
Avrupa’nın en büyük elektrik şebekelerinden 
birine sahip olan Türkiye’de, şebeke bakımları için 
aynı paralelde mekanizasyona ihtiyaç duyuluyor. 
Gerçekleşen özelleştirmelerin ardından daha verimli ve 
daha güvenli araç üstü ekipmanlara yapılan yatırımlar 
da artış gösterirken, İtalyan araç üstü vinç üreticisi 
Fassi’nin Türkiye temsilcisi Rasim Makina’nın sektöre 
yönelik gerçekleştirdiği teslimatlar ile dikkat çekiyor. 
Elektrik kurumlarının makine parkına kattıkları araç 
üstü vinçleri direk taşıma, trafo taşıma ve montaj 
işleriyle birlikte tüm hatların bakım onarım işlerinde 
kullandığını ifade eden Satış Müdürü Elçin Rasim 
Güvengiz, elektrik dağıtım şirketleriyle yaptıkları 
iş birliğine 2010 yılında başladıklarını ve her geçen 
artarak devam ettiğini söyledi. Hizmet vermeye devam 
ettikleri dağıtım şirketlerinin Başkent Elektrik Dağıtım 
A.Ş.,  Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Ayedaş-İstanbul 
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Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. 
olduğunu kaydeden Elçin Rasim Güvengiz, 
sözlerine şöyle devam etti; “Enerjisa’ya bağlı 
Ankara, Çankırı, Zonguldak, Kastamonu ve 
Kırıkkale’ye hizmet veren Başkent Elektrik 
ile 2010 yılında çalışmaya başladık.  2010 
yılında 8 adet Fassi F-335A.2.25 model araç 
üstü vinci Başkent Elektrik’e teslim ettik 
ve satış sonrası hizmetler anlaşmamız ile 
birlikte servis desteğimizi devam ettiriyoruz. 
Aynı zamanda Enerjisa’nın yeni bölgelerinde 
hizmet veren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 
ve AYEDAŞ vinç taleplerinde yine Rasim 
Makine’yİ ve Fassi’yi tercih etti. 2015 sonu 
itibariyle Toroslar Elektrik Dağıtım’a 15 adet, 
AYEDAŞ’a ise 3 adet Fassi F-335A.2.25 araç 
üstü vinç teslimatı gerçekleştirdik” dedi. 

Minimum güç kaybı
Fassi F-335A.2.25, ağırlıklı olarak elektrik 
dağıtım şirketleri tarafından tercih edilen 
model olarak dikkat çekiyor. Fassi F-335A.2.25 modeli hakkında 
konuşan Elçin Rasim Güvengiz, modelin güçlü kompakt yapısı,  
tam katlandığında şase üzerinde az yer kaplaması, hafif olması ve 
uzun bom yapısıyla avantaj sağladığını kaydetti. Diğer özellikleri 
hakkında da bilgi veren Elçin Rasim Güvengiz, bom bağlantı 
noktalarındaki çiftli mesnet sisteminin sabit moment avantajı 
sağladığını ve en uzak mesafede dahi güç kaybını minimuma 
indirdiğini söyledi. Elçin Rasim Güvengiz; “ana işlemci ekran 
üzerinden vincin tüm verilerine ulaşılabilmektedir. Aynı ekranlı 
sistem uzaktan kumanda cihazı panelinde de mevcut. Ayak denge 
kontrol sistemi sayesinde denge ayakların açılma mesafesine 
göre çalışma kapasitesi otomatik olarak hesaplanıp, uygun ve 
güvenli çalışma koşullarına izin verilir” şeklinde konuştu. 

Fassi sayısı artıyor
Enerjisa’ya bağlı 3 önemli elektrik dağıtım şirketiyle iş birliğine devam 
eden Rasim Makina, dağıtım şirketlerinin bünyesinde makine ikmal 
bölümü olmamasından dolayı A’dan Z’ye tüm satış sonrası hizmetleri 
sağlıyor. Bu hizmetleri dağıtım şirketlerinin çalışma bölgelerindeki 
yetkili servis noktaları ile Ankara merkezli olarak yönettiklerini ifade 
eden Elçin Rasim Güvengiz, ürünlerinin yüksek kalite ve donanımı 
ile nadiren sıkıntı yaşatabildiğini ve bu güvenle Türkiye’nin her 
bölgesine satış yapabildiklerini söyledi. Müşterilerinin Fassi’yi ve 
Rasim Makina’ yı tercih etme sebeplerini satış sonrası hizmetlerle 
yorumlamak gerektiğine inandığını belirten Elçin Rasim Güvengiz, 
sözlerine şöyle devam etti; “Biz bildiğiniz üzere bir aile şirketiyiz 
ve yaklaşık 10 yıldır Fassi ürünlerini Türkiye’de pazarlıyoruz. Bizim 
temsilciliğimizden önce markanın Türkiye’de temsilcisi hiç olmamıştı 
ve marka kullanıcılar için yeni ve yabancı idi. Bu 10 yıllık süre de 
markaya, ürünlere ve en önemlisi kendimize inancımız ve gayretimiz 
ile Türkiye’de tercih edilen Avrupa menşeli araç üstü vinç konusunda 

liderliğimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki 
ürünlerimizin kalitesi, uzun ömürlü olması 
çok önemli. Ancak belki en önemli nedeni; 
müşterilerimizin 7/24 bizlere ulaşabiliyor 
olmaları ve çok kısa sürede servis 
ihtiyaçlarına cevap alabiliyor olmalarıdır.” 

Enerjisa önemli referans
Son olarak Enerjisa tarafından tercih 
edilmelerinin öneminden bahseden 
Elçin Rasim Güvengiz, kurumsal yapıya 
sahip olan Enerjisa’nın uzun vadeli 
karlılık ve satış sonrası hizmetleri göz 
önünde bulundurduğu zaman Fassi ve 
Rasim Makine’yı tercih ettiğini söyledi. 
Rasim Makina’nın müşterilerinin 
güvenini korumak adına elinden geleni 
yapmaya devam ettiğini söyleyen Elçin 
Rasim Güvengiz; “Pek çok sektörde 
olduğu gibi bizim sektörümüzde 
de referans sistemi çok iyi işliyor. 

Bizim en çok reklamımızı müşterilerimiz yapıyor. Bunu gururla 
söylemek istiyorum. Pazarlama faaliyetleri olarak fuarlar ve 
sektörel yayınlar hariç çok fazla bir etkinliğimiz maalesef olamıyor. 
Müşterilerimiz olan şahıs, kurum ve şirketler özellikle aynı iş 
grubunda, kullanımda olan ürün ve markalar hakkında memnuniyet 
sorgulaması yapıyor ve bu konuda sanırım olumlu şeyler 
duyuluyor ki, tercihler bizden yana oluyor” şeklinde konuştu. �
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Toroslar Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’ ye 15 adet, AYEDAŞ’a ise 

3 adet Fassi F-335A.2.25 araç üstü 
vinç teslimatı gerçekleştirildiadet

Fassi F335A.2.25
 � Kaldırma Kapasitesi: --------------------------------31.70 ton/m
 � Hidrolik Uzama Kapasitesi:  ----------------------20,90 metre
 � Dönüş açısı: -------------------------------------------400 derece
 � Dönme Torku: ----------------------------------------47,5 kNm
 � Önerilen Pompa Kapasitesi:  ----------------------60-80 l/dak
 � Yağ Tankı Kapasitesi:  ------------------------------ 190 litre
 � Vinç Ağırlığı: ------------------------------------------3350 kg
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