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BİZ KİMİZ?

Mers Global olarak filtre sektöründe binek araç, ağır vasıta, iş makineleri, hava kompresörleri

ve endüstriyel gruplardan oluşan geniş ürün yelpazemiz ile hizmet vermekteyiz.

ve markalarımız ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi

şekilde karşılayarak onları memnun etmeyi hedeflemekteyiz.

Gelişmiş laboratuvar, üretim ve kalite kontrol süreçleri ile elde edilen ürünlerimizi, en hızlı ve

güvenli bir şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz.



&            KİMDİR?

1972 yılında kuruldu

Yıllık 30 milyon filtre üretim kapasitesi

7000 geniş ürün çeşidi

900 çalışan

Yıllık 50M Euro ciro

30 ülkeye ihracat

Online Katalog;

http://www.asascatalog.com/?dil=tr

https://www.roffix.com

http://www.asascatalog.com/?dil=tr
https://www.roffix.com/


DEĞERLERİMİZ

ERİŞİLEBİLİRLİK

HIZLI SEVKİYATGENİŞ ÜRÜN STOĞU

EN YENİ ÜRÜNLER

%100 KALİTE KONTROL

SATIŞ SONRASI HİZMET



ÜRÜN GRUPLARIMIZ Hava Filtreleri

Kabin Filtreleri

Yağ Filtreleri

Yakıt Filtreleri

Separatör Filtreler

Hat Filtreleri

Endüstriyel Filtreler

Hava Kurutucu Filtreleri



HAVA FİLTRELERİ

 Otomotiv sektöründe kullanılan hava filtreleri, en iyi motor
performansını ve en etkili dayanıklılığı sağlamanın
anahtarıdır. Mers Global'in hem dizel hem de benzinli
motorlarda sunduğu hava filtreleri, dış havadaki partiküllerin
motora girmesini engeller. Hava giriş sistemini güvenceye
almak, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için
hava filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

 Diğer taraftan hava kompresörlerinde kullanılan hava
filtreleri ise dış ortamdan emilen havanın toz ve kirden
arındırılmasına yardımcı olarak sisteme temiz havanın
girmesine yardımcı olur. Böylece bileşenlerinin toz ve
kirden kaynaklanan aşınma sorununu önleyerek
kompresörün sağlığını korur.



KABİN FİLTRELERİ

 Kabin filtreleri, yolcuları toz ve kirden koruyan bir partikül

filtresidir. Partikülleri tutan, zararlı gazlara ve hoş olmayan

kokulara karşı koruma sağlayan, aktif karbonlu bir birleşik

filtredir.

 Kabin filtreleri güvenlik açısından önem arz etmektedir

Alerjik belirtiler sürücünün konsantrasyonunu da önemli

ölçüde bozabilir. Örneğin saatte 80 km hızla giden bir

sürücünün hapşırması, yaklaşık 25 metre boyunca gözleri

kapalı olarak aracını kullanması anlamına gelir. Sürücü ve

yolcuların daha sağlıklı ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri

için kabin filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi

gerekmektedir.



YAĞ FİLTRELERİ

 Yağ filtreleri, motor performansı ve dayanıklılık açısından
önemli parçalardır. Mers Global’in sunmuş olduğu yağ
filtreleri, yağ akışı sırasında oluşan ve motora hasar
verebilecek ve motoru aşındırabilecek metal partiküller,
yanma parçacıkları ve toz gibi partikülleri süzer. Motorun iç
sürtünmesini azaltmak, yakıt tüketimini ve CO2
emisyonlarını azaltmak için yağ filtrelerinin düzenli olarak
değiştirilmesi gerekir.

 Diğer taraftan hava kompresörlerinde vida bloğunun
verimliliği ve dayanıklılığında kilit rol oynar. Mers Global'in
sektördeki tecrübesi sayesinde hava kompresörleri için
sunduğu yağ filtreleri, yağ akışı sırasında oluşan ve vida
bloğundaki rotorları aşındırabilen metal, yanma ve toz
partiküllerini en iyi şekilde filtreler.



YAKIT FİLTRELERİ

 Yakıt filtreleri, motor performansları ve dayanıklılık

açısından çok önemlidir. İster benzinli, ister dizel olmak

üzere motorun türü ne olursa olsun Mers Global’in sunmuş

olduğu yakıt filtreleri, partikülleri ve suyu durdurarak

motora hasar vermelerini önler.

 Enjeksiyonlu sistemler kirliliğe karşı çok daha hassastır:

önemli motor hasarlarının önüne geçmek için yakıt

filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.



SEPARATÖR FİLTRELERİ

 Separatör filtresi, hava kompresörlerinde temiz bir

basınçlı hava elde etme sürecindeki en kritik parçadır.

Sıkıştırılmış hava ve yağ karışımı bu separatör

filtresinde ayrıştırılır ve havanın yağsızlaşması

sağlanır. Ayrıca sistem içindeki yağ seviyesi de

korunmuş olur. Ayrıştırma işleminin en iyi şekilde

yapılabilmesi için doğru tipte ve kalitede yağ

kullanımı da elzem bir konudur.

 Spin-on ve daldırma tip separatör filtreler sunan Mers

Global, müşterilerinin gereksinimlerine göre farklı

ayırma çözümleri sunabilir. Küçük boyutlu olmasıyla

ve az yer kaplamasıyla ön plana çıkan spin-on

separatör filtreler, kolay değiştirilebilir olmasıyla da

çokça tercih edilmektedir.



HAT FİLTRELERİ

 Kompresörlerden elde edilen basınçlı havanın yüksek

kaliteyi yakalaması için yağ, su, toz ve kirden arınmış

olması gerekmektedir.

 Mers Global’in, sunmuş olduğu hat filtre elementleri ile

size minimum debi ve basınç düşümü ile maksimum

kalitede basınçlı hava sağlamaktadır. Böylece hava

kompresörünü sisteminize daha güvenli bir şekilde

adapte etmenize olanak sağlamaktadır.



ENDÜSTRİYEL FİLTRELER

 Endüstriyel filtreler, hava ya da gaz içerisinden toz ve

benzeri yabancı maddeleri toplar. Bu filtre sistemlerinin

bir diğer artısı da değerli granüllerin geri kazanılmasını

sağlamaktır.

 Birçok farklı filtre modeli bulunmaktadır ve her birinin

temel işlevselliği “ayrıştırma” yapmaktır. Bununla

birlikte uygulanan proje alanında tam verimliliğin elde

edilmesini de sağlar. Doğal gaz santralleri gibi bir çok

önemli tesiste ürünlerimiz güvenle kullanılmaktadır.



HAVA KURUTUCU FİLTRELER

 Hava kurutucuları kompresörün ürettiği havayı

verimli bir şekilde kurutarak araç sistemini sudan

korur. Böylelikle frenleme performansı artar, uzun

servis ömrü sağlanır.

 Sonuç olarak, kaliteli filtre kullanmak sadece aracı

en iyi durumda tutmaya yardımcı olmakla kalmaz

aynı zamanda kullanım ömrü boyunca daha az

çevresel kirlilik, daha fazla çalışma süresi elde

etmenize ve daha iyi bir işletim ekonomisine sahip

olmanıza katkıda bulunur.

 Dünyanın en büyük 3. hava kurutucu filtre üreticisi

olmanın gururunu yaşamaktayız.



SERTİFİKALAR

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2015

IATF16949:2016

ISO 9001:2015

VDA 6.3 Process AuditRenault EAQF:1998 Level A

OHSAS 18001:2007

TSE ISO 9000 -TR

IMDS – NR 150324

Reach Compliance



TEST STANDARTLARI
TR

TSE TS932

TSE TS4709

TSE TS7407

TSE TS5395

TSE TS4333

USA

ASTM D1331

ASTM D971

SAE J1488

SAE J2554

SAE J726

SAE J905

EU

ISO 16332

ISO 16889

ISO 19438

ISO 2758

ISO 2937

ISO 2942

EU

ISO 3698

ISO 4003

ISO 4020

ISO 4548

ISO 5011



LOJİSTİK

Talep Tahmini

Envanter Yönetimi

Servis Desteği

% 98 Zamanında Teslimat 

Esnek ve Hızlı Çözümler

25.000 m2 Depolama Alanı



İLETİŞİM
Merkez;

Fevzi Çakmak Mah. Kenitra Cad. No:13AB Karatay/Konya/Türkiye

Fransa Ofis;

ZAC de Vaucanson 2/12 Av. Marcel Dassault 93370 Montfermeil/Fransa

+90 332 234 17 71

info@mersglobal.com

www.mersglobal.com


