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KPS – Diğerlerine Benzemez

Yakıt perakende sanayine bir tedarikçi 
olarak, KPS hiçbir firmaya benzemez. 
Biz bütün dikkatimiz sadece boru 
hattına ve sumplara verdik. Bu alana 
odaklanmış tüm gayretimizi ortaya 
koyarak, pazardaki mevcut en iyi boru 
hattı sistemini tedarik edebiliriz. Hala, 
kimse boru yapabilip pazarlayamaz.  

Bizi gerçekten ayrı tutan, ürünler-
imizi kullananlara destek vermek için 
yeteneğimiz ve istekliliğimizdir. Size 
bir problemi asla sonuçsuz bırakmayız.

•  En yüksek kaliteli Ürünler. KPS ürünleri daima en yük-
sek kaliteye sahiptir. Ürünler saha testi yapılmadan büyük 
çaplı üretime katılmaz. Fabrikamızdan çıkan ürünlerin 
standartlarımıza uygun olmasını sağlayan sıkı bir Kalite 
Güvence programıdır.

•  Boru hattı tasarım hizmetleri & tasarımcı/mimar 
desteği. İstasyon sahiplerini genel şartnameler veya özel 
projeler için çizimlerle destek veririz veya tasarımcılara ve 
mimarlara faydalı bilgiler ve araçları bedava tedarik ederiz.

•  Montajcı eğitimi & desteği. KPS montajcıları sanay-
ideki en iyi montajcı eğitimi ve sertifika programı ve ayrıca 
sahada montaj desteğine giriş yetkisi ve tüm pazarlarımız 
hakkında genel teknik destek ile desteklenirler.



KPS ‘yi oluşturan insanlar, araçlar ve çiftlik arazi ile 
çevrilmiş göl kenarındaki küçük bir kasabadan geldiler. 

Bunun gibi bir yerde, işinizi yürütme usulünüz ve ayrıca 
sosyal ve aile yaşantınız, fazlasıyla tekrar iş yapma 
şansınızı etkiler. 

İsveçli Olma

Sonuç olarak, kuşaklara çok çalışmaları, alçakgönüllü 
olmaları ve boş vaatler vermemeleri öğretilir! 

Müşteriler arkadaş ve arkadaşlar müşteridir! 
Ortaklarımızı seçerken, işin nasıl yapılması gerektiği 
görüşümüzü paylaşanları seçeriz

. 
İyi servis ve güzel ahlakın asla modası geçmez



Firma içi Üretim

Sıfır Kaçak Anlayışı

Dolum istasyonlarından tüm yakıt kaçaklarının önlenebilir ve önlen-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle operasyonlarımızı imalar ve 
ürünlerimizin pazarlanması ile sınırlamayız. 

Doğru uygulama bilgimizi paylaşırız ve etkin bir biçimde en iyi tasarım, 
montaj ve bakım uygulamaları için zorlarız. Bu istasyon sahiplerine de 
para olarak en iyi değeri verecektir çünkü birçok yaygın problemler 
önlenebilir.

Tüm borularımızı ve sumpları kendi firmamızda üretiriz. Fabrikamız 
ve şirketin merkezi aynı binada yer almasından dolayı ürün kalitesi 
üzerine sıkı kontrol sağlayabiliriz. 

KPS’ de ürün tasarımcıları üretim ile yan yana oturur. Kısa 
haberleşme hatları ürün geliştirme sürecini sadeleştirir ve daha 
yenilikçi sonuçlar sağlar. 

Kısaca – ürün geliştirme maliyetini aşağıda tutarız böylece paranızla 
daha iyi ürünler elde edebilirsiniz.  

Emniyetli halde yakıt akışı
KPS vizyonu yakıt satışının zemin kirliliğine neden olmadığı ve daha 
fazla statik yangınların olmadığı bir gelecektir. İşçiler, müşteriler ve 
çevre güvendedir ve korunur.

•  Sıfır kaçak

•  Sıfır statik kazalar ve vakalar

Bir istasyonda iletken olmayan boru hattını iletken boru hattı ile değiştirirseniz, boru hattının sadece 



Firma içi Üretim

KPS Petrol Pipe System™Sıfır Kaçak Anlayışı

İletken Boru Hattı 

KPS Petrol Pipe System™ düny-
adaki en çok bilinen petrol boru hattı 
markalarından biridir. 

Borularımız, tüm önemli boru hattı 
standartlarının şartlarını, EN 14125, 
UL971 ve katı Alman Standardı dahil, 
yerine getirir. 

Biz EN 13463-1 ve ATEX 137 onayına da 
sahibiz. 

Bizim çift cidarlı boru hattı sistemimiz, 
dünyadaki en iyi geliştirilmiş ve montajcıyla 
uyumlu çift cidarlı sistemdir.

•  Daha Güvenli

•  Daha Kolay

•  Gelecekteki muhtemel değişikliklere karşı geçerliliğini 
koruyan 

Müşterilerimizin %95’i KPS conductive boru hattı kullanır. Bunu 
yaparak, pahalıya mal olan tedbirleri, karmaşık topraklama 
tertibatlarının zorluklarını ve iletken olmayan sistemlerde yapılması 
gereken topraklama tertibatlarının periyodik testleri ile ilave 
çalışmayı önlerler.

Buna ilave olarak, gelecekte hangi yakıtlar kullanılırsa kullanılsın, on-
lar işçilerin ve müşterilerin statik yangınlardan korunacağını bilirler.

bir kısmı bile iletken olsa elektrostatik güvenliği arttırırsınız.



KPS Sumpları & Kapakları 

KPS sumpları, sumpların yapılması gerektiği gibi yapılır 

Yıllar boyunca sızdırmaz ve sudan etkilenmeden kalırlar. Defor-
masyon veya çatlama oluşmayacaktır ve sumplar yakıt sızıntısına 
dirençlidir. 

Sumpların tamamen iletken tasarımı, sürtünme veya delik delme 
nedeni ile statik yüklenme riskini ortadan kaldırır. 

Tüm parçalar istiflenebilir, böylece nakliye maliyetleri diğer tedar-
ikçilere kıyasla üçte bir azalabilir.

KPS LPG Boru Sistemi™

KPS İnternet Sitesi & KPS Gazetesi 

KPS LPG boruları tamamen korozyonsuzdur ve yerde 
kaynak ve ekleme gerektirmez. Montajı kolaydır zira 
borular rulolanır ve sahada boyuna kesilirler. 

LPG borularımız, EX alanlarında kullanım için onları 
güvenli kılan iletken bir iç tabakaya sahiptir. 

KPS LPG boruları CE onaylıdır ve sürekli 25 bar’lık anma 
basıncına sahiptir. 

Eğer bir yakıt firması veya başka istasyon sahibi için çalışıyorsanız, 
eğer bir proje müdürü veya dolum istasyonları tasarımcısı veya bir 
KPS bayisi iseniz KPS gazetesi için kaydolabilirsiniz ve faydalı bilg-
ilerin toplandığı ve önsürüm haberlerin yayınlandığı KPS internet 
sitesine giriş yapabilirsiniz.  

Kaydolmak için www.kpsystem.com/login adresine gidiniz.



Tasarım Hizmetleri 

KPS tasarım hizmetleri, özel şartnamelerin geliştirilmesi, 
özel projeler için çizimleri, tasarımcılar, mühendisler ve 
ürün müdürleri için eğitimi, KPS Tasarım el Kitabı ve örnek 
çizimler ve şablonların bir veri tabanını içerir. İyi tasarım, 
problemleri henüz doğmadan çözer.

KPS Sumpları & Kapakları Montajcı Eitimi 

KPS İnternet Sitesi & KPS Gazetesi 

KPS, sanayide en iyi montajcı eğitimi ve sertifikasyon 
programına sahiptir. Eğitim ve sertifikasyon kriterleri 
her ülkede aynıdır. 

Tüm eğitmenlerimiz özenle seçilmiştir ve eğitimin kalites-
inin yüksek tutulmasını sağlamak için eğitilmişlerdir. 

KPS sertifikalı montajcılar tüm küresel veri tabanında 
listelenir. Sahada montaj desteği talep edilmesi halinde 
verilecektir. 
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