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HAKKIMIZDA

ABOUT US

Rovelsan Otomotiv, 1984 yılında Konya Motorlu Sanayi
(Eski Sanayi) ‘de 60 m2 ‘lik atölyede rovelver tezgâhı ile
imalata başlamıştır. 1986 yılında Tümosan ‘a ürettiği yan
sanayi ürünleriyle motor parçaları üretmeye başlamıştır.

Rovelsan Otomotiv has started manufacturing revolver workbench in its 60 m2 workshop in Konya Organized Motor Industry
Zone (Former Organized Industrial Zone) in 1984. Our company
begun to manufacture sub-industrial products and engine parts
for Tümosan, by production thereof in 1986.

1989 yılında Karatay sanayisinde 150 m2 ‘lik atölyeye
taşınmıştır. Aynı yıllarda kendi markasıyla mazot pompa
yedek parçaları imalatına ve satışına da başlayan Rovelsan, ilk CNC torna tezgâhını 1994 yılında alarak kalitesini
ve üretim kapasitesini artırmıştır.
Bu yıldan sonra büyümesine hız veren Rovelsan, 1999
yılında Konya Büsan Organize Sanayi ‘sinde 1500 m2
kapalı alana sahip yeni yerine taşınmıştır.
2005 yılında EN ISO 9001:2000 Kalite Güvence Belgesi
‘ni de alan Rovelsan, büyümeye devam etmektedir. Şuanda makine parkında 8 CNC torna, 3 CNC dik işlem merkezi
ile üretimine devam etmektedir.10 yılı aşkın süredir Başak
Traktör fabrikasına döküm ve çelik olmak üzere 40 çeşitten
fazla ürün imal etmektedir.
Ayrıca 2013 yılı itibari ile RVS markası ile bütün traktörler
için devir daim pompası imalatına başlamıştır.
Yıllık 379 ton çelik 300 ton döküm malzeme işleme kapasitesine sahiptir.

Rovelsan Otomotiv moved to a 150m2 workshop in Karatay Industrial Zone in 1989. Our company launched the production
and sales of spare parts for diesel pumps in the same year under
its own brand and purchased its first CNC lathe in 1994 thereby
increasing its quality and production capacity.
Rovelsan, having increased the growth rate thereof subsequent
to this year, moved to its new place with a covered area of 1500
m2 at Konya Büsan Organized Industrial Zone in 1999.
Rovelsan, which has received its EN ISO 9001:2000 Quality
Assurance Certificate in 2005 continues to grow its activities
increasingly. Machine park of Rovelsan currently consists of 8
CNC lathes and 3 CNC vertical machining center where the production activitiesare continued. Since more more than 10 years,
40 kinds of products including iron and steel have been being
manufactured for “Başak Tractor factory”.
Additionally, circulating pump production has begun for all
tractors under RVS brand as from 2013.
Our company’s annual processing capacity is 379 tons for steel
and 300 tons incident to cast material.

VIZYONUMUZ

VISION

Rovelsan Otomotiv, kalitesinden ödün vermeden ürün
çeşitliliğini artırarak müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi
ve Üretim kapasitesini artırarak büyük bir yan sanayi kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Rovelsan Otomotiv aims to provide better service to the clients
thereof by increasing the variety of its products and become a
large sub-industrial enterprise through increasing its production capacity without compromising quality.

Müşteri Memnuniyeti için çalışanların katılımı ile ,tedarikçilerle bütünleşerek,sürekli iyileştirmelerle,en üst kalite
seviyesini prensip edinip üretim yapmaktır.

Our company targets to make production with the participation
of its employees, by integrating with its suppliers, making continuous improvement and adopt the principle of furnishing top
quality to obtain Customer Satisfaction.

MISYONUMUZ

MISYONUMUZ

Değerlerimiz, hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda müşterilerimizin gereksinimlerini fazlasıyla karşılayan,
güvenilir ürünleri üretmek , satmak ve satış sonrası destek
sağlamak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde
anlamak ve en kısa zamanda en uygun çözüm ve önerilerini
sunmak, etik değerlerin ve sosyal sorumluluğun bilincinde
olarak üretim yapmak , dünya standartlarına uygun ürünler piyasaya sürmek, müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün
objelerini her şeyden üstün tutan bir üretici firma olmaktır

We desire to become a producer company in line with our values, goals and strategies through producing and selling the
most reliable products that meet the needs of our customers in
the best way, providing after sales support, understanding the
customer needs and expectations in the best way, presenting
the best solutions and proposals in the soonest time, making
production with knowledge of ethical values and social responsibility, launching products according to world standards and
giving importance to customer satisfaction and quality products
more than anything else.
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KALİTE POLİTİKASI

QUALTY POLICY

Rovelsan güler yüz ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş
eğitimli personeli ve son teknoloji makineleri ile üretim
yapmaktadır. Temel prensibimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti için çözüme yönelik kaliteli traktör parçaları imalatıdır.
Şirketimiz bu hizmeti sağlayabilmek amacıyla aşağıda yazılı
prensipleri içeren “Ürün Kalite Politikası” nı belirlemiş ve uygulamaktadır :

Rovelsan makes production with its friendly trained employees
who have adopted the principle of customer satisfaction and
by virtue of the state of the art machines thereof. Our basic
principle is the production of quality tractor parts for providing
solutions for unconditioned clientele satisfaction. Our company has determined and implemented a “Product Quality Policy”
including the principles written below in order to provide the
cited services:

Müşteri Memnuniyeti
Tüm müşterilerin gereksinim ve beklentilerinin tam olarak
karşılanması ve koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanması.
Açıklık
Üretimin her aşamasında, müşteri ile olan ilişkilerde, zamanında ve doğru bilgilendirme ile güvenin sağlanması.
Katılım
Tüm çalışanların toplam kalite sistemine ve bu sistemin
gerekliliğine ve sürekliliğine inançla bir ekip ruhu içerisinde
katılmaları.
Organizasyon
Çalışanların belirlenmiş yetki ve sorumlulukları, şirket kuralları ve prosedürler ile sağlanan kurum organizasyonunun
günün şartlarına göre sürekli geliştirilmesi, tüm birimlerin
huzurlu bir ortam içerisinde iyi iletişim kurmalarının sağlanması.
Liderlik
Etik değerlere ve marka prosedürlerine uyum ile belirlenen
kalite politikası rehberliğinde sürekli yenilenerek ve gelişerek
lider kuruluş olma niteliğini sürdürmek.
Eğitim ve Güncellik
İç ve dış eğitimlerle çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli artırılması ve günün gereklerine uygun her türlü ekipman,
donanım ve dokümanlarının kullanılması.
Çevre
Toplumun doğaya olan duyarlılığını da geliştirecek,
yaşadığımız çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkenden korumamız gerektiği bilinci ile çağdaş ve yasal mevzuata
uygun atık yöntemlerini uygulayarak çevre dengesi ve toplum
sağlığının korunmasına katkıda bulunmak.

Customer Satisfaction
Meeting the needs and expectations of all customers fully and
ensuring customer satisfaction.
Openness
Ensuring confidence in relations with the clients with provision
of timely and accurate information at each stage of production.
Participation
Participation of all employees with the belief in the total quality system and the requirements and continuity thereof in a
team spirit.
Organization
To continuously improve the corporate organization provided
trough the determined powers and responsibilities of employees, company rules and procedures according to the current
conditions and ensure the good communication of all of the
units within a peaceful environment.
Leadership
To maintain the qualification of being a leading company by being constantly renewed and developed under the guidance of
the quality policy determined by compliance to ethical values
and brand procedures.
Education and Uptodatedness
Continuously increasing the knowledge and skills of employees with internal and external trainings and employment of all
kinds of equipment, hardware, and documents to comply with
the current requirements.
Environment
To contribute to protection of the environmental balance and
public health by applying disposal methods in a contemporary
way and in compliance with the legislation with the consciousness that we need to protect the environment we live from all
sorts of factors that can cause harm thereto and by developing
public sensibility for nature.

MARKALARIMIZ

OUR BRANDS

Yaklaşık 10 yıldır başak traktör için devirdaim pompasını
komple üreten firmamız.Yeni yatırımlarla artık RVS markası
altında bütün traktörler için devir daim pompası imalatı
yapmaya başlamıştır.Müşterilerimiz 2014 yılından itibaren
RVS markasıyla devirdaim pompalarımızı ROVELSAN kalitesiyle yedek parçacılarda görmeye başlayacaklardır.

Rovelsan, since the inception thereof, continues to manufacture quality tractor parts and furnish outsource production with
the expert team thereof. Parts of the materials employed in the
construction first and foremost are of high quality, convenient
to use and strong in line with the company principles. Our team
of experts continues the manufacturing activities thereof by
thinking the usage fields of our valuable clientele.
Our production policy is to manufacture top quality products
in the shortest possible time through employment of all the
opportunities of technology.

WATER PUMP
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OEM ÜRÜNLER / OEM PARTS

Firmamız 10 Yılı Aşkın Süredir BAŞAK Traktör ( Steyr ) Oem Fabrikası İçin Ürün Tedariği Yapmaktadır.
We are manifacturing different parts for BAŞAK TRACTOR (STEYR) O.E.M. for 10 years

SU POMPASI
WATER PUMP

YAĞ POMPASI
OIL PUMP

DEBRİYAJ FLANŞI
CLUTCH FLANGE

DEBRİYAJ AYIRMA GÖVDESİ
CLUTCH BODY SEPARATION

ARKA İSTAVROZ KUTUSU
DIFFERENTIAL CASE (REAR AXLE)

VİTES ÇERÇEVESİ
GEAR FRAME

YATAK KAPAĞI
BEARING COVER

VİTES KOLU MİLİ
GEAR SHAFT

ARA DİŞLİ AKSI
GEAR AXLE

VİTES MİLLERİ
GEAR SHAFT

İTİCİ KAPLİN
COUPLING

KONSOL
CONSOLE

ARA HALKASI
RING

ARKA AKS MİLİ BİLEZİĞİ
AXLE SHAFT RING

İSTAVROZ AYARLAYICI
SHIFT RING

PİMLER
PINS

AĞIRLIK BAĞLAMA PİMİ
WEIGHT CONNECTING PIN

ARKA AĞIRLIK BAĞLAMA PİMİ
WEIGHT CONNECTING PIN (REAR)

MIKNATISLI TAPA
MAGNETIC PLUG

BUÇLAR
BUSH

TIRNAKLI SOMUN
NUT

KRANK MİLİ KEÇE YUVASI
CRANKSHAFT SLOT

KRANK MİLİ KEÇE YUVASI
CRANKSHAFT SLOT

POMPA BAĞLANTI KAPAĞI
PUMP COVER
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ÜRETİM POLİTİKASI

www.rovelsan.com.tr

OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

PRODUCTİON POLİCY
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SU POMPALARI / WATER PUMS

WATER PUMP

Firmamız RVS markası altında bütün traktörler için devir daim pompası imalatına başlamıştır.
Our company has begun to manufacture circulating pump for all tractors under the “RVS” brand.

OTOMOTİV TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Rvs No.
WP-201
O.E.M. No.
4813370
4679242

Ürün Adı / Product Name
DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
FIAT

Model
FIAT 480 - 640 / FIAT 55-46,50-66, 65-66, 80-66, 85-90
IVECO 50-35 NC

Rvs No.
WP-404
O.E.M. No.
41312143
41312323

Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı

DEVİRDAİM SU POMPASI ( Kasnaklı )
WATER PUMP (With pulley)

Marka / Brand
MASSEY FERGUSON

Model
MF 165-168-174-175-178-184-185-188-194-240-261-265-273-274
275-283-284-285-290-293-294-30 E-362-372-373-374-375-377

Rvs No.
WP-403
O.E.M. No.
41313225
41313231
41312551

Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı

DEVİRDAİM SU POMPASI ( Kasnaklı )
WATER PUMP (With pulley)

Marka / Brand
MASSEY FERGUSON

Model
165 - 175 - 185

Rvs No.
WP-501-1
O.E.M. No.
4813370

Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı
DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
TÜMOSAN

Model
FIAT MOTOR

www.rovelsan.com.tr
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Rvs No.
WP-402
Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı

O.E.M. No.
41312487
41312536

DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
MASSEY FERGUSON

Model
MF 35-135-148

Rvs No.
WP-401
O.E.M. No.
3637411M91
41312143
41312323
41313201

Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı
DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
MASSEY FERGUSON

Model
MF165-168-174-175-178-184-185-188-194-240-261-265-27327430E-362-372-373-374-375-377-382-383-384-387-390-393-394-

Rvs No.
WP-301
Ürün Adı / Product Name
Ürün
ÜrünAdı
Adı

O.E.M. No.
504065104
8013363
8013358
99454833

DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
NEW HOLLAND

Model
New Holland Tractors TD60D-TD70D-TD75D-TD80D-TD90D-TD95D
TL70-TL80- TL90-TL100-TN55-TN55D-TN55S-TN60A-3010S-3830

Rvs No.
WP-202
Ürün Adı / Product Name
Ürün
ÜrünAdı
Adı

O.E.M. No.
4696707

DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
FIAT

Model
FIAT 680-780-780DT
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Rvs No.
WP-601
O.E.M. No.
082.1740.6

Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı
DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
SAME - LAMBORGHINI - HURLIMANN

Model
Same 80 - 90 - 100 Lamborghini 775 Premium Formula
Hürlimann club h358 - 368

Rvs No.
WP-701
O.E.M. No.
RE500734
RE505980

Ürün Adı / Product Name
Ürün Adı
DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
JOHN DEERE

Model
5410 - 5510 - 5520 - 5420 - 5605 - 5705 - 6110 - 6420 - 7610 - 7720

Rvs No.
WP-501
O.E.M. No.
504065104
8013363
99454833

Ürün Adı / Product Name
DEVİRDAİM SU POMPASI
WATER PUMP

Marka / Brand
CASE IH

Model
CASE IH Traktör AVJ55 - AVJ60 - JX60 - JX65 - JX70 - JX70U - JX75 - JX80
- JX80U - JX85 - JX90 - JX90U - JX95 - VJ60

www.rovelsan.com.tr
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DİĞER ÜRÜNLER / OTHER PARTS

HİDROLİK KALDIRMA PARÇALARI
HYDRAULIC LIFT PARTS

HİDROLİK KALDIRMA PARÇASI
HYDRAULIC LIFT PART

HİDROLİK VALF
HYDRAULIC VALVE

DEBRİYAJ AYIRMA GRUBU
CLUTCH GROUP

ARKA İSTAVROZ KUTUSU
BACK SPIDER BOX

CARRARO ÖN İSTAVROZ KUTUSU
CARRARO DIFFERENTIAL CASE (FRONT AXLE)
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