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F.S.S. - F.D.S. - D.S.S.- F.S.S. Technic - Frenizyon - Air & Brake

F.S.S. Technic - Teknocast

Otomotiv / Automotive

YÖNETİM KADROSU  / Managing Staff

Genel Müdür / General Manager : Serkan Eski
Mali ve İdari İşler / Finance&Administrative Affairs : Osman GÜNÇE
Üretim Yöneticisi / Production Manager : Murat Lafçı

ÜRETİM ALANI  / Production Field

KALİTE BELGELERİ  / Certiications

GRUP ŞİRKETLERİ  / Group Companies

Ağır araçlar için havalı fren ve 
debriyaj  ekipmanları.

Air brakes and clutches 
components for heavy duty 
vehicles.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ  / Products

Ertuğrulgazi - 384 003 3811

VERGİ DAİRESİ  / Tax Administration

PERSONEL SAYISI  / Number Of Employes 199

KURULUŞ YILI  / Established In 1994

TİCARET SİCİLİ  / Trade Register 36290

TESCİLLİ MARKALARI  / Trademarks

F.S.S. Fren Sistemleri Sanayi

Firmamız, F.S.S Fren Sistemleri Sanayi, kurulduğu 1994 yılından 
itibaren ağır araçlar için Havalı Fren ve Debriyaj ekipmanları 
üretmekte olup, Avrupa ve Türkiye menşeli araçlar için üretimini 
gerçekleştirdiğimiz 4000 adet üzerinde farklı ürün ile ülkemizi ve 
F.S.S. markasını Dünyanın 80 ülkesinde başarı ile temsil etmektedir.
Yüksek teknolojiye sahip üretim olanakları, 200’ün üzerinde 
tecrübeli iş gücü ve 20 yılın kazandırdığı tecrübe ile faaliyet 
alanında öncü olmayı hedeleyen irmamız, “Koşulsuz Müşteri 
Memnuniyeti Anlayışı” ile Havalı Fren ve Debriyaj Ekipmanları 
üreticisi olarak, yedek parça sektöründe müşterilerine en kaliteli 
ürünü en iyi hizmet ile ulaştırmayı hedelemektedir.
Kalitenin devamlılığına verdiğimiz önem, “dayanıklılık”, 
“Sağlamlık” ve “Güvenilirlik” gibi kavramların irmamızın 
üretmiş olduğu tüm ürünlerde bir standart haline” dönüşmesini 
sağlamıştır.
F.S.S. Fren Sistemleri Sanayi olarak biz, bu süreçte en büyük 
desteğin kalite ve kalitenin devamlılığına önem veren ve daima 
yerinde geri bildirimleriyle bizleri yönlendiren müşterilerimize ait 
olduğuna inanıyoruz.

Since its foundation in 1994, F.S.S. is a manufacturer of Air 
Brake & Clutch Components for trucks & buses. With more than 
3500 parts which are fully suitable for European vehicles, our 
products are sold over 80 countries all over the word under 
brand as an alternative product to original parts.
As a manufacturer, the use of state - of the art technologies, 
year of know-how and more than 200 highly skilled staf, F.S.Ss 
ofers  the highest quality Air Brake & Clutch Components to its 
customers with best technical assistance - service in aftermarket 
and Absolute Customer Satisfaction” in mind.
The consistent focus and irm stand on quality, terms 
“reliability - consistency - durability” became a standart on 
all producst manufactured by F.S.S. to provide best Air Brake 
& Clutch companents to our customers which has the same 
functionality, speciications and quality content as original part.
We believe that the most important contribution to our company 
philosophy is of customers who give the utmost importance to 
quality and continuity in quality and always lead us with their 
proper feedbacks on time.
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