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HAKKIMIZDA
1982 yılından itibaren bağımsız yedek parça pazarına katma değer ve bilgi birikimi katan kadrosuyla
Türkiye ve dünyada ortaklarıyla kaliteyi ön planda tutan JUST ve ekibi, binek, ticari araç, kamyon ve otobüs
parçaları konusunda sektörün önemli ve öncü tedarikçilerinden biridir.
Uzun yılların getirdiği deneyimi ile kaliteyi ön planda tutarak müşterilerinin övgüsünü kazanan JUST,
çeşitlilik ve servis kalitesi ile partnerlerine uygun çözümler üretmektedir.
JUST ürünlerini kullanan müşterilerimizin ve ticari partnerlerimizin markaya olan güvenlerindeki en belirgin
neden, JUST ürünlerinin IATF/TS16949 kalite belgesine sahip olmasıdır.
İşine önem veren profesyoneller için ‘PROFESYONELLER İÇİN JUST’ sloganıyla yola çıkan firmamız,
fiyat istikrarı ve zamanında sevkiyat politikası ile bağımsız yedek parça pazarının çözüm ortağıdır.

MİSYON VE VİSYONUMUZ
Misyonumuz
Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte bağımsız yedek parça sektöründe kalite ve çeşitliliği ile isminden
söz ettiren uluslararası lider bir tedarikçi olmak.
Vizyonumuz
Sektörün gereksinimlerini ön planda tutarak, işbirliği yaptığımız müşterilerimizle sürekli diyaloğu arttırıp,
kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla ticari partnerlerimizin hizmetine sunmak.

KALİTE POLİTİKASI
Başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibi ile çalışan firmamız; toplam kalite
felsefesine uygun bir yönetim anlayışı içerisinde, müşterilerimizin memnuniyetini sürekli olarak arttırmayı,
her türlü önerilerinizi büyük bir ciddiyetle dikkate almayı, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi
hedeflemektedir.
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MARKA
Güçlü bir marka algısının bütün ögelerini bünyesinde bulunduran JUST, ‘PROFESYONELLER İÇİN JUST’
sloganıyla ürünlerinin bağımsız yedek parça pazarında seçkin ticari ortakları tarafından neden talep
edildiğinin en önemli göstergesidir.
JUST ürün gruplarının müşterilerimiz tarafından talep edilmesinin nedenleri;
- Ürün kalitesi
- Fiyat istikrarı
- Taleplerin güncel olarak takibi
- Ürün grubunun çeşitliliği
- Hızlı sevkiyat
- Ulusal ve Uluslararası güven ve bilinirlik
- Üst düzey teknolojik sipariş takibi ve katalog alt yapısı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
Müşterilerimiz bizim hem varlık nedenimiz hem de misafirimizdir.
Müşterilerini memnun eden kurumlar sürekli gelişir, müşteri memnuniyeti standartlarını oluşturamayan
kurumlar ise bir süre sonra etkinliklerini kaybeder. Bu saptamadan yola çıkarak, müşterilerimizin beklentisini
iyi analiz eder; çözüm odaklı yaklaşımlar içinde oluruz.
Bu doğrultuda müşteri memnuniyetine yönelik temel ilkelerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk
duyarız.
Müşterilerimizin şikâyetlerini nezaketle dinler; gerekli yerlere iletir ve en kısa sürede cevaplanması için
çalışırız.
Müşterilerimizin taleplerini doğru anlar; gerekli yerlerle görüşür, elimizden geldiğince karşılamaya çalışırız.
Misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizle oluşturduğumuz yüksek kalite anlayışımız çerçevesinde
ürün ve hizmetlerimizden duyulan müşteri memnuniyetine büyük önem veriyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK
Doğaya ve geleceğimiz olan yeni nesillerin sağlığını tehdit edecek ürünleri bünyemizde bulundurmamak;
‘Doğaya Saygı, Yaşayanlara Saygı’ prensibini kendine ilke edinen firmamız gelecek nesillere ahlaklı,
dürüst ve yaşanabilir bir toplum miras bırakmak için sosyal projelerde aktif rol oynamaktadır.
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Aks
Tüm JUST aks ürünleri, uzun ve sorunsuz bir performans
sağlamak için sıkı bir şekilde kontrol edilen
malzemelerden yapılmıştır ve paslanmaya
karşı koruyucu yüzeyle kaplanmıştır.

Aks Kafası

JUST aks kafası takımının parçaları şunlardır:
•
C.V. Joint
•
Toz kapağı
•
Kelepçe
Somun
•
•
Yağ

Çalışma yüzeylerinin yüksek düzeyde
optimal sertliğini sağlamak için, JUST aks
kafaları yüksek kaliteli çelikten üretilir ve
yüksek frekanslı akımlarla ısıl işleme tabi
tutulur. Her hammadde grubu, önde gelen
otomobil üreticilerinin önceden belirlenmiş
parametrelerine göre laboratuvarlarda
test edilir.

Eksantrik Zincir Seti
Eksantrik zincir seti ürününün kültürü satış sonrası
pazara komple bir çözüm getirmek için oluşturuldu.
Bu yüzden JUST bir eksantrik zincir seti kurulumunu
tamamlamak için gerekli tüm parçaları son germe
cıvatasına kadar dahil etmeye özen gösterir.
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Aks Taşıyıcı
JUST, satış sonrası otomotiv endüstrisine
en iyi kalitede aks taşıyıcı ürünleri sağlar.
JUST en iyi performans için yüksek
kaliteli bileşenlerin üretilmesine
kendini adamıştır.
En yeni makine ve aletlerle donatılmış olarak, gelişmiş güç özellikleri
ve en güvenilir performans için en iyi hammaddelere sofistike dövme teknikleri uygular.

Teker Poryası
Tüm JUST teker poryaları, yüksek kalitede çelik ve yüzey
kusursuzluğu kullanılarak üretilmiş üstün kaliteli parçalardır.
Yüksek kaliteli contalar, OE sınıfı sensörler, hassas üretim
teknikleri ve hassas montaj toleransları ile her biri, form
ve fonksiyona uyması için gerçek OE standartlarında
% 100 test edilmiştir.
JUST, aftermarket piyasasında en geniş porya yelpazesini
sunuyor

Teker Rulmanı
JUST teker rulmanı, geniş ürün yelpazesi ve
çok çeşitli uygulamaları ile tekerlek dışı
rulmanları kapsar. Bu tamamlayıcı parça
numaralarıyla JUST, teker rulmanı çizgisini
sürekli yükselterek müşterilerine
rakiplerinden daha çekici ve kapsamlı
bir ürün teklifi sunar.
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Debimetre
JUST debimetre, motora giren hava
miktarını optimum hava-yakıt oranı için ölçer.

Yakıt Depo Şamandırası
JUST yakıt depo şamandırası OE testli ve onaylanmış
bileşenlerle üretilmiştir. Yakıt modüllerimizi ve
şamandıralarımızı, sizin ve müşterilerinizin gönül
rahatlığıyla güvenebileceği parçalarla tasarlıyor ve
üretiyoruz.

Yakıt Pompası
JUST yakıt pompaları sadece yüksek kalite değil, JUST
kalitesidir. Yaptığımız her parçada uzun yıllara dayanan
bir deneyimimiz mevcut, böylece siz ve müşterileriniz için
neredeyse % 100 memnuniyet sağlıyoruz.
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EGR Valfi
JUST EGR valfleri arabaların sorunsuz çalışmasını
sağlamaktan daha fazlasını yapar. Egzoz gazını
verimli bir şekilde yeniden kullanır ve hatta ilk
olarak azotun oluşumunu önlerler.
Bu yüzden daha fazla OE hassasiyeti ile daha
az kirliliğe yol açar.

Gaz Kelebeği
Tüm gaz kelebeği ürünlerimiz, gerekli
IATF / TS 16949 standartlarını sağlamak
için % 100 performans testinden geçmiştir.
Bir JUST gaz kelebeğini aracınıza takarken,
zamandan ve paradan tasarruf ederken
mükemmel performans sağlayacağından
emin olabilirsiniz.

NEW
ARRIVAL

Oksijen Sensörü

www.justspareparts.com.tr

JUST oksijen sensörlerimizin her biri, hızlı,
etkili, uzun ömürlü performans için kanıtlanmış
OE teknolojisine sahiptir.
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NEW
ARRIVAL

Far Yıkama Motoru
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JUST far yıkama motorları en temiz farlar sunarak en
güvenli seyahatler ve en uzak görüş mesafesi sağlar.

Silecek Kolu

NEW
ARRIVAL

JUST silecek kolları, OE tedarikçileri
tarafından IATF / TS 16949 standartlarına
göre üretilmektedir. JUST kalite, güç ve hız
bileşenlerinin marka adıdır.

www.justspareparts.com.tr

Silecek Motoru
NEW
ARRIVAL

www.justspareparts.com.tr

En kötü hava koşullarında bile ön ve arka
camdan net bir görüş sağlanmalıdır.
Bu nedenle JUST ekipmanlarında silecek
motoru geliştirildi. Böylece ön ve arka camda
kesin olarak belirlenmiş özellikler ile adapte
edilerek ön ve arka camdaki sistemi tamamlar.
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CO M I N

N
G SOO

COMING

Silecek Süpürgesi

SOON

Sürekli olarak en yüksek silecek performansı
için, JUST silecek lastikleri sağlam bir silme
hareketi sağlar. Arka camda ve ön camda,
yüksek hızlarda bile iyi görüş sağlar.

CO M I N

N
G SOO

COMING
SOON

Hava / Polen / Yakıt / Yağ /
Şanzıman Filtresi
JUST filtreleriyle motorunuza temiz bir
nefes verin.

Karbüratör
Tüm JUST karbüratörler OE standartlarına
göre üretilmiştir. IATF / TS 16949'ya göre
onaylıdır.

NEW
ARRIVAL

Sensör / Müşür
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JUST, aftermarket piyasasında en iyi sensör ve
müşür ünitelerini sunar.
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Yağ Karteri
Kapsamlı yağ karteri ürünlerimizde, tam bir
onarım için tahliye tapaları bulunur. Bu parça
doğrudan uyumlu olduğundan, tam oturma
ile ek bir verimlilik ve rahatlık unsuru sağlar.
•
Damgalı çelik veya alüminyum döküm
konstrüksiyonu ile uzun ömürlü dayanıklılık
sağlar
•
Yüksek dayanıklı kaplama ile paslanmayı
önler
•
Sıkı mühendislik ile kalite standartlarına
uygun olarak üretilmiştir

Yağ Pompası
JUST yağ pompası, sıradan diğer pompa ile
karşılaştırıldığında, daha yüksek verimli pistonlu
pompa, üstün basınç ve sıcaklık özellikleri sunar.
Tahliye oranı, motor hızı, yüksek verim ve düşük
güç tüketimi ile kontrol edilebilir.

Yağ Soğutucu
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Tüm JUST yağ soğutucuları, tüm standart aşınma
parçalarının değiştirilebilirliğiyle orijinali gibi
işlemek için % 100 test edilmiştir.
Tüm JUST yağ soğutucuları, tutarlı kaliteyi sağlayan
IATF / TS 16949 sertifikalı bir tesiste üretilir.
JUST yağ soğutucusu, güvenilir ve verimli bir
soğutma sağlamak için kaliteli bir şekilde
tasarlanmıştır.
Soğutucu, sıvı sızıntısı ve aşırı ısınmanın önlenmesine
yardımcı olur, motoru olası pahalı hasarlardan
korur ve ömrünü uzatır.

Depo / Kapı Kilit Mekanizmaları
JUST Kapı Kilidi Motorları, araçların form ve
işlevlere uyması için OE şartnamelerine göre
yapılmıştır, bu nedenle sorunsuz kurulum sağlar
ve her seferinde ilk kez gibi çalışırlar.
IATF / TS 16949 sertifikalı tesislerde aynı
şartnamelere ve kalite standartlarına uygun
olarak üretilirler.

Bagaj Amortisörü
JUST bagaj amortisörlerinin rakiplerine göre
birçok avantajı vardır. Kompakt, uzun ömürlü,
güvenli ve tamamen bağımsız.

CO M I N

N
G SOO

COMING
SOON

Havalı Amortisör
Havalı süspansiyon, elektrikli veya motorla
çalışan bir hava pompası veya kompresörle
çalışan araç süspansiyonudur. Kompresör,
kauçuktan yapılan hava körüklerini pompalar.
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ABS Sensörü
JUST ABS sensörleri, hava paketi konektörleri
ve kaplamalı pimlerle ve kesinlikle OE
standartlarına göre test edilmiş olarak,
güvenle eşleştirebileceğiniz doğru, uzun
ömürlü sensör için optimum sinyal
kararlılığı ve güvenilirliği sunar.

CO M I N

N
G SOO

COMING
SOON

Fren Balatası
Her zamankinden daha hızlı bir şekilde
araçları durdurmaktan sorumlu olan fren
balataları, fren sistemindeki en önemli
bileşenlerden biridir. Ve işte bu, birini
seçerken, hiçbir şeyden taviz verilmemesidir.
JUST fren balatalarımız, OE ile aynı
performans standartlarını karşılayacak
şekilde tasarlanmış, üretilmiştir ve test
edilmiştir.

CO M I N

Fren Diski

N
G SOO

COMING
SOON

Tüm JUST Fren Diskleri, uzun ömür garantisi sağlar
ve yüksek kalite, hassas üretim teknikleri ve hassas
montaj toleransları kullanılarak üretilir.
Her biri gerçek OE spesifikasyonlarına göre
% 100 test edilmiştir.
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Fren Hortumu
Kaliteli yapı, daha uzun ömür için dayanıklılık, kimyasal
ve termal direnç sağlar.
Banjo ve bağlantı elemanlarına sahip fren hortumları,
uygun sızdırmazlık sağlamak için yeni bakır rondelalar
içerir.
Emniyet standartlarının karşılandığından emin olmak için
tüm fren hortumları 4.000 PSI'ye kadar test edilmiştir.
Uygun montaj ve kurulum kolaylığı sağlamak için varsa,
entegre braketler dahil.

NEW

Kalorifer Motoru

ARRIVAL
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JUST kalorifer motoru, havalandırma
deliklerinden hava üflemekten sorumlu olan
ana elektrik motoru olarak işlev görür.
Genellikle kalorifer motoru direnci ve anahtarı
tarafından kontrol edilir ve kabin sıcaklıklarını
düzenlemeye yardımcı olmak için birkaç farklı
hızda çalışabilir.

NEW
ARRIVAL

Kalorifer Rezistansı
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JUST kalorifer rezistansı, aracın ısıtma ve iklimlendirme
sisteminin bir parçası olan elektrikli bir bileşendir.
Fan motorunun hızını kontrol etmekten sorumludur.
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Ateşleme Bobini
JUST ateşleme bobini bir otomobilin ateşlemesinde
bir endüksiyon bobinidir.
JUST ateşleme bobinleri akünün düşük voltajını, yakıtı
ateşlemek için bujilerde elektrik kıvılcımı oluşturmak için
gereken binlerce volta dönüştüren sistemin adıdır.

Buji Kablosu
SADECE, tam teminatlı en iyi kablo
teknolojisine sahip kaynaktır. Üstün güç
ve verimli performans sunan zahmetsiz
kurulumların yanı sıra üstün teknolojiden
de yararlanabilirsiniz. İstediğiniz uygunluk,
form ve işlev için JUST buji kablosu tam
anlamıyla çareniz olacaktır.

Antifiriz
JUST antifriz, aracınızın motor soğutma
sistemindeki suyun donma noktasını
düşürerek cıva düştüğünde suyun donmasını
önler.
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Balata Spreyi
JUST balata spreyi, fren balatalarını, fren disklerini
ve diğer yedek parçaları temizlemek için
tasarlanmış özel bir üründür. Solüsyon nesneye
püskürtülür ve ardından silinir. İnatçı kirleri
çıkarmak, gres ve yağları temizlemek ve fren
tozunu temizlemekte üstün performans sağlar.

Direksiyon Kutusu
JUST, manuel, hidrolik ve elektrik gücü olmak üzere
üç tip direksiyon kutusu sunar. Her ünite OE özelliklerine
göre üretilmiştir ve parçanın yeni bir parça ile aynı şekilde
işlevsel bir şekilde çalışmasını, uzun bir ömre sahip ve
güvenli olmasını sağlamak için test edilmiştir.

Direksiyon Pompası
JUST direksiyon pompaları, direksiyon simidinizi
mümkün olduğunca az çabayla sorunsuz bir şekilde
çevirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır,
böylece her virajda yüksek yol tutuş
sağlayabilirsiniz. JUST hidrolik direksiyon
pompaları ile kolay dönüş sağlayabilmeniz için
bilek hareketi yeterlidir.
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Devirdaim Su Pompası
JUST, her bir devirdaim su pompasının, kaçak,
rotasyon değişimleri, gürültü, titreşim ve tork
açısından fabrikadan ayrılmadan önce kalite
kontrolünü sağlar. Bu nedenle, her pompa, kutu
performansından endişe duyulmadan % 100 test
edilmiştir. Tüm pompalar OE özelliklerinde, daha
iyi standartlarla üretilir.
IATF / TS16949 uluslararası kalite standartlarına
göre sertifikalandırılmıştır.

Fan Motoru
JUST fan sistemi ile motor soğutma
performansınızı iyileştirin.

NEW
ARRIVAL
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Klima Kompresörü
JUST, konforu arttırmak ve daha iyi yakıt
ekonomisi ve emisyonları sağlamak için
tasarlanmış kanıtlanmış bir kalite kompresörü
sunar.
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CO M I N

N
G SOO

COMING

Alternatör

SOON

JUST alternatörler, en zorlu çalışma koşullarında
bile yıllarca güvenilir performans sağlamak için
OE standartlarına göre üretilir ve % 100 kalite
testinden geçirilir.

CO M I N

N
G SOO

COMING
SOON

Alternatör Kasnağı
Mümkün olan en iyi malzemelerden ve rulmandan
yapılan JUST alternatör kasnakları, her bir parçanın
sağlamlığını temin etmek için OE yüksek kalite
standartlarına göre test edilmiştir.

NEW
ARRIVAL
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Marş Motoru
JUST, en yeni nesil marş motorları,
kullanım ömrünü, güvenilirliği, rahatlığı
ve verimliliği artıran yüksek kaliteli
bileşenlerle geliştirilmiştir.
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