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A natureza desafiadora
do Mar Negro nos
ensinou a ser mais fortes
Samsun, um importante porto do Mar Negro, com uma rica
história e paisagem única, fornece o terreno fértil no qual a
Sampa floresceu.
Fabricamos peças para o mercado de reposição e OEM, com
alta durabilidade e design exclusivo, adequadas para veículos
pesados, carretas de aplicações Europeias e Americanas.

Fatos e Números

Centro de P&D e
Testes com 80
engenheiros e
cientistas

Armazém Central
totalmente
digitalizado de
16.000 m2

Experiência de
produção que
remonta à década
de 1950

3.300
máquinas de
última geração

30.000
produtos sob
24 categorias

Campus integrado
com 100.000 m2
e 9 fábricas

Escritórios em
15 países, exporta
para 138 países

Preços
competitivos em
todo o mundo

Fabricação de
15.000 itens
de um total de
30.000

Acesso
ininterrupto com
plataforma B2B

Matéria prima
cuidadosamente
selecionada
A qualidade começa com uma matéria prima de classe
mundial. Selecionamos matérias-primas para 24 famílias
de produtos, que incluem 15.000 peças em nosso
portfólio de manufatura. Esta seleção cuidadosa causa
um impacto positivo também durante cada etapa do
processo de produção, atingindo uma alta performance
no produto final.

Fatigue to Failure Tester - Alpha Technologies

O melhor
centro de P&D

Orgulhamo-nos da nossa incessante busca de inovação no CAMP, o nosso centro de
pesquisa e desenvolvimento de última geração de 3000 m2 lançado com um investimento
de 10 milhões de dólares.

Como passo significativo da Sampa na expansão da inovação local, o CAMP é abastecido
com 2,5% do faturamento anual da Sampa.
O CAMP é uma instalação abrangente
onde os mais brilhantes talentos com
uma mentalidade inovadora dão vida
aos melhores projetos.

Equipada com ferramentas de alta tecnologia, maquinário e 5 divisões com um total de
80 engenheiros e designers, a CAMP está constantemente em busca de novos produtos,
processos, materiais e métodos.

Laboratório e
Tecnologias
de Materiais

Tecnologias
de produto

Engenharia e
Método

Design de
Moldes e
Equipamentos

Propriedade
Intelectual e
Gerenciamento de
Projetos

Laboratório e Tecnologias de Materiais

MTS Test Machine

Teste de produtos
finais, bem como as
partes individuais

Nós temos importantes instalações de teste, como salt-spray / corrosão e MTS, onde
testamos nossos produtos simulando as condições reais de campo. Estes dispositivos
simulam cada condição e sinal possível, usando informações fornecidas por nossos
clientes por todo o mundo! É assim que garantimos a qualidade dos nossos produtos.

Elastocon Stress Relaxation Testing System

Garantindo Qualidade
A Sampa tem o orgulho de aplicar 8 sistemas de qualidade
diferentes para garantir segurança, os melhores produtos, e
clientes satisfeitos.
Nossa unidade de produção também recebe a Certificação
Ford Q1, que é um padrão OEM para qualidade excepcional e
satisfação do cliente.

Status de Qualidade Preferencial Ford Q1
Gestão de Qualidade ISO 9001
IATF 16949 Gestão da Qualidade Automotiva
Gestão de satisfação do cliente ISO 10002
Gestão Ambiental ISO 14001
Gestão de segurança da informação ISO 27001
Sistemas de Gestão de Segurança ISO 28001 para Cadeia de
Suprimentos
OHSAS 18001 Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
TUV 9001 Gestão de Qualidade

Uma planta
com 9 fábricas!
Nossa planta de produção tem 90.000 m2
Um total de 9 fábricas:
Fabricação de Ferramentais
Estamparia
Usinagem
Vulcanização de Borracha
Tratamento da superfície
Produção e montagem de molas pneumáticas
Injeção plástica
Forjamento
Produção de Barras em V e Barras de Reação

NACHI MC20

Onde os projetos
se transformam em
produção
Cada cliente é único para nós! Eles esperam
características especiais dos produtos de acordo
com suas circunstâncias geográficas, climáticas ou de
distribuição. Com essa consciência, as informações de
produtos e materiais e os projetos exclusivos preparados
pela CAMP atendem à produção na Fabricação de
Ferramentais

Fabricação de Ferramentais

Materiais Tradicionais
Com Novas
Aplicações

“Peças Avançadas” não é apenas um dos nossos slogans, mas também maior
qualidade, ciclo de vida mais longo e promessa de design exclusivo que damos aos
nossos clientes. Com o entusiasmo de trabalharem juntos por mais de 25 anos,
nossas equipes estão melhorando constantemente nossos produtos. A Estamparia é
uma parte desse processo. Peças como os Pistões de Freio a Ar são fabricados nesta
planta.

Estamparia

Máquinas CNC
de ponta

Usinagem

A nossa usinagem é um processo importante na fabricação de quase todos os nossos
produtos mais sofisticados, como a 5ª Roda e o Braço em V. As máquinas CNC de
alta tecnologia estão localizadas nesta unidade estão 100% conectadas à equipe de
planejamento de produção.

Misturando com
anos de experiência

Desenvolvemos compostos de borracha especiais usando mais de 50 anos de
experiência. Com receitas que nos foram herdadas de nossos ancestrais, construímos
o sucesso de hoje em fabricação de borracha.

Vulcanização de Borracha

Garantindo o conforto
e a segurança do
usuário final

Tratamento da superfície

Devemos a qualidade de nossos produtos ao nosso composto especial de
borracha, que é a principal matéria-prima de nossas molas pneumáticas. Ele é
processado em nossa Linha de Produção e Montagem de Molas Pneumáticas,
onde elas são fabricadas.

Superfície
Uniforme Livre de
Defeitos

O toque final dos nossos produtos é feito na nossa fábrica de Tratamento de
Superfícies. Diferentes processos como revestimento, metalização e pintura para
produtos semi-acabados são realizados. Estes produtos semi-acabados, que
normalmente têm superfícies metálicas e plásticas, passam por diferentes etapas e
são submetidos a diferentes tratamentos para atingir as características finais.

Produção e montagem de molas pneumáticas

Processando o
material mais
versátil

Nossa planta de Injeção de Plástico processa plásticos avançados, como poliuretano
termoplástico, poliacetal e nylon. Estes materiais são fornecidos pelos fabricantes
mais qualificados em todo o mundo.

Injeção plástica

Forte!

Nossa planta de forjamento a quente fornece resistência e durabilidade para nossas peças.
As matérias-primas processadas aqui são fornecidas com 100% de inspeção de trincas de
fornecedores aprovados.

Forjamento

Produção Precisa
As peças semiacabadas são entregues de nossas
diferentes fábricas e são montadas na planta de
Produção de Barras em V e Barras de Reação. A Barra em
V é um componente altamente crítico para a segurança
e o conforto dos usuários finais. Como resultado do
trabalho intensivo dos engenheiros do CAMP, a Barra em
V da Sampa desafia seus concorrentes de todo o mundo
com sua qualidade.

Produção de Barras em V e Barras de Reação

Equipada com as
tecnologias mais
recentes
Nossas todas as operações são totalmente integradas ao
sistema SAP. Graças a isso, nossos armazéns estão em constante
comunicação sem qualquer influência humana. Este sistema à
prova de erros garante um processo de entrega muito mais rápido.

Alemanha

Turquia

Colônia
Manchester

Espanha

Rússia

Samsun
Istambul

Reino Unido e Irlanda

Moscou

Madrid

EUA
Texas

China
Xangai

Austrália
Perth

México
Cidade do México

França
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Nigéria
Lagos

Roménia
Torino

Ilfov

EÁU
Dubai

África do Sul
Joanesburgo

Orgulhosamente
servindo 138 Países

A disponibilidade no lugar certo, na hora certa, é essencial, assim como determinar
o alvo certo e os padrões de qualidade sustentáveis. Portanto, além de exportar 138
países, temos muitos escritórios, armazéns e subsidiárias nos EUA, Austrália, Nigéria
Reino Unido e Irlanda, México, França, Itália, Espanha, Alemanha, China, Rússia, África
do Sul, Emirados Árabes Unidos e Romênia.

Suspensão

Molas Pneumáticas

Molas de Suspensão

Exaustores

Filtros

Eixo

Ampla gama de
produtos
A Sampa oferece 30.000 tipos diferentes de produtos
em 24 categorias para 18 marcas.

Direção

Rolamento Central

Cubo de Roda

Embreagem

Diferencial

Motor

Cabine

Chassis

Refrigeração

Óleo

Elétrica

Componentes de Carretas

Transmissão

Freio

Compressor

Combustível

Cabos

Universal
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MERCEDES
MAN
VOLVO
SCANIA
DAF
IVECO
R.V.I.
BERGISCHE ACHSEN
SAUER ACHSEN
SMB
KASSBOHRER
TRAILOR FRUEHAUF
ROR-MERITOR
YORK
SAE-GIGANT
SCHMITZ
KRONE
KÖGEL

Tenha a caixa azul!

1.

Logo da Sampa

2.

Número do Produto Sampa

3.

Código de Barras QR

4.

Holograma Exclusivo

5.

Descrição do Produto (em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol ou Russo)

6.

Número OEM

Simples, elegante e conveniente...

7.

Quantidade

As caixas Sampa possuem o design perfeito que o ajudará a manusear o estoque
com facilidade. Os rótulos fornecem instantaneamente informações detalhadas
sobre o seu celular ou leitor eletrônico, enquanto o holograma garante a
autenticidade.

8.

Código de Barras EAN 13 Internacional

9.

Número de Rastreabilidade Sampa

10.

Foto do Produto

Selo Sampa de Qualidade
A caixa Sampa também tem um adesivo exclusivo, provando que os produtos passaram por
uma inspeção final antes de serem embalados.

Catálogos de
produtos

Publicamos catálogos atualizados classificando-os com base em marcas e grupos de
produtos. Por favor, visite nosso site sampa.com para mais informações sobre nossos
últimos catálogos lançados.

Avanço na indústria

O sistema B2B mais sofisticado da indústria é ao vivo! Agora, você é capaz
de gerenciar seus processos de compras e pós-vendas com muito mais
facilidade.

Junte-se ao clube
Aproveite o privilégio do Clube de Fidelidade Sampa com
produtos promocionais que você pode encomendar com
os pontos que você ganha com suas compras de peças!
Nossos clientes seguem seus pontos de fidelidade na
plataforma B2B da Sampa, assim como todos os outros
processos.

Welcome to

HEADQUARTERS
Yavuz Sultan Selim Bulv. Alemdag Cad.
Perla Vista AVM B-Blok Kat: 10 No: 92 34528
Beykent-Beylikduzu / ISTANBUL / TURKEY
T : +90 212 707 59 00
F : +90 212 872 80 84
FACTORY & WAREHOUSE
Sabanoglu OSB Mahallesi Organize Sanayi Bulvari
No: 31 Tekkekoy / SAMSUN / TURKEY
T : +90 362 362 63 00
F : +90 362 266 93 58
sampa.com

