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HAKKIMIZDA 

UĞURLU MAKİ NA İÇ VE DIŞ TİC. olarak JCB, HIDROMEK, PERKINS, CUMMINS, CARRARO, CAT, CASE, NEW HOLLAND, VOLVO, ALLISON 
ve KOMATSU marka beko loderler için orijinal ve OEM yedek parça ithalat yapan firmamız geniş ürün yelpazesi ve bu sektörde 
uzun yıllar boyunca hizmet veren bir ekibin desteği ile çalışma hayatına başlamıştır. 
UĞURLU MAKİ NA dünya genelindeki toplam makine sayısını dikkat alarak , yedek parça çalışmalarını JCB ve 
HIDROMEK, markaları üzerinde yoğunlaştırmıştır. 
Yedek parça konusunda tedarik noktasından, başlayıp müşteri ürün teslimine kadar geçen süreçte UĞURLU MAKİNA 
olarak genellikle OEM olan üreticilerle sıkı bir bağ kurmayı ve sürekli, dengeli kalitenin yanı sıra, bu kaliteyi de uygun 
fiyata mal etmek tüm hedefimiz olmuştur. 
Şirketin başarısında, üç ana faktör etkili olmuştur. Yüksek kaliteli ve bol ürün çeşidi, tüm ürün kategorilerinde uygun fiyat ve 
nihayetinde en önemlisi profesyonel ve kaliteli müşteri hizmetleri sunmaktır. 
UĞURLU MAKİNA'ın misyonu, her zaman en yüksek beklentilerine cevap vermeyi amaçladığımız için, sürekli ve 
gelişen müşteri memnuniyeti sağlamaktır. 
Profesyonel hizmet, her zaman müşterilerimizle olan sıkı ve samimi bir diyalogdan geçer ve bu da yeni fırsatlara imkan verir. 
Ana motivasyonumuz, işimiz en iyi şeklide yapmamamızı sağlayan ve beklentileri kısa zamanda karşılayacak şekilde tasarlanmış 
olan iş planımızdır. 

ABOUTUS 

Our company, UGURLU MACHINERY TRADE INC. which imports original and OEM spare parts for JCB, HIDROMEK, PERKINS, 
CUMMINS, CARRARO, CAT, CASE, NEW HOLLAND, VOLVO, ALLISON and KOMATSU brand backhoe loaders has started to work with 
a wide range of products and the support of a team that has been serving for many years in this sector. 
Considering the total number of machines in the world UGURLU MACHINERY has focused on JCB and HIDROMEK, brands far 
spare parts. From the supply point to the delivery of the customer's products, as UGURLU MACHINERY we have established a 
close connection with the OEM producers and all our aim is to get high and continious quality products. 
Three main factors influenced the success of the company. High quality and abundant product variety, affordable price in all 
product categories and ultimately the most important is to provide professional and quality customer service. 
UGURLU MACHINERY mission is to provide constant and evolving customer satisfaction since we always aim to respond 
to the highest expectations. 
Professional service always goes through a strict and sincere dialogue with our customers, which allows for new opportunities. 
Our main motivation is our business plan, which is designed to make sure that our work is not done in the best possible way and 
to meet expectations in a short time. 

OHAC 

KoMnaHıııı:ı UĞURLU MAKİNA RBnı:ıeTCR Beı::ı,yu.ııııM ıııMnopTepoM 3an4aCTeııı ı::ı,nı:ı CTpoıııTenbHOIII III cenbCKOX03fllllCTBeHHOIII TeXHIIIKIII 
TaKIIIX MapoK KaK JCB, HIDROMEK, PERKINS, CUMMINS, CARRARO, CAT, CASE, NEW HOLLAND, VOLVO, ALLISON a TaK>Ke KOMATSU. 
B cBoeM wıııpoKOM accoprnMeHTe Mbl npeı::ı,naraeM opııırıııHanbHyıo npop,yK4ııııo, a TaK>Ke ee 3aMeH1ı1Ten1ı1 caMoro BbıcoKoro 
Ka4eCTBa. UĞURLU MAKİNA cne41ı1an1ı13ıııpyeT B ı::ı,1ı1CTp1ı16y41ı11ı1 3an4acTeııı ı::ı,mı CTpoıııTenbHblX MawıııH MapoK JCB 1ı1 HIDROMEK, 
3TO 0/J,HOBpeMeHHO RBnReTCR rnaBHblM lı1 Haııı6onee pa3B111TblM npo<l>1ı1neM p,eRTenbHOCTlı1 . 
Mbl /J,OCTııırnııı ycnexa 3a C4eT Tpex Knıo4eBblX <paKTOpOB, pa3Blı1BaeMblX lı1 ycoBepweHCTBOBaeMblX noCTORHHO Ha nporn>KeHııılı1 
neT, 0Hlı1 0/J,HOBpeMeHHO RBnRIOTCR <pyHp,aMeHTOM Haweııı p,eRTenbHOCTlı1 lı1 nonlı1Tlı1KOIII npeı::ı,nplı1RTIIIR. A lı1MeHHO, 3TO Wlı1p0Klı1111 
accopTıııMeHT BblCOKoro Ka4eCTBa, 3TO KOHKYpeHTHble 4eHbl TOBapoB Bcex KaTeropıııııı 111, 4TO caMoe rnaBHOe, 3TO 
npocpeccıııoHanbHOe 1ı1 3<p<peKrnBHoe 06cny>1<1ı1BaHıııe Hawıııx KnıııeHTOB. 
Mıııccıııeııı UĞURLU MAKİNA RBnı:ıeTCR nocTORHHOe nOBblWeHıııe ypoBHR yı::ı,oBneTBopeHHOCTlı1 Hawıııx KnıııeHTOB - ıııx no>KenaHlılflM 
Mbı Bcerı::ı,a crnpaeMcR 1ı1,ı::ı,T1ı1 HaBcTpe4y.npocpeccıııoHanbHoe 06cnY>KıııBaH1ı1e Bcerı::ı,a conpoBo>Kı::ı,aeTCR nıo6e3HblM, ı::ı,py>KecKıııM 1ı1 
OTKpblTblM OTHOWeHıııeM K KnıııeHTaM, B pe3ynbTaTe 4ero HeyKnOHHO pacTeT npo4eHT yı::ı,oBneTBopeHHblX KnıııeHTOB lı1 
nOCTORHHbllll npıııTOK HOBblX noKynaTeneııı. no3TOMY ı::ı,nı:ı Hawıııx KnıııeHTOB Mbl npeı::ı,naraeM wıııpOKlı1111, lı1Meıou.ıııııııcı:ı B Hanııı41ı11ı1, 
accopTıııMeHT TOBapoB caMoro BblCOKOro Knacca, no /J,OCTynHblM ııı BblrOP,HblM 4eHaM. 
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