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Karadeniz’in hırçın 
doğası bize daha güçlü 
olmayı öğretti.

Sampa 1950’lere dayanan tecrübesiyle, Avrupa ve Amerikan 

menşeili ağır vasıta araçlarına, römorklarına ve otobüslerine 

uygun uzun ömürlü ve son derece dayanıklı parçalar üretiyor. 

Karadeniz’in büyük liman kentlerinden biri olan Samsun, zengin 

tarihi ve emsalsiz topraklarının getirdiği bereketiyle Sampa’nın 

gelişmesine zemin hazırladı.

Rakamlarla Sampa

Geçmişi
1950’lere uzanan

köklü üretim
tecrübesi

24 kategori
altında
30.000

ürün çeşidi

13 ülkede ofis,
depo ve iştirakler,
138 ülkeye ihracat

110 bilim insanıyla
güçlendirilmiş
Ar-Ge ve Test

Merkezi

Dünyanın her
yerinde

rekabetçi
fiyatlar

Sunulan 30.000
ürün çeşidinden
15.000 çeşidin

üretimi

Tamamen
dijitalleştirilmiş
16.000 m2’lik 

depo 

3.300 parçadan
oluşan

yüksek teknoloji
makine parkuru 

100.000 m2’lik
alana kurulu,
9 fabrikadan

oluşan yerleşke

Sampa Connect ile
kesintisiz erişim





Özenle Seçilmiş 
Hammaddeler

Kalitenin özenle seçilmiş hammaddelerle 

başladığına inanıyoruz. Portföyümüzde 

24 kategori altında bulunan 15.000 

çeşit üründe kullanılan hammaddeleri 

özenle seçiyor, bu hassasiyetimizi üretim 

sürecimizle birleştirerek, hammaddeden 

son ürüne kadar titizlikle devam 

ettiriyoruz. 

Fatigue to Failure Tester - Alpha Technologies



Aftermarket 
Sektörünün En İyi 
Ar-Ge Merkezi

CAMP, en parlak yeteneklerin yenilikçi 

bir düşünce yapısıyla aftermarket ve 

OEM için kaliteli ürünlere hayat verdiği 

kapsamlı bir Ar-Ge merkezidir.

10 milyon dolarlık bir yatırımla 3.000 m2’lik alana kurulan, yüksek 

teknolojiye sahip araştırma ve geliştirme merkezimiz CAMP’te asla sona 

ermeyen yenilik arayışımızla gurur duyuyoruz.

Sampa, kurum içi inovasyonu zirveye çıkarmak hedefiyle şirketin yıllık 

cirosunun %2,5’ini CAMP’e ayırıyor.

Yüksek teknolojili ekipman, cihaz ve test makineleriyle donatılan CAMP, 

mühendis ve tasarımcılarından oluşan 110 kişilik ekibiyle sürekli yeni 

malzemeler ve yöntemler geliştiriyor. 

Laboratuvar ve Malzeme Teknolojileri

Kalıp ve 
Ekipman 
Tasarımı

Ürün 
Teknolojileri

Mühendislik ve 
Metot

Laboratuvar 
ve Malzeme 
Teknolojileri

Fikri Haklar ve 
Proje Yönetimi







Tekil parçaların yanı 
sıra son ürünler de 
test ediliyor

Ürünlerimizi test ederken, tuz-korozyon direnç ölçer ve MTS gibi 

sektörde nadir bulunan test makineleri kullanarak gerçek yol ve hava 

şartlarının getirdiği zorlukları simüle ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 

müşterilerimizden topladığımız yol verileri ve bu yüksek teknolojili cihazlar 

sayesinde ürünleri olası her türlü koşulda gözlemleme ve kusursuzlaştırma 

imkanına sahibiz.

MTS Test Makinesi





Kaliteyle gelen performans

Q1 Ford Tercih Edilen Kalite Statüsü

ISO 9001 Kalite Yönetimi

IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetimi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

ISO 14001 Çevre Yönetimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

TUV 9001 Kalite Yönetimi

Sampa, güvenli üretim yapmak, en iyi ürünleri sunmak ve 

müşterilerin memnuniyetini sağlamak için 8 ayrı kalite sistemi 

uyguluyor. Sampa’nın üretim tesisleri ayrıca üstün kalite ve müşteri

memnuniyetini temsil eden Ford Q1 Sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

Elastocon Stress Relaxation Test Sistemi





9 Fabrikadan Oluşan 
Devasa Bir Tesis!

9 fabrikadan oluşan üretim tesisimiz 100.000 m2’lik 

kapalı alana sahip.

Kalıphane

Sac Metal İmalat

Talaşlı İmalat

Kauçuk Vulkanizasyon

Yüzey İşlem

Körük Üretim ve Montaj

Plastik Enjeksiyon

Sıcak Dövme

V Kolu ve Rot Başı

NACHI MC20





Tasarımın Üretimle 
Buluştuğu Yer
Her müşteri bizim için eşsizdir! Onları çok iyi 

tanıyarak coğrafi, iklimsel ve lojistik koşullarına 

uygun ürün ihtiyaçlarına cevap vermemizi beklerler. 

Bu farkındalıkla hareket eden CAMP, bünyesinde 

hazırladığı tüm ürün ve malzeme bilgilerini özgün 

tasarımlar haline getirerek, üretimle buluşacağı 

kalıphaneye gönderiyor.

Kalıphane



Geleneksel 
Materyallerin 
Yenilikçi Yorumu

“Advanced Parts” sadece sloganımız değil, aynı zamanda müşterilerimize 

sunduğumuz daha kaliteli ve daha uzun ömürlü benzersiz tasarımların vaadidir. 

25 yılı aşkın süredir beraber çalışıyor olmanın verdiği isteklilikle Sampa’nın 

dinamik ekibi ürünleri kendine özgü bir ahenk içinde durmaksızın geliştiriyor. 

Sac Metal fabrikası bu akışın önemli bir parçası. Porya ve havalı fren pistonları 

gibi ürünlerin tüm yüzeyleri bu fabrikada kaplanıyor. 

Sac Metal Fabrikası







Yüksek Teknoloji 
CNC Makineleri

Talaşlı Üretim fabrikası, Beşinci Teker ve V-Kolu gibi tüm gelişmiş ürünlerimizin 

buluştuğu bir kesişme noktası olarak çalışır. Hem fabrika hem de üretim 

planlama birimindeki donanımlara bağlı çalışan CNC makinelerimiz bu birimde 

bulunmaktadır.

Talaşlı İmalat



Yılların 
Tecrübesiyle 
Gelen Formüller 

1950’lere dayanan üretim tecrübesiyle en dayanıklı ürünleri ortaya koyuyor, 

emniyetli ve konforlu bir sürüş sağlıyoruz. Sampa’nın mükemmel kauçuk 

bileşeni de işte bu köklü deneyimin bir ürünü. En yüksek teknolojiyle işlenerek 

kaliteyi performansa dönüştürmek ve en zor koşullara dayanmak üzere 

tasarlanmıştır. Sampa’nın kauçuk bileşenlerinin kalitesi herkes tarafından 

bilinmesine rağmen formülümüzü sır gibi saklarız!

Kauçuk Vulkanizasyon







Son Kullanıcıya 
Konfor ve Güvenlik

Ürünlerimizin kusursuzluğunu, körüklerimizin ana hammaddesi olan özel 

formülümüze borçluyuz. Bu malzeme, Körük Üretim ve Montaj Hattında

en iyi şekilde işlenip, konforla kullanılması için dünyanın her yerine

gönderilmek üzere paketleniyor.

Körük Üretim Montaj



Kusursuz 
Yüzeyler

Ürünlerimizi görsel olarak ön plana çıkarmanın yanı sıra, onların ömür ve 

dayanımını üst seviyelere taşıyan kaplaması Yüzey İşlem fabrikasında yapılır. 

Bu 44 banyoluk tam otomatik fabrikada kaplama, kalıp boyama ve yarı mamul 

ürünlerin boyama gibi işlemler dikkatle uygulanır. Çoğu zaman metal ve plastik 

yüzeyi olan bu yarı mamul ürünler, burada farklı malzemelerle işlenir ve yüksek 

sıcaklıktaki işlemlere tabi tutulur. 

Yüzey İşlem





Kusursuz Plastik 
Ürünler 

Termoplastik poliüretan, poliasetal ve naylon gibi yüksek mühendislik ürünü 

plastikler, Plastik Enjeksiyon fabrikasında işlenir. Kullandığımız materyaller, 

dünyada bulunan en kalifiye üreticilerden temin edilir. 

Plastik Enjeksiyon





Çok Daha Güçlü! Metal ürünlerimizin gücü, dayanıklılığı ve ömrü Sıcak Dövme fabrikasından gelir. Bu 

ürünler oldukça zorlu işlemlere maruz kalarak Sampa kalitesine yaraşır bir şekilde 

üretilir. Sıcak Dövme fabrikasında işlenen ürünler uzmanlar tarafından çatlak kontrolüne 

tabi tutulur ve yüzde yüz güvenle yolculuğuna devam eder.

Sıcak Dövme







Üretimde 
Titizlik
Farklı üretim departmanlarından iletilen parçalar, V 

Kolu ve Rot Başı biriminde birleştirilir. Bu birimde 

üretilen V-Kolu, kullanıcıların güvenliği ve konforu 

için oldukça önemlidir. CAMP mühendislerimizin 

yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkan Sampa 

V-Kolunun kalitesi dünyadaki rakiplerine meydan 

okuyor!

V Kolu Rot Başı



Yüksek Teknolojiyle 
Donatılmış
Operasyonumuzdaki tüm süreçler ve depolarımız, Alman yazılım 

devi SAP tarafından desteklenen kusursuz kaynak planlama 

sistemiyle tamamen entegre çalışır. Bu ileri teknoloji sistem 

sayesinde depolarımız insan etkileşimi olmadan sürekli iletişim 

halindedir. Bu da bizi oluşabilecek beşeri hatalardan korur ve 

mümkün olan en hızlı şekilde terminleri gerçekleştirmemizi sağlar.





Meksika

Fransa

Meksiko

Lyon

BAE
Dubai

Güney Afrika
Johannesburg

Romanya
Ilfov

ABD
Dallas

Almanya
Köln

Çin
Şanghay

Avustralya
Perth

Rusya
Türkiye

Moskova

Samsun
İstanbul

Manchester

Madrid

BK ve İrlanda
İspanya



Gurula 138 Ülkeye 
Hizmet Veriyor

Doğru yerde olmanın, doğru hedefi belirlemek ve kaliteyi sürdürülebilir kılmak 

kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu sebeple 138 ülkeye hizmet veriyor 

olmanın yanı sıra, ABD, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Avustralya, Meksika, 

Almanya, Çin, Rusya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya’da, 

ofislerimiz, depolarımız ve iştiraklerimiz bulunmaktadır



Süspansiyon Hava Körüğü Makas

Kabin

Fren Kompresör

Direksiyon

Şasi

Şaft

Şanzıman

Soğutma

Porya Debriyaj

Egzos

Yağ Donanımı

Yakıt



Geniş Ürün Yelpazesi
Sampa 18 marka için 24 kategori altında 30.000 

farklı ürün çeşidi sunuyor.

• 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

Filtre Aks

Diferansiyel

Elektrik Donanımı

Motor

Kablolar Üniversal

Treyler Donanımı



Mavi kutuyu seçin! Sade, şık, pratik...

Sampa ürün kutuları, depo yönetiminizi kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. 

Kutu üzerinde bulunan etiketler, cep telefonunuza ya da elektronik 

okuyucunuza anında ayrıntılı bilgi gönderirken, Sampa hologramı, orijinallik 

garantisi sağlar.



Sampa Kalite Mührü

Sampa kutuları üzerinde, ürünlerin paketlenmeden önce son kontrolden geçtiğini 

gösteren eşsiz bir etiket bulunur.

Sampa Logosu

Sampa Ürün Numarası

Karekod Barkod

Özgün Sampa Hologramı

Ürün Tanımları (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Rusça)

Referans Numarası

Kutu İçi Adet

Uluslararası EAN 13 Barkod

Sampa Takip Numarası

Ürün Resmi

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.





Marka ve ürün grubu kataloglarımızı daima güncel tutuyoruz. En güncel 

kataloglarımızı incelemek ve daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz. 

Ürün Katalogları





Sektördeki en sofistike B2B sistemi Sampa Connect yayında! 

Tüm satın alma ve satış sonrası süreçlerinizi artık çok daha kolay 

yönetebiliyorsunuz.

Sektörde Öncü 



Kulübe hoş geldiniz! 
Siparişlerinizden biriktirdiğiniz sadakat puanlarını 

kaliteli ve şık promosyon ürünleriyle değerlendirerek 

Sampa Loyalty Club’ın ayrıcalığını her anınızda 

hissedin. Müşterilerimiz, diğer süreçlerde olduğu gibi 

Loyalty Club işlemlerini de Sampa’nın B2B platformu 

Sampa Connect üzerinden takip ediyor.



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


