
Madencilik Ekipmanları için Element Parçaları: Daha Düşük Maliyetle OEM Kalitesi 
 
2020'de madencilik ekipmanları için yeni bir alternatif aşınma ve yedek parça markası, Element Türkiye pazarına girdi. 
Element. Resmi distribütörü ERSA Proses ile bir yılı aşkın süredir devam eden iş birliği sonrası Element'in yedek parçalarıyla 
ilgili tüm müşterilerin geri bildirimi olumlu yönde oldu. Bu makalede, bir altın madeninin OEM pompa parçalarını daha düşük 
fiyatlı ama aynı kalitede olanlarla değiştirmeye çalıştığı yakın tarihli bir duruma bakacağız. 
 
Element, Türkiye ve Orta Doğu'da madencilik tesislerine ve taş ocaklarına pompa, kırma ve eleme ekipmanları için kendi 
imalatı olan yedek parçalar tedarik etmektedir. Mart 2021'de ise Element, bir ağır hizmet çamur pompası için bir set ıslak 
kısım aşınma parçası teslimatını tamamlamıştır. 
 
Daha Düşük Maliyetle Aynı Kalite! 
Türkiye madencilik sektöründe uzun yıllardan beri sektörel tecrübesi ile alternatif pompa ve kırıcı yedek ve aşınma parçaları 
tedarikçisi olan ERSA Proses, Element'in 2020 yılından beri partneridir. ERSA Proses'in sahibi Ercan Savaş'a göre altın madeni 
müşterimiz agresif aşındırıcı cevhere sahip ve bu nedenle tüm ekipmanlar yüksek aşınmaya maruz kalıyor ve bu da yüksek 
yedek parça maliyeti doğuruyor idi. Bu yüzden müşterimiz başlangıçta kalite ve kullanım ömründen emin olmak için OEM 
aşınma parçaları almayı tercih etti. 
 
OEM ıslak kısım aşınma parçalarının ortalama çalışma süresi, operasyonel gereksinimleri karşılayan 1.100 çalışma saati oldu. 
Ancak, bu parçaların değiştirilmesiyle ilgili daha önceki maliyetler çok büyüktü. Fiyata sadece parçaların üretimi ve nakliyesi 
değil, aynı zamanda tüm ekipman geliştirme, üretim ve pazarlama maliyeti de dahildir. Ayrıca, OEM üreticileri geniş bir 
personel altyapısı ve stokları için geniş depolara daha fazla harcama yapmaktadırlar. Bu nedenle, son kullanıcı müşterilerimizin 
ekipman üreticisinden bir pompa için yedek parça satın alması ve kullanması, büyük bir altyapı ve arka plan maliyetleri 
içermektedir. 
 
Proses tesisinde çamur pompaları için orijinal parça satın alma nedeniyle çok yüksek maliyetler ödediğini fark eden müş-
terimiz, piyasada alternatifler aradı. Ancak markasız yedek parça üreticiler sağladıkları parçalar için garanti veremiyordu ve 
ürünler orijinal parçalardan daha kısa olan kullanım ömürleri ile tesiste erken ve gereksiz duruş ve bakıma neden olmaktaydı. 
Bu nedenle müşterimiz maliyet/üretim kaybı ilişkisini sorguladı. 
 
Sonunda, ERSA Proses, müşterimizin fiyat ve kalite arasında seçim yapmak zorunda olmadığını göstermek için Element'in ıslak 
kısım pompa yedek parçalarını set olarak müşterimizin bir pompasında test etmeye karar verdi. Bu test çalışması sonrası 
Element, yedek parça maliyetlerini düşürürken OEM ürününe benzer bir hizmet ömrünü çalışma sonrası garanti etti. Özellikle, 
düşük karbon, yüksek krom ve beyaz demir bileşimiyle dökülen alternatif yedek parçalar, yaklaşık 4 ay çalışma ömrü vermiş 
ve 1.035 saatlik pompa çalışma ömrünü sağlamıştır.  Aynı zamanda müşterimiz bu deneyimi ile yedek parça maliyetlerinde 
ise %20 tasarruf etmeyi başarmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
Element Çözümleri 
Element, çamur pompalarından maksimum verim elde etmek için zamanında değiştirilmesi gereken tüm yedek, aşınan ve acil 
durum parçalarını üretir ve tedariğini sağlar. Mevcut ana kategoriler, ıslak kısım, salmastra parçaları ve kuru kısım (tahrik 
kısmı) yedek parçalarıdır. Acil durumlarda mükemmel müşteri hizmeti ve hızlı teslimat sağlamak için Element, en yüksek talep 
gören ürünleri stoklarında tutar. 
 
Element, aşağıda verilen çamur pompaları için yedek parçalar üretir: Orta Hizmet Pompalar, Ağır Hizmet Pompalar, Değirmen 
Çıkış (Siklon) Pompaları, High Head Pompalar, Atık Pompaları, Vorteks Pompalar, Köpük Pompaları ve Dikey Pompalar. 
Tüm popüler çamur pompası markaların yedek parçaları için teklif verebiliyoruz!  
 
Element, ürettiği parçalarının yanı sıra tersine mühendislik hizmetleri de vermektedir. Element, 3D modellemeyi kullanarak 
parçaları, OEM ekipmanıyla uyumluluklarını sağlayarak revize eder ve çalışma ömürlerini artırır. Müşterinin mevcut yedek ve 
aşınan parça modellerinin revize edilmesi gerekiyorsa, Element bunları ayrı bir proje olarak görüp talebe göre geliştirmeye 
hazırdır. Örneğin, bir fabrikanın orijinal parçaları pompanın mevcut uygulama ve çalışma koşullarına uygun olmayacak şekilde 

Ercan Savaş, Cevher Hazırlama sektöründeki 14 yıllık tecrübesinin ardından 2014 yılında ERSA Proses'i kurdu. ERSA 
Proses, çamur pompaları, değirmen astarları, dikey konveyör bantları ve ayrıca yedek ve aşınma parçaları tedarik 
etmektedir. ERSA Proses, Element OY Finlandiya, Tega Industries Hindistan, Sidewall İtalya ve YPT Türkiye'nin resmi 
distribütörüdür. 

 



kullanması durumunda; bir parçanın geometrisini veya üretim sürecinde kullanılan malzemeyi değiştirerek, ekipmanın 
performansını ciddi şekilde artırılabilir. 
 
Element'ten pompa yedek parçası sipariş etmek için esavas@ersatr.net mail adresinden ve +90 530 275 2021 numaralı telefon 
numarasından Element’in Türkiye'deki resmi distribütörü olan ERSA Proses ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


