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Firmamız 1985 yılında otomotiv sektörüne binek ve haﬁf ticari araçların
fren bakım servisi olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Yıllar içerisindeki bilgi birikimi ve tecrübelerini
üretim-tedarik-distribütörlük ve bayilik sistemleri ile geliştiren
Uzman Fren Sistemleri 1996 yılında şirketleşmiştir.
Fren sistemi için gerekli bütün yedek parçaları bünyesinde bulunduran Uzman Fren Sistemleri profesyonel
global markalar ve
proﬀe-expert brake-braﬀ-wby-up gibi tescilli kendi markaları ile fren sektörüne hizmet vermektedir.
Türkiye’nin her köşesindeki fren sistemi yedek parça
üreticilerine, yetkili ve özel servislere, fren bakım
servislerine ihtiyaç olan bütün fren yedek parçalarının satışını gerçekleştirmektedir.
Sürekli yeniliklere açık olan ar-ge'ye önem
veren Uzman Fren Sistemleri yedek Parça çözüm
noktası olmanın dışında yetkili ve özel servislerin
profesyonel ve güvenli bir şekilde faaliyetlerini devam
ettirmeleri için özel fren servis ekipmanları ile sektöründe adından sürekli söz ettirmektedir.
Teknolojik gelişmeleri genç ve dinamik ekibiyle yakından takip
eden Uzman Fren Sistemleri hedeﬂerindeki çalışmalara hız
kesmeden devam etmektedir. “Zamanında Durdurur”
Our company started activities in 1985 as the brake repair
service of passenger and light commercial vehicles in the
automotive industry. Uzman Fren Sistemleri who develops
knowledge and experience for years with Production-Supply-Distribution and Dealership systems has been corporated in 1996.
Expert brake systems who includes all of the brake systems necessary
spare part serves to brake industry as Professional globalbrands and
Proﬀe- Expert Brake-Braﬀ-Wby and UP own registered brand.
it makes sale of all brake spare parts that need brake maintenance services to
producer of brake system spare parts, authorized and special services Uzman
Fren Sistemleri that are open to continuous innovations and attention to R&D,

Hakkımızda

Beyond being a spare parts solution point it is continuously mentioned in its
industry with special brake service equipment for authorized and special
services to continue their activities professionally
and safely. uzman fren sistemleri who has young and dynamic team keeps
going on works of own goals without slowing down uzman fren sistemleri
‘it makes stop on time’
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SERVİS EKİPMANLARI Service equipment

HİDROLİK HAVA ALMA VE DEĞİŞTİRME M.
Brake ﬂuid exchanging and airing machine

HAVALI KALİPER PİSTONU BASTIRMA AP.
Brake caliper piston tool with air

MANUEL KALİPER BASTIRMA APARATI
Brake Piston Tool

ELEKTRİKLİ KALİPER PİSTONU ÇEKTİRME
Caliper Piston Puller With Electric

WESTINGHOUSE TEST ÜNİTESİ
Vacuum Booster Test Unit

ŞANZIMAN YERLEŞTİRME APARATI
Gearbox Placemet Tool

ÜRETİMLERİMİZ Our productions

KALİPER VİDALARI
Caliper Pins

KALİPER PİSTONLARI
Caliper Piston’s

KALİPERLER
Caliper’s

FREN BORULARI
Brake Lines

FREN HORTUMLARI
Brake Hose’s

KALİPER TAMİR TAKIMLARI
Caliper Repair Kits

FREN MERKEZ LASTİKLERİ
Brake Rubber’s

YAY TAKIMLARI
Brake Spring Kits

FREN RAKORLARI
Brake Union’s
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FREN MALZEMELERİ Brake pards

BALATALAR
Brake Pads

DİSKLER
Brake Disc’s

FREN MERKEZLERİ
Master Cylinder’s

KAMPANALAR
Brake Drum’s

PABUÇLU BALATALAR
Brake Shoes

TEKER MERKEZLERİ
Wheel Cylinder’s

DEBRİYAJ MERKEZLERİ
Clutch Cylinder’s

FREN AYAR CIRCIRLARI
Brake Shoes Adjuster’s

EL FREN TELLERİ
Hand Brake Cable’s
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