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.tr Firmamız 1997 yılından itibaren Savunma Sanayi sektörüne 

bulunmaktadır. 2008 yılından itibaren Unifirm Savunma Sanayi 
adı altında Türk Savunma Sanayisine hizmet vermeye devam 
etmiştir. Modernizasyon kapsamında yedek parça üretimi, ihtiyaçlar 
doğrultusunda özgün tasarım, projeye dayalı ürün geliştirme ve 
üretimde yerlilik oranının artırılması gayreti içerisindedir. 

Unifirm Savunma Sanayi ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Rusya 
ve Ukrayna ile ticari ilişkilerini sürdürürken Bangladeş Silahlı 
Kuvvetlerine yedek parça ihraç etmeye aktif olarak devam 
etmektedir. 
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FAALİYET ALANLARI :
• Amerikan menşeli askeri araç yedek parça üretimi  

(M-48,M-52,M-60,M113),

• Rus menşeli  araç yedek parça üretimi (BTR-60,BTR-80),

• TSK Lojistik Komutanlığı envanterinde bulunan Seyyar Sahra 
Üniteleri yedek parçaları, 

• Kamaz Kamyon yedek parçaları,

• Land Rover  Jeep, Mercedes ve MAN Kamyon yedek parçaları,

• KBRN/NBC Hortumu.

Uzun yıllara dayalı deneyimimiz ile mevcut ürünlerin katalog 
çalışması tamamlanmış ve her geçen gün geliştirilmektedir. Bu 
sayede firmanın kurumsal yapısı gelişmekte ve ürün bilgisi, tecrübe 
ve deneyim konusunda yaşayan hafıza oluşturulmaktadır.
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BTR-60 /80

Firmamız BTR-60/80 yedek parçası üretimine bir aile firması olarak 
başlamış ve 25 yılı aşkın bir süre Türk Silahlı Kuvvetlerine yedek 
parça tedarikçisi olarak hizmet vermektedir. Bu güne kadar en küçük 
cıvatasından diferansiyeline kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 
20.000 kalemden fazla yedek parça üretiminde bulunmuştur. BTR 
60/80 araçları için yedek parça katalogu oluşturularak ihtiyaç duyulan 
yedek parça kısa sürede üretilebilmektedir. 
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KOBRA ZIRHLI ARACI

OTOSAN Firması tarafından 
üretilen Kobra Zırhlı araçlarının 
tüm versiyonlarında oldukça geniş 
yelpazede yedek parça üretimimiz 
bulunmaktadır. 
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ABD MENŞELİ 
ASKERİ ARAÇLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri yedek parça tedarikçisi olarak firmamızın ABD 
menşeili askeri araçlardan; M48, M52 ve M60 serisi Ana Muharebe 
Tankı, Fırtına Obüs ve M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarının 
yedek parçalarını üretebilmektedir. NATO Stanag’larına uygun ürün 
kodu ile yedek parça ihtiyacı tespit edilebilmektedir. TSK tarafından 
onay görmüş elimizdeki birçok yedek parça numunesi ile istenilen 
yedek parçanın kısa sürede üretilmesi sağlanmaktadır. Web sitesi 
üzerinden de ihtiyaç duyduğunuz ürün kodunu/NSN ve parça 
numarası girerek fiyat teklifi istenebilmektedir.
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KBRN/NBC HORTUMU

Unifirm Savunma Sanayi Firması 
geçmişten gelen tecrübesi ile 10 
yılı aşkın süredir Mlt-Std 14506’ya 
uygun olarak KBRN/NBC hortumu 
üretme kabiliyetine erişmiştir. Anılan 
hortumlar İsrail’de yapılan tüm (Basınç 
testi, Kimyasal sızdırmazlık testi, 
Biyolojik sızdırmazlık testi, Esneklik ve 
Dayanırlık) testlerden tam not almıştır. 
Hâlihazırda yurtiçi satışlarımız ve 
yurtdışı ihracatımız devam etmektedir. 

BTR 80 LASTİĞİ

Türkiye’nin milli gururu 
PETLAS tarafından üretilen 
BTR Zırhlı araç lastikleri 
Unifirm Savunma Sanayi 
tarafından Bangladeş Silahlı 
Kuvvetlerinde kullanılmak 
üzere onay alınmıştır. PETLAS 
hâlihazırda dünyada BTR lastiği 
üreten birkaç firmadan birisidir. 
Kalitesi ve hafif piyade silahları 
ile isabet almasına rağmen 
aracın hareket kabiliyetini 
koruma özellikleri ile yüksek 
tehdit ortamında ve muharebe 
sahasında tercih edilmektedir. 
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Unifirm Savunma Sanayi firması, 
30’un üzerinde altyüklenici 
yerli firma ile beraber çalışarak 
geniş bir yelpazede yedek parça 
üretme kabiliyetine sahiptir. 
Millileşme oranını artırma ve 
müşteri memnuniyeti ana prensip 
edinmektedir.

Bilgi ve tecrübemizle 
daima yanınızdayız.

İhtiyaç duyduğunuz yedek parça 
ve sistem için bizlere ulaşın.

Adres
Ayvalı Caddesi N0:60/D
Etlik / Ankara - Türkiye

Tel
+90 312 3520045

Faks
+90 312 3212160

Mail
info@unifirmsavunma.com.tr

ercan@unifirmsavunma.com.tr

Web
www.unifirmsavunma.com.tr
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