri
n
ca
re
kl
am

ev
i.c
o
m

Bu katalogda yer alan ürün fotoğrafları ve özellikleri modellere göre
değişiklik gösterebilir. Şimşek Kardeşler ürün ve ürün özelliklerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.




