
BETONSTAR AŞ, 30 yıllık imalat tecrübesi ve de-

neyimli kadrosuyla 2008 yılından bu yana kamyon 

üzeri ve sabit beton pompalarının üretimini, satışı-

nı ve ihracatını yapmaktadır.

Bugün teknolojinin verdiği güç ile AR-GE Tasa-

rım Merkezinde fark yarattığı ürünleriyle yaklaşık 

7.000 parçayı bir araya getirerek sektörde dünya 

liderleri arasında yarışmaktadır. Bununla birlikte 

Türkiye’nin her köşesine; satış sonrası servis hiz-

metleri ve yedek parça vermektedir.

2018’de yerli piyasada bir önceki yıla göre çok kü-

çük bir büyüme gösteren sektörde, %20’lik pazar 

payını koruyarak bir önceki yıla göre ihracatında 

%5’lik bir artış göstermiştir. 2019’da ise ihracat rakamını 2,5 

kat artırarak son 12 yılın rekorunu kırmıştır. 2021 yılına gel-

diğimizde; ürün gamı ve bayi ağının genişlemesi, 50’yi aşkın 

ülkeye yaptığı ihracat rakamlarının 

artmasıyla hedef pazarı tüm dünya 

olan uluslararası bir şirket noktasın-

dadır. 

BETONSTAR’ın 2019 yılında geliştir-

diği mikserli pompa Allstar modeli, 

BAUMA Münih 2019 Fuarı’nda tanı-

tılıp satışa sunulmuştur. Avrupa’da 

kullanılan ve beton pompasına 

benzerliği ile bilinen “Slurrymixer” 

ürününü de ürün gamına eklemiş, 

ilk satışını Almanya’ya gerçekleş-

tirmiştir. 2020’nin şubat ayında ise 

ABD’de düzenlenen World of Conc-

rete Fuarı’nda BETONSTAR pom-

paları, sektör profesyonelleri ile 

buluşturulmuş ve önemli miktarda 

satış yapılmıştır. Ayrıca; 2020 yılın-

da Polonya, Fransa, İtalya, Çekya, 

Slovakya ve İskandinavya ülkeleri 

başta olmak üzere tüm Avrupa ge-

nelinde mikserli pompalarımız olan 

ALLSTAR 26-4Z ve ALLSTAR 32-4Z ile Avrupa’nın en çok ter-

cih edilen markası olmuştur. 

Üretiminin neredeyse %95’ini ihraç eden BETONSTAR her 

geçen gün ürün ve çalışmalarına eklediği inovasyon gücü ile 

hedef pazarını tüm dünya olarak belirlemiştir. Bugün faaliyet 

gösterdiği pazarlar arasında ABD, Japonya, Ukrayna, İsrail, 

Rusya, İran, Almanya, Polonya, Fransa, İspanya, Belçika, İskan-

dinavya ülkeleri, Kosova, İsveç, Makedonya, Gine, Azerbaycan, 

Irak, Filistin, Tunus, Kenya, Cezayir, Avustralya, Finlandiya, Mı-

sır, Gana ve Uganda bulunmaktadır. Kamyon üzeri beton pom-

pası segmentinde 20 metreden 58 metreye kadar (H20, H24, 

H30, H37, H40, H43, H47, H51, H52, H58) modelleri mevcuttur. 

Mikserli pompalar segmentinde ise iki özel model (Allstar 26 

ve Allstar 32) bulunmaktadır. Yüksek katlı binalarda kullanılan 

sabit beton pompaları (BSS 14, BSS 21, BSS 36, BSC 21 elektrik-

li motorlu BSS 14 E, BSS 21 E), city pump modelleri (BSS 21.90 

D CP ve BSS 10 70 CP) ve hidrolik beton dağıtıcı (kule bom) 

modelleri (BSD 26/33/36/39/43 model) bulunmaktadır.

Betonstar; 2021 yılı için en büyük hedeflerinden birini; H68/6 

modelinin prototipini üreterek dünya klasmanında yer almak 

olarak belirlemiştir.

Adres:  Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No.:2 Ümraniye / 

İSTANBUL

Tel:  +90 216 420 23 14 (pbx)

Faks:  +90 216 420 23 17

Web:  www.betonstar.com

E-posta: info@betonstar.com

BETONSTAR  

With its 30-year manufacturing 

experience and experienced staff 

in the sector, BETONSTAR 

AŞ has been carrying out the 

production, sales, and exports 

of on-truck and stationery 

concrete pumps under the 

BETONSTAR brand since 

2008. 

Today, it competes among 

the leading companies of the 

world in the sector by bringing 

together nearly 7,000 parts in its 

products with which it makes a 

difference in the R&D Design 

Center through the power of 

technology. Nevertheless,it 

provides after-sales services 

and spare parts to all corners of 

Turkey.

BETONSTAR
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60 yıldan daha uzun süredir inşaat sektörüne hizmet eden 

GÜRİŞ’in grup şirketi olan GÜRİŞ ENDÜSTRİ AŞ uzun yıllardır 

Ankara Gölbaşı fabrikasında sektörün tüm ihtiyaçlarını karşı-

layabilen modern tesislerinde hem projeye özel hem de stan-

dart ürünleri ile Türkiye ve 50’den fazla ülkeye beton santrali 

ihracatı yapan bir sanayi kuruluşudur.  

Yüksek üretim kalitesi ve yüksek standartlı ithal parçalar ile 

desteklenen imalat hattı ve kendine ait yazılımları ile beton 

santrali konusunda hazır beton sektöründen, madenciliğe ve 

tüm altyapı ve üstyapı projelerinde istenen özel reçeteli be-

ton ve karışımları, istenen kapasite ve konstrüksiyona göre 

imalat etmektedir.

2019 yılının ağustos ayından itibaren dünyanın en büyük ve 

kaliteli beton pompa üreticisi olan Alman SCHWING firması 

ile imzalanan mümesillik anlaşması sonrası, beton ve endüst-

riyel pompalama ekipmanlarının 

da Türkiye’de montaj, satış ve sa-

tış sonrası hizmetlerine tecrübeli 

ekip ile başlanmıştır. Bu sayede 

tüm proje ve hazır beton tesisleri-

nin ihtiyacı olan tüm model sabit 

ve mobil pompaları GÜRİŞ garan-

tisi ile temin edilebilmekte, geniş 

servis ağı ile yurt içi ve yurt dışın-

da yedek parça ve servis hizmeti 

verilebilmektedir.

GÜRİŞ firması hazır beton sektö-

rüne hizmet eden beton santrali 

ve beton pompası ürünleri dışında, 

betonun ham maddesinin temi-

ninde taş ocaklarında kullanılan Japon menşeli FURUKAWA 

marka delici ve kırıcılara ait uzun yıllardan beri mümessilliği-

ni yapmakta ve yurt içi ve yurt dışında yedek parça ve servis 

hizmeti vermektedir. Taş ocakları, madencilik, tünelcilik ve 

inşaat sektöründe dünyanın saygın delici sarf malzemeleri 

üreticilerinden ROBİT markasının dünya çapındaki distribü-

törleri arasında 2020 yılı özel performans ödülünü de almış 

olan GÜRİŞ Endüstri, müşterilerinin her türlü operasyonunda 

doğru araçları, bilgiyi ve desteği alması için tecrübesini özve-

rili ve titiz bir şekilde sunmaktadır.

Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ 

Adres:  Cevizli Mah. Tugay Yolu No.: 8  34846

Maltepe - İstanbul / Türkiye

Tel:  +90 216 305 05 57

Faks:  +90 216 305 53 97

Web:  www.gurisendustri.com

E-posta: info@gurisendustri.com

GÜRİŞ  

GÜRİŞ ENDÜSTRİ AŞ, a 

group subsidiary of GÜRİŞ 

that has been serving the 

construction industry for over 60 

years, is an industrial enterprise 

that provides concrete plants 

to Turkey and exports them to  

over 50 countries, with its both 

project-specific and standard 

products in its modern facilities 

that can fulfill all the needs of 

the sector in its Ankara Gölbaşı 

factory for many years. 

GÜRİŞ
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