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PREAMBLE  /  ÖNSÖZ

AĞIR VASITALAR İÇİN  FREN, SÜSPANSİYON, DEBRİYAJ SİSTEM 
PARÇALARI ÜRETİMİ YAPAN VE BU KONULARDA UZMANLAŞAN 
FİRMAMIZ ÜRETİME 2002 YILINDA BAŞLAMIŞTIR.

KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL VE YAN SANAYİLERİ  
BULUNDURAN FİRMAMIZ, MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞMAYI 
BENİMSEYEN, TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEN, DENEYİMLİ PERSONELİ 
İLE VE SİZ MÜŞTERİLERİNDEN ALDIĞI DESTEKLE ÜRETİMİNİN 
%85’Nİ DÜNYANIN 41 ÜLKESİNE İHRAÇ ETMEKTEDİR.

 KALİTELİ VE GÜVENLİ ÜRÜN ÜRETEN  FİRMAMIZ ÜRÜN 
YELPAZESİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRMAKTADIR VE VERDİĞİNİZ 
DESTEKLERLE, HER ZAMAN YANINIZDA OLMAYA DEVAM 
EDECEKTİR.

KURULUŞUNDAN İTİBAREN GEÇEN SÜREÇ İÇERİSİNDE 
FİRMAMIZA VE ÜRÜNLERİMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ.
      5M OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5M Automotive is manufacturer and exporter Air Brake Systems, 
Clutch Servo, Suspension Systems & Caliper Repair Kits for heavy 
commercial vehicles since 2002.

5M has equiped latest Technology, experienced staff and well known 
brand name in this sector and suppliers which has focused customer 
satisfaction. We sell our products to 41 countries all over the World and 
% 85 for export market.

As a leader company in Air Brake systems that having wide range, 
trustable and reliable products. Developing new items day by day to serve 
our customers innovated products. 

5M thanks to all their customers for consideration and interest 
since established.

  5M AUTOMOTIVE CO.

PREAMBLE / ÖNSÖZ
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tamir takımlarıtamir takımları
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süspansiyon
körükleri

süspansiyon
körükleri

Süspansiyon körüklerine yeni bir soluk getiriyoruz. 
5mAir markamızı gururla sunarız.
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kaliper 
tamir takımları
kaliper 
tamir takımları
k-model

w-model

h-model

2 Kablolu Sensör
3 Kablolu Sensör (Mercedes - Man)
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kaliper 
tamir takımları

kaliper 
tamir takımları

m-model

b-model

i-model
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test masasıtest masası

• 16 Bar’a kadar 3 regülatörlü 4 çıkış,
• 16 Bar’a kadar 6 noktalı aç-kapa test girişi,
• 24 volt 2,1 amp. anahtarlı çıkış,
• Dijital manometre ile sistem kontrolü,
• Taşıma esnasında katlanabilen pano,
• Led aydınlatma, diz çıkıntılı, tekerlekli.
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Kaliperler dökümüne ve parçalarına zarar 
vermeden, tamamen çektirmelerle kolayca 
söküp, yerine taktığınız tamir takımlarını
birebir uçları ile takmak istemez misiniz?

SB / SK / SN + SL (new) / SM (new) series 
+ BPW kaliperler ile tam uyumludur.

kaliper 
sökme - takma çantası

kaliper 
sökme - takma çantası



Arıza Tespit CihazıArıza Tespit Cihazı

YENİ

PC Link
• Kolay kullanım
• Wireless PC Çözümü
• Ölçülen değerlerin görüntülenmesinde grafik oluşturma
• Düzenlenebilir diyagnoz raporu
• Dayanıklı donanım
• Dahil edilmiş teknik bilgi

Tablet PC
• Diyagnostik için özel dizayn edilmiş
• Tak çalıştır
• Diyagnostik yardım için 
     arka kamera
• Dayanıklı donanım
• Bluetooth & WIFI

JalTest Güncelleme
• Hem JalTest Soft hem JalTest Info için
     yılda 3 defa güncelleme
• Her güncellemede yenilik 
     ve geliştirme listesinin 
     yayımlanması
• 4 senelik güncellemeye 
     trolley HEDİYE !

JalTest Info
• Marketteki en kapsamlı teknik data bankası
• Diyagnozdan teknik desteğe geçiş
• Motor data
• Bakım - servis detayları
• Elektrik diyagramları
• Komponentlerin yerleri

JalTest Soft
• En kapsamlı araç ve sistem data bankası
• Servis odaklı
• Diyagnoz konektörü lokasyon rehberi
• Update programları
• Yeni sistemlerin hızlı entegrasyonu
• PC ve diğer laptoplara kurulabilirlik
• 25 değişik dil seçeneği
• İş yönetimi

ETM
• ETM, EBS modülatörleri doğrulamak ve test etmek için kullanılan bir
    JalTest Yazılım ek modülüdür.
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Konnektör Detayı


