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Kaliteli ürün yelpazesi ve 4.000’den fazla çeşidi ile
tüm filtre ihtiyaçlarını tek bir noktadan tedarik avantajı

Dünyanın önde gelen G Energy ve Gazprom
markalarının madeni yağ ve diğer ürünleri

Dünya çapında önde gelen üreticilerin
garanti güvencesi

Hızlı tedarik ve teslimat

Güvencesi ile..
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İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama A.Ş. 2006 yılında 
kurulmuştur. Başta iş makinaları olmak üzere birçok sektörde 
kullanılan filtre tedarik ve satışı konusunda uzmanlaşmış, 
zaman içerisinde dünyanın önde gelen markalarını portföyüne 
katarak sektörün lideri olmuştur. 

Amerikan Fleetgard, Amerikan Parker, Alman Mahle, Amerikan 
Stanadyne, Amerikan Sure filtrelerinin, Rus Gazprom ve İtalyan 
G Energy madeni yağlarının satışını yapmaktadır.

Portföyündeki marka ve ürün çeşidi ile otomotiv, kamyon ve 
otobüs, inşaat ve madencilik iş makinaları, tarım, jeneratör, 
denizcilik, forklift, kompresör, endüstriyel hidrolik enerji 
santralleri başta olmak üzere birçok sektöre hitap etmektedir. 

İLKERLER ENDÜSTRİ
SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.
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SABİT
MOTORLU ARAÇLAR

FİLTRELER
Hava Filtreleri
Yağ Filtreleri
Yakıt Filtreleri
Polen Filtreleri
Kabin Filtreleri

Hidrolik Filtreler

YAĞLAR
Madeni Yağlar
Sentetik Yağlar

Endüstriyel Yağlar
Gıda Yağları

Tekstil Yağları
Matbaa

KİMYASALLAR
Antifirizler

Katkı Maddeleri
Spreyler

Cam Silecek Sıvıları
Gazlar

ÜRÜN
GRUPLARI

DİZEL YAKIT
SİSTEMLERİ

Pompalar
Enjektörler

Pompa Parçaları OTOGO SERVİS 
Yazılım Uygulama

Tamir / Bakım
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UYGULAMA
ALANLARI

MARİN
Tekne ve Gemiler

İŞ & İSTİF
MAKİNALARI  

Vinçler
Forkliftler

İş ve İnşaat
Makinaları

AĞIR VASITALAR
Otobüs
Kamyon
Çekici

BİNEK VE HAFİF 
TİCARİ

Otomobil
Minibüs

Kamyonet

Jeneratör
Kompresör

SABİT
MOTORLU ARAÇLAR

ZİRAAT
MAKİNALARI

Traktör
Biçerdöver
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FLEETGUARD FİLTRELERİ

Cummins Filtrasyon, ağır yük dizel motorlar için filtreleme ürünleri konusunda 
dünya çapında önde gelen tasarımcı ve üreticidir. Cummins ve geniş bir 
yelpazede yer alan diğer motor modelleri ile uyumlu sınıfının lideri olan filtrasyon 
ürünlerini imal etmektedir.

Cummins Filtrasyon, tüm dünyaya yayılmış kurumsal, üretim, dağıtım ve 
perakende satış yerlerine sahip küresel bir şirkettir. Dünya çapında 5 teknik 
merkez, 13 üretim tesisi, 33.000 den fazla perakende satış yeri ile hizmet 
vermektedir. Fleetguard markasının sahibidir. 

Fleetguard, Tarım, Otobüs ve Kamyon, İnşaat, Savunma, Jeneratör Setleri, 
Endüstriyel, Madencilik, Deniz, Petrol ve Gaz, Demiryolu dahil olmak üzere 
çok çeşitli uygulamalarda müşterileri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam bir 
filtreleme ürünleri yelpazesi sunmaktadır.

Fleetguard önemli soğutma sistemi ürünleri ve katkı maddeleri de üretmektedir.
İlkerler Endüstri olarak yaygın stok çeşidimizle ve hızlı yurtdışı tedarik / yurtiçi 
lojistik hizmetimizle Türkiye coğrafyasında tüm filtre çözümlerinde tek başvuru 
noktasıdır.

-6-



Fleetguard Ürün Türleri

- Yakıt Filtreleri
- Yağ Filtreleri
- Hava Filtreleri
- Hidrolik Filtreler
   (endüstriyel ve mobil)
- Su Filtreleri
- Özel Uygulamalar

Ürünlerin Faydaları

- Uzun süreli kesintisiz çalışma
- Arttırılmış operatör konforu
- Daha düşük işletme maliyetleri
- Azaltılmış çevresel etki
- Geniş ürün yelpazesi
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PARKER FİLTRELERİ

Yıllık 10 milyar US Doları aşan cirosuyla, ticari, mobil, havacılık ve uzay 
sanayi, iklim kontrolü, elektromekanik, filtrasyon, akışkan ve gaz transferi, 
hidrolik, pnömatik, proses kontrolü ve sızdırmazlık konularında dünyanın 
lider üreticisidir. Parker 1.200 ün üzerinde sektörde ürün ve sistem 
çözümleri sağlayarak 400.000 den fazla firmaya hizmet sunmaktadır.
Parker Filtre; ağır hizmet iş makinaları, inşaat ve madencilik ekipmanları, 
denizcilik, forklift, tarım ve her türlü endüstriyel tesis ve fabrika 
uygulamaları için engin üretim ve mühendislik tecrübesi hidrolik yağ 
filtrasyon ve kirlilik ekipmanlarında yaygın ürün çeşidine sahiptir.

Parker, alçak basınç tank emiş ve dönüş hat filtreleri, yüksek basınçlı tekli 
ve çiftli filtre sistemleri, taşınabilir filtre sistemleri, tank havalandırma 
filtreleri, yağ kirlilik test cihazları ve her marka hidrolik filtre muadili 
çeşitleri ile hidrolik filtrasyon sektöründe en önemli çözüm adresidir.
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Parker – Racor, 30 yılı aşkın süredir dizel yakıt filtrasyonu ve yakıt su 
ayrıştırma konularında yenilikçiliğini devam ettirmekte, orijinal ekipman 
üreticilerine ve nihai tüketicilere kaliteli filtrasyon çözümleri sunmaktadır.

Racor’un yakıt su ayırıcı filtre sistemleri, ağır hizmet iş makinaları, 
kamyonlar, otobüsler, gemi ve yatlar, jeneratörler, jet yakıt filtrasyonu, ve 
yakıt tankı filtrasyonu uygulamaları ile dünyanın farklı noktalarında ve 
farklı ortamlarında çalışan motorlar için kaliteli koruma sağlar.

Racor teknolojisi motor korumasında belirsizliği ortadan kaldırır. Racor 
üretim kalitesi ve ayrıntılarına gösterilen dikkat her müşterinin aradığı 
filtrasyon ve ayrıştırma çözümünü edinmesini sağlar. Racor ağır hizmet 
yakıt su ayırıcı filtre sistemlerinde en bilinir ve güvenilir markadır.
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MAHLE FİLTRELERİ

MAHLE Grup dünya çapındaki en büyük 30 otomotiv tedarikçisinden 
biridir. MAHLE içten yanmalı motor parçaları, sistemler ve yan 
birimlerinde lider üretici olmasının yanı sıra piston sistemleri, 
silindir bileşenleri subap mekanizma sistemleri, hava ve sıvı filtre 
sistemlerinde de en iyi ilk 3 tedarikçiden biridir.

Orijinal parça piyasa standartları, aftermarket sektörü için de 
kullanılabilir olmalıdır. MAHLE markası hem orijinal parça hem de 
aftermarket piyasasında, vazgeçilmez bir kalitenin ürünleri olan 
motor parçalarını temsil eder. Mahle, binek araç, hafif ve ağır 
ticari vasıtalar, iş makinaları ve zirai sektörlerde sayısız uygulama 
alanlarını kapsayan filtre yelpazesine sahiptir.
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Mahle 1960 ların başından beri hidrolik filtre sistemleri üzerinde 
aktif rol almaktadır. Mahle Grubunun uzman ekibi ve kaliteli ürün 
yelpazesi MAHLE endüstriyel filtrelerini akışkanlar teknolojileri 
filtre ve ekipmanları konusunda dünyanın önde gelen filtre sistem 
üreticilerinden biri konumuna getirmiştir.

Ürün yelpazesi; basınç filtreleri, çiftli filtreler, bypass filtreler, emiş 
filtreleri, dönüş hat filtreleri, havalandırma filtreleri ve hidrolik sıvı 
ve yağların korumasında kullanılan filtre ve servis ekipmanlarından 
oluşmaktadır.
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SURE FİLTRELERİ

SURE Filtre, hava filtreleri, yakıt filtreleri, yağ filtreleri, hidrolik 
filtreleri, soğutma suyu filtreleri ve kompresör hava / yağ seperatör 
filtrelerini kapsayan komple ürün çeşidine sahiptir. Bu ürünler 
modern motorların ihtiyaçlarını ve en yüksek gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.

SURE Filtre; Otomotiv, İş Makinaları, Kamyon ve Otobüs, Tarım, 
Denizcilik ve Enerji sektörlerindeki filtre uygulamaları ihtiyaçlarına 
ISO / TS 16949 : 2002 kalite belgeli ürünleriyle cevap vermektedir.
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Stanadyne, The Hartford Machine Screw Company adıyla 1876 da 
kurulmuş ve ilk olarak hassas makine parçaları ve cıvata üretimine 
girmiştir. Otomatik makinelerin geliştirilmesi amacı ile firmalara 
destek veren firma, 1940 yılında dizel motorlarda kullanılan yakıt 
distribütör pompasını üretmeye başlamıştır.

Günümüzde ise Stanadyne, dizel motor teknolojisinin önde 
gelen firmalarından birisi haline gelmiş ve motor üreticilerinin 
ihtiyaçlarından da fazlasını karşılayarak araçların performanslarını 
arttıran bir iş ortağı konumuna gelmiştir.

STANADYNE Yakıt Enjeksiyon Pompaları, Enjektörler, Dizel Yakıt 
Filtreleri ve Su Ayırıcıları, Elektronik Arıza Tespit Cihazları, Yakıt 
Isıtıcıları ve Dizel Yakıt Sistemleri için pompa tasarımı ve üretiminde 
Amerika’nın lider kuruluşudur.
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G-Energy Gazprom Neft’in birinci sınıf motor yağı markasıdır. 
G-Energy yağları, Avrupa, ABD ve Japon üretiminin en modern 
arabalar için tasarlanmıştır. İtalya ve Rusya’da üretilmektedir. 
Mercedes-Benz, Wolkswagen, General Motors, Renault başta olmak 
üzere Dünya’nın önde gelen 19 motor üreticisinden onay almıştır. 
50 den fazla ülkede satılmaktadır.

Motor Yağları
Şanzıman Yağları
ATF 

Gresler
Antifrizler

Motor Yağları
Şanzıman Yağları
ATF 

Gresler
UTTO/STOU
Antifrizler
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Gazpromneft en modern teknoloji kullanılarak benzinli ve dizel 
binek ve kamyonlar için 400’den fazla sentetik, yarı sentetik ve 
mineral motor yağı üretmektedir. 50’den fazla lider dünya motor 
üreticisinden onaylıdır. 70’in üzerinde ülkede satılmaktadır.

ISO 9001
ISO 14001

ISO/TS 16949
OHSAS 18001

Endüstriyel Yağlar
Hidrolik Yağlar
Redüktör Yağları
Kompresör Yağları
Türbin Yağları
Söndürme Yağları
İşleme Yağları/TDAE
Kızak Yağları
Haddehane Yağları
Kağıt Makineleri için Yağlar
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TEM OTOYOLU

AVM

DOLAPDERE

GÜNGÖREN

Saraylı
Döner

Ercan
Steak

Ali Naif

BASIN EKSPRESS
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Tel
Fax
E-mail
Web

: +90 212 613 10 20 pbx
: +90 212 613 06 06
: bilgi@ilk-end.com
: www.ilk-end.com
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