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Globalleşen dünyada ve büyük coğrafyalarda dünya vatandaşlarının, en gü-
venli, en ekonomik, en hızlı, en konforlu ve teknolojik anlamda donanımlı 
raylı sistem taşıtları ile yolculuk yapmalarını sağlamak, yolculuk yapma is-
teğini arttırmak ve dünya kültürünü kolay ulaşılabilir hale gelirmek.

Is to globally encourage people to travel on railroads in the safest, most 
economical, comfortable and technologically advenced way possible. To en-
courage travel by rail, to explore and appreciate other cultures, to access 
planet earth in style.

We believe that there is no end of the development and technology, know-
how, experince, quality and capacit continually. Our mission is to meet our 
clients demands within the shortest time periodand by the highest quality 
service and products; to contribute to the industrial progress of our country; 
ensure our position in the domestic and global markets, and to increase our 
market share.

Gelişimin sonu olmadığına inanıyoruz ve her geçen gün firmamızı hem tek-
noloji, hem bilgi, hem tecrübe, hem kalite, hem de kapasite olarak geliştir-
mekteyiz. Misyonumuz; çevre dostu yatırımlar ile müşterilerimizin taleple-
rini yüksek kalitede ve en kısa sürede karşılamak ve sanayimizin gelişiminde 
pay sahibi olmak, ulusal ve uluslararası pazardaki yerimizi sağlamlaştırmak, 
pazardaki payımızı arttırmaktır. 

VİZYONUMUZ OUR VISION

OUR MISSIONMİSYONUMUZ



www.savasas.com
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TCDD E14000 M dizayn | 78

//TCDD e14000 m Restaurant Vagon Görsel Tasarımı

TCDD E14000 M dizayn|03

SAVASAŞ Ar-Ge ekibi ve günün teknolojisine uygun ekip-
manlar ve konusunda uzman iş ortağımız Clagi Coplass 
Group ile beraber zarif, karakteristik çizgiler 
ile uyumlu, yolcu konforunu göz önünde bulundurarak 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan sipariş tasa-
rım ve mühendislik hizmeti sunmaktadır.

SAVASAŞ R & D team together with his partner Clagi    
Coplass Group using the technology of the day 
offers tailor made design and engineering services con-
sidering the elegant characteristic for passenger comfort 
in order to meet customer needs and expectation.

TASARIM ve MÜHENDİSLİK DESIGN AND ENGINEERING
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Savasaş creates a dynamic production lines with having 
technological innovation together with infrastructure in-
vestments and cooperation agreements. Savasaş today 
has a production capability of all kind of rolling stock vehi-
cles. In 2012, the 30 sleeping coaches projected by Tüvasaş 
for Bulgarian State Railways has been assembled with TSI 
certificate at Savasaş workshop by Savasaş team.

SAVASAŞ yaptığı alt yapı yatırımları ve işbirliği anlaşmaları 
ile teknolojik yenilikleri üretim hatlarına taşıyarak dinamik 
bir yapı oluşturmaktadır. Her türlü yolcu taşıyan Raylı Sis-
tem aracının üretimini yapma kabiliyetine sahiptir. 2012 
yılında TÜVESAŞ tarafından projelendirilen 30 adet Bulga-
ristan Devlet Demir Yolu için üretilen yataklı yolcu vagonla-
rının imalatı SAVASAŞ tarafından yapılmıştır.

YOLCU TAŞIYAN RAYLI SİSTEM 
ARAÇLARININ İMALATI

PRODUCTION OF ROLLING STOCK 
VEHICLES FOR PASSENGER
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The maintenance and refurbishment, the warranty period 
services, breakdown and repairmen of the damages which 
cause in accidents of all kind of Rolling stock vehicles are 
done according to UIC norms and their technics at Savasaş 
workshops by Savasş experienced technical team.

Her çeşit demir yolu aracının periyodik bakım ve onarım 
ları, garanti süresi servis hizmetleri, arıza ve kazalarda 
meydana gelen hasar onarımları deneyimli SAVASAŞ 
teknik ekipleri ile proje ve standartlara uygun olarak ya-
pılmaktadır.

YOLCU TAŞIYAN RAYLI 
SİSTEM ARAÇLARININ BAKIM 

VE ONARIM HİZMETLERİ

MAINTANENCE AND REPAİRMENT 
OF ROLLING STOCK VEHICLES FOR 
PASSENGER
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Teknolojik ömrünü tamamlamış, müşteri beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen yolcu va-
gonu ve setleri günün teknolojisine uygun olarak 
modernize edilebilmektedir. Tasarım, proje ve mü-
hendislik çalışmaları sonucunda daha ekonomik 
çözümler ile bu araçların ömrü 25 yıl daha uzatıl-
maktadır.

The Rolling stock vehicles who have completed the tech-
nological life and are unable to meet the needs of the cus-
tomer expectations are being modernized in accordance 
with today’s technology at Savasaş workshop. Together 
with more economical solutions after design, Project and 
engineering works done by savasaş R & D team, the work 
life of those vehicles is extended for 25 years.

YOLCU TAŞIYAN RAYLI SİSTEM 
ARAÇLARININ MODERNİZASYONU

MODERNIZATION OF ROLLING 
STOCK VEHICLES FOR PASSENGER

TCDD E14000 M dizayn|05

TCDD E14000 M dizayn|01
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Son derece iyi organize olmuş, 25 tonluk tavan 
vinçlerinin ve 50 Tonluk dijital göstergeli pres ile 
desteklenmiş boji imalat atölyesinde, uluslararası 
standartlara, TSI, UIC ve EN15085’e uygun sertifikalı 
Y32 tip boji üretimi yapılmaktadır.

Here TSI and EN15085 certificated Y32 type bogie man-
ufacturing is carried out in strict accordance of applica-
ble international standards.The manufacturing shop is 
very well organized and fitted with 25-tone-lifters and 
50-tone-pressers with precision digital indicators.

BOJİ İMALAT
ATÖLYESİ

BOGIE MANUFACTURING 
WORKSHOP
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1- Kumlama Ünitesi
Vagon yüzeyindeki boya, astar gibi maddelerin te-
mizlenip, vagonun boyaya uygun hale getirildiği yer

2- Boyama Ünitesi
Vagonun sandığının boyama asansörüyle, eşit yü-
zey kalitesi sağlayarak boyamasının yapıldığı yer

3- İmalat ve Onarım Atölyesi
Komponent Montajı
Vagon sandığının iç ve dış tüm komponentlerin 
montajının yapıldığıyer

4- Elektrik
Vagon sandığının iç ve dışta tüm elektrik sistemi 
montajının ve modern cihazlar ile ölçme testlerinin 
yapıldığı yer

5- Fren
Vagonun fren sisteminin yapıldığı yer

6- İklimlendirme
Vagonun iklimlendirme sisteminin yapıldığı yer

7- Boji İmalat Atölyesi
Boji imalat ve montajının yapıldığı yer

8- Kalite Kontrol
Hem boji, hem vagon için gözle ve teknik donanımla 
yapılan kontrollerdir.

Nihayi sevkten önce gözle ve teknik donanımla 
hassas kontrollerdir.

1- Sandblasting Unit
This is the unit where the paint and undercoat are removed 
from the carbody and where it is prepared for re-painting.

2- Painting Unit
This is the unit where the carbody is painted by provid-
ing equal surface quality thoroughout the painting lift

3- Manufacture and Repair Shop
Component Assembly
This is the workshop where all components (both interi-
or and exterior) of the carbody are assembled.  

4- Electricity Systems Workshop
This is the unit where all exterior and interior electricity 
system installation and measuring tests are carried out 
with modern equipment. 

5- Brake System Workshop
This is the workshop where the braking system of the 
carbody is installed.

6- Air Conditioning System Workshop
This is the unit where the air conditioning system is in-
stalled.  

7- Bogie Manufacturing Workshop
This is the section where bogie manufacturing and in-
stallation are carried out.

8- Quality Control 
Controls are performed by both technical equipment 
and precise inspection.

ÜRETİM  TESİSİ PRODUCTION FACILITY

KUMLAMA ÜNİTESİ
En : 6.000 mm
Boy : 30.000 mm
Yükseklik : 6.000 mm

BOYAMA ÜNİTESİ
En : 6.000 mm
Boy : 30.000 mm
Yükseklik : 5.500 mm

SANDBLASTING UNIT
Width : 6.000 mm
Lenght : 30.000 mm
Height : 6.000 mm

PAINTING UNIT
Width : 6.000 mm
Lenght : 30.000 mm
Height : 5.500 mm
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Vagon sandığının dışta; yan ve arka kapıları, cer paket-
leri, tamponlar, vagon etekleri, basamak montajlarının, 
içteki; su tesisat, wc/duş, koltuk/yatak, kapı, kapla-
malar, duvarlar, paneller ve benzeri komponentlerin 
montajının yapıldığı atölyedir. İmalat atölyesinde aynı 
anda 12 vagon, onarım atölyesinde aynı anda 4 vagon 
sandığı komponent montajı yapılabilir. Donanımlı tek-
nik ekip ve verimliliğin en üst seviyede olmasını sağla-
yan teknik makine ve techizat ile işçilik kalitesinin en 
üst seviyelere çıkartılması sağlanmaktadır.

Vagon sandığının dışında ve içinde tüm kablaj ve 
elektrik ekipmanlarının montajının yapıldığı atölye-
dir. Her aşamada deneyimli teknik personel ve son 
derece hassas ekipmanlar ile yapılan bu montaj bel-
kide vagon sandığına gerçek anlamda hayat veren 
en önemli işlemdir.

Komponent Montajı

Component Assembly

Elektrik

Electiricity

Fren

Braking

İklimlendirme

Air Conditioning

This the workshop where the exterior componets of 
the car body, such as side and end doors, draw frames, 
buffers, vehicle edges, satirs and the interior comp-
nents such as wc/shower, seat/beds, doors, walls, 
panels are assembled. In the manufacturing workshop 
the components of up to 12 coaches and in the repair-
ment workshop up to 4 coaches can be assabled at the 
same time. Trained techncical staff, coupled with mod-
ern machinery and test equipment allow for increasing 
the workmanship quality to very highest standarts.

This is the unit where all exterior and interior wiring 
and electricity apparatus of the vehicle body are as-
sembled. This is probably the most important process 
where experienced  technical staff and most precise 
equipment and machinery are employed at every 
phase. 

MONTAJ HATLARI

ELEKTRİK

ASSEMBLY LINES

ELECTIRICITYİMALAT VE ONARIM ATÖLYESİ

ASSEMBLY WORKSHOP
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Yolcu güvenliğinin, tüm montaj adımları içinde en 
üst seviyelere çıktığı, Fren tesisat montajının son 
derece titizlikle yapıldığı ve test edildiği atölyedir.

Vagon sandığının, iklimlendirme sisteminin montajı-
nın ve testlerinin yapıldığı atölyedir.

Here the braking installation is carried out and tested 
meticulously. Braking installation is the most import-
ant phase of the assembly where the passenger safety 
is the highest concern.

This is the unit where the installation and testing of 
air-conditioning systems are carried out. 

Fren

İklimlendirme

Braking

Air Conditioning



www.savasas.com
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Kalite kontrol, SAVASAŞ’ın sahip olduğu ISO 9001 
güvence sistemiyle kayıt altına alınmış kontrol 
adımlarından oluşmaktadır. Tanımlı her montajın 
adımından sonra, ilgili kişilerce montajın uygunluğu 
kontrol edilerek kayıt altına alınır.

Cihazlarla: Hassas kontroller deneyimli test ekiple-
rimiz  tarafından modern cihazlarla yapılır.

Gözle Kontrol:  Kontroller deneyimli  kontrol ele-
manları tarafından montaj uygunsuzlukları ve 
birbirini etkileyen montajların nihai durumlarının 
kontrolü ve uygunsuzluk varsa giderilmesi yönte-
miyle yapılır.

Kalite Kontrol Birimince Yapılan Testler:
Vagon Yağmurlama Testi:  Vagonun yüksek basınçlı 
çok noktadan püskürtmeli test alanına sokulmasıy-
la yapılır. Doğadaki en sert koşulların simule edil-
diği testte uygunsuzluklar tespit edilerek giderilir.

Vagon Di Elektrik ve Topraklama Testi: Bu testte 
vagon elektrik tesisatında oluşabilecek kaçak, ezil-
miş veya sıyrılmış kabloların tespiti yapılır. Gele-
cekte oluşabilecek kaçakların önlemi alınır. Test, 
her kablonun kalınlığı ve kalitesine göre taşıyabile-
ceği güç yüküne göre voltaj verilerek yapılır.

İklimlendirme Testi: Vagonun soğutma ve bunu al-
gılayabilmesini kapsar. 

Fren Testi: Fren hattı sızdırmazlık testi, ana rezer-
vuar hattı sızdırmazlık testi, fren silindir hattı sız-
dırmazlık testi

Kapı Testi: Kapıların açılıp kapanmasında tehli-
ke switchleri ve işlev kontrolleri ve haberleşme 
senkronizasyonu kontrol edilir.

Sıhhi Tesisat: Vagonun montaj aşamasında sız-
dırmazlık testi yapılan tesisat montaj sonrası su 
doldurularak termosifon hidrofor ve armatürlerin 
işlevleri kontrol edilir.

Quality Control consists of control steps which are re-
corded by SAVASAS ISO 9001 safety system. After each 
specified installation phase, conformity of the installa-
tion is controlled and registered by the authorized per-
son.

Controls by Machinery: Precise controls are carried out 
by our experienced testing team with modern equipment. 

Inspection:  Inspection is carried out by experienced 
control teams that watch for installation non-confor-
mances, resolving through to the final process of each 
installation to ensure each step of the clients order is 
fulfilled accurately. 

Tests Performed by the Quality Control Unit:
Wagon Sprinkling Test:  This is performed by taking the 
wagon into the high-pressure multi-point spray testing 
area. In this test, non-conformances are detected and 
removed.

Wagon Electiricity and Earthing Test: In this test, pos-
sible electricity leakages, crushed and scraped cables 
are detected and provisions are made. The test is car-
ried out by releasing voltage into the cables according 
to their thickness, quality and the power load they can 
carry.    

Air Conditioning Test: A detailed process to ensure the 
correct performance of a wagons air conditioning sys-
tem. The detection and correction of any faults. 

Braking Test: A rigorous inspection and testing process 
that includes brake line tightness, main reservoir imper-
meability and brake line cylinder tests     

Door Test: Danger switches and their correct operation 
are tested along with the communication synchroniza-
tion systems 

Sanitation: Water installations, which were examined in 
the impermeability tests, are tested again. Water heat-
ers, water boosters and plumbing fixtures are perfor-
mance tested. 

KALİTE KONTROL QUALITY CONTROL
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SAVASAŞ, etkin kalite yönetim sistemine sahip bir ku-
rum olarak, ürün ve hizmetlerinin uluslararası stan-
dartlara uygun olduğunu ortaya koyan ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, SAVA-
SAŞ’ın çevreye duyarlı bir sanayi kuruluşu olmasının 
uluslararası tescilidir. SAVASAŞ’ın sadece ürün stan-
dardı değil, sistem standardı ile de hareket ettiğini 
göstermektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifika-
sı’yla SAVASAŞ çalışanına verdiği değeri göstermekte-
dir. Uygun iş ortamıyla, çalışanların planlı ve sistema-
tik üretim yapmasını sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda da uluslararası standartlar kazanmıştır.

TSEN 15085 Demiryolu Uygulamaları, Demiryolu Araç-
lar ve Bileşenlenlerinin Kaynağı Sistem Sertifikası da 
bu standartlara ulaşıldığının bir diğer göstergesidir.

SAVASAS holds ISO 9001 Quality Management System 
Certificate which proves that SAVASAS owns an effi-
cient quality system and that its products and services 
conform to the relevant international standards. 

ISO 14001 Environment Management System Certifi-
cate benchmark SAVASAS as an environmentally con-
scious company. It indicates SAVASAS acts not only on 
product standards but also takes system standards 
into account.  

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Certificate 
displays SAVASAS’s care for its employees. SAVASAS has 
reached international standards in occupational health and 
safety and ensured planned and systematical production by 
providing its employees with suitable working environment.  

Also TSEN 15085 Railway Applications, Railway Vehicles 
and Components Source System Certificate is the indi-
cator of the attained standards. 

SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES
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