Dünyanın önde gelen debriyaj üreticilerinden olan MAPA, Türkiye’de otomotiv
sektörüne hizmet veren orijinal yedek parça üreticisi olarak 1970 yılında İstanbul’da
kuruldu. Türkiye’nin endüstriyel gelişim sürecinde, komple fren sistemleri ve debriyaj
setleri ile birçok otomotiv parçasının ilk yerli üreticisi oldu. Zaman içerisinde, debriyaj
üretimine odaklanarak iki ana markası; MAPA ve KraftTech ile binek ve hafif
ticari araçlar için debriyaj baskı, disk, volan ve rulman tasarımı, üretimi ve dağıtımı
konularında faaliyet göstermeye başladı.
45 yılı aşkın bilgi ve birikimiyle kalitesini, uzmanlığını ve güvenilirliğini kanıtlayan
MAPA; üretimde yüksek güvenlik ve sağlık standartlarının yanı sıra tavizsiz çevreci
yaklaşımlarıyla da müşterileri ve iş ortaklarınca sektörün lider firması olarak kabul
edilmektedir.
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TEKNOLOJİYLE BULUŞUN
Kurum içi geliştirilmiş son teknolojiyle yönetilen üretim süreci

AR-GE
Yeni ürün geliştirmeye odaklı mühendislik tabanı ve dünyanın ancak birkaç
debriyaj üreticisinde bulunan ölçüm ve test makineleriyle donanımlı bir AR-GE
merkezine sahip olan MAPA, otomotiv sektörünün değişen dinamiklerine ve
müşterilerin özel taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmektedir.

DÜNYAYLA BULUŞUN
Dünyada 50 farklı ülkeye yayılmış güçlü dağıtım ağı

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
MAPA, en son teknolojiyle donatılmış tesislerindeki tasarım, test ve üretim
birimleriyle, kendi teknolojisini geliştirmiştir. Sisteme entegre edilmiş kalıp
hane ve tezgahlar, presler, CNC makineleri, robotlar, ısıl işlem ve otomatik
üretim hatlarında yüksek teknolojili prosesler kullanmaktadır.

YENİLİKLE BULUŞUN
Aktarma organları teknolojisi için patentli çözümler

SÜREÇ OPTİMİZASYONU
Gelişmiş SAP ERP sistemi ve esnek otomatik üretim hatlarıyla, müşteri
ihtiyaçları maksimum stok verimliliğiyle karşılanmaktadır. Üretimin her
noktasında bulunan bilgisayarlı takip sistemi sayesinde Genel Ekipman
Etkililiği (Overall Equipment Effectiveness) ve verimlilik anında ölçülmektedir.

UZMANLIKLA BULUŞUN
45 yılı aşkın sektör deneyimi ve bilgi birikimi

PERFORMANS GÜVENCESİ
MAPA’nın şirket içinde geliştirdiği montaj üretim hatlarında, tüm mamullerin
%100 kalite kontrolünden geçirilebilmesini sağlayan, kendi tasarım ve
üretimi olan otomatik test makineleri bulunmaktadır. Üretilen her ürün için
izlenebilirlik verileri kodlanarak, tüm üretim ve test adımları takip edilmektedir.

EKİP RUHUYLA BULUŞUN
Kendini otomotiv sektörüne adamış bir ekip tarafından
özenle tasarlanan ürünler

KALİTE SİSTEMLERİ
MAPA, SGS tarafından onaylanıp takip edilen ISO 9001 standartlarına uygun ilk
yerli debriyaj üreticisidir. Bununla beraber ISO/TS 16949 belgesine sahiptir. 40
yılı aşkın tedarik tecrübesiyle, sınıfının en iyisi olan tedarikçilerle çalışmakta, bu
sayede kalite güvence süreci ham madde seviyesinde başlamaktadır.

GELECEKLE BULUŞUN
Yeni ürün geliştirme odağı; uluslararası araç parkına ortalama %80
uygun ürün gamı

