
 

  

 

 

 

 

© Metso Outotec 2020 

 

Metso Outotec Ascendum Makina 

Güvencesiyle Türkiye'de 
Metso Outotec Şirketi’nin Basın Bülteni 19 Ağustos 2021, saat 11:00 DAYS 

Ascendum Makina kırma eleme ekipmanlarının lider üreticisi Metso Outotec’in Türkiye 

Agrega ekipmanları distribütörlüğünü aldı. Metso Outotec’in mobil, yarı mobil ve sabit 

kırma eleme ekipmanlarının satışını gerçekleştirecek olan Ascendum Makina aynı 

zamanda satış sonrası hizmetlerinde yedek, aşınma parçaları, saha servisi ve teknik 

destek hizmetlerini de sağlayacak.  

 

Ascendum Makina maden ve taş ocakları için sabit ve mobil kırıcılar başta olmak üzere pek çok 

ekipman ve çözüm sağlayıcısı Metso Outotec’in Türkiye agrega satış ve satış sonrası 

hizmetlerinin distribütörlüğünü aldı. Ağustos 2021 itibariyle başlayacak olan distribütörlük mobil, 

yarı mobil ve sabit kırma eleme ekipmanları gibi birçok Metso Outotec ürününün satış ve satış 

sonrası hizmetlerini kapsıyor.  

 

Metso Outotec Kıdemli Başkan Yardımcısı Olli-Pekka Oksanen,"Ascendum, iş makineleri satış 

ve hizmetleri sağlamada güçlü ve tecrübeli bir şirket” diyen Oksanen şunları söyledi: "İşbirliğinin, 

agrega sektöründe yeni müşterilere ulaşma, mevcut müşterilere verilen hizmet kalitesinin ve 

hızının artırılması noktasında fayda sağlayacağına inanıyoruz.”   

Ascendum Makina CEO'su Mahir Hocaoğlu, "Bu işbirliği, toplam agrega kırma ve eleme ürün 

yelpazemizi genişletiyor" diyen Hocaoğlu şöyle devam etti: "Ascendum Makina Türkiye’de 

premium müşteriye sahip bir şirket ve bu anlamda Metso Outotec de müşteri profilimize uygun 

kaliteye sahip bir marka. Yerel uzmanlığımızı Metso kalitesiyle birleştirerek müşteri 

memnuniyetini artırmak, agrega kırma ve eleme çözümleri konusunda müşterilerin tercih ettiği 

çözüm ortağı olmayı sürdürmek istiyoruz.” 

Ascendum Makina altyapı projelerinde, yol yapım projelerinde, inşaat ve madencilik 

sektörlerinde kullanılan ekipman ve hizmetlerin Türkiye distribütörüdür. 600'den fazla çalışanı ile 

Türkiye genelinde üç ana bayi ve üç alt satış sonrası bayisi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: 

http://www.ascendum.com.tr/ 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:  

Karima Dargaud, Satış Sonrası Satış EMEA Başkanı, Distribütör Yönetim Ofisi,Metso  Outotec,  

tel. +33 631 522 413,  karima.dargaud(at)mogroup.com 

 

Carlos Padin, Capital Equipment Sales EMEA Hub SouthBaşkanı, Distribütör Yönetim Ofisi, 

Metso Outotec,  tel. +33 607 272 002,  carlos.padin(at)mogroup.com 

 

Metin Oz, Sales Manager, metin.oz@ascendum.com.tr, +90 533 691 0367  

mailto:metin.oz@ascendum.com.tr
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Mustafa Civan, CST Commercial Manager, mustafa.civan@ascendum.com.tr, +90 533 575 

7126 

 

Helena Marjaranta, İletişim ve Marka Başkan Yardımcısı, Metso Outotec, Tel. +358 20 484 

3212, e-posta: helena.marjaranta(at)mogroup.com 

 

 

Metso Outotec, küresel olarak agregalar, mineral işleme ve metal rafinaj endüstrileri için 

sürdürülebilir teknolojiler, uçtan uca çözümler ve hizmetlerde öncüdür. Ürün ve proses 

uzmanlığımızla müşterilerimizin enerji ve su verimliliğini artırarak, verimliliklerini artırarak, 

çevresel riskleri azaltarak, pozitif değişimin ortağıyız.    

Metso Outotec, Bilime Dayalı Hedeflerle küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamayı taahhüt eder. 

Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri listesinde 2021 Global 100 listesinde 8. 

Merkezi Helsinki, Finlandiya'da bulunan Metso Outotec, 50'den fazla ülkede 15.000'den fazla 

kişiyi istihdam ediyor ve 2020 yılı satışları yaklaşık 3,9 milyar Euro'ydı. Şirket Nasdaq 

Helsinki'de listelenmiştir. mogroup.com,  twitter.com/metsooutotec 
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