Airadio
http://www.airadio.com

AIR, Motorolanın EMEA bölgesindeki en büyük distrubütörü olarak, ticari, endüstriyel, devlet ve
kamu güvenliği, ulaşım sektörlerine bilgi teknolojileri, profesiyonel haberleşme çözümlerinin
kurulumunu ve yürütülebilirliğini sağlayan öncü bir teknoloji firmasıdır.
AIR,aralarında geniş bantın da bulunduğu TETRA, Komut yönetimi, AVL/GPS, Haberleşme
sistemleri testi, kablosuz kapsama, acil durum haberleşmesi, sistem integrasyonu ve talebe göre
çözüm üretimi sağlayan geniş çeşitlilikteki profesiyonel çözüm ve ürünler sağlamaktadır.
AIR is a technology company distributing wireless products and solutions for an array of vertical
markets. American International Radio is recognized as the Largest Motorola Distributor in
EMEA.
Their solutions offer modular support, flexibility with architecture, easy data migration, multifrequency, multi-system interoperability with various platforms, enhanced specturm efficiency,
integrated privacy and are scalable from single site to nationwide systems

Amsted
https://www.amstedrail.com/

Amsted Rail, ağır yük taşıyan vagon ve lokomotifler için şasi ve vagon parçaları üreten dünyanın
önde gelen firmalarından biridir. Masted Rail aynı zamanda müşterilerinin ileride
karşılaşabileceği zorlukları öngören geleceğe yönelik çözümlerini ve teknik uzmanlığını da
müşterilerine sunmaktadır.
Toplam altı kıtada ve tüm önemli demiryolu pazarında aktif olan Amsted Railin destek ekibi 7/24
müşterilerinin hizmetindedir ve müşterilerine en hızlı çözümleri sunmaktadır.
Amsted Rail ® is the world’s leading manufacturer of undercarriage and end-of-car railcar
components for heavy haul freight railcars and locomotives. The company also builds in
technical expertise to deliver forward-looking solutions that anticipate the challenges the
customers will face tomorrow.
With operations across six continents and in every significant railroad market, their support team
is available 24/7, and will hit the ground running to get the customers the parts, systems and
solutions which they need fast.

Behr & Associates
Master Packing & Rubber, Inc.
http://www.mprcseals.com
Master Packing / Rubber şirketi 1982 yılında kurulmuştur ve gıda işleme, tıbbi ilaçlar, rafineri,
kimyasal fabrikalar, pompa ve valf üretimi, lokomotif üretimi, nükleer santral, su dağıtım
şebekeleri, ve demiryolu ve denizcilik ikinci piyasası gibi pek çok farklı sektörde
mühür/damga/conta çözümleri sunmaktadır.
Metal, spiral sargı, ısı değiştirgeci, polimer, yumuşak lifli materyal, mantar, lastik bağlı mantar,
cam, seramik, saf yumuşak karbon ve teflon gibi çok farklı malzeme ve tasarım çeşitliliğine sahip
contalar üretmektedir.
Master Packing & Rubber Company was founded in 1982. The seal solutions and innovations
across a wide range of industries including; Food Processing, Pharmaceuticals, Refineries,
Chemical Plants, Pump and Valve Manufacturers, Locomotive Manufacturers, Power Plants,
Water Treatment Plants, and Rail and Marine after market
They supply gaskets from a wide variety of materials and designs; metal, spiral wound, heat
exchanger, polymers, soft fibrous material, cork, cork with rubber binder, glass, ceramic, graphite
and Teflon.

Greenbrier
www.gbrx.com/

Greenbrier Kuzey Amerika, Avrupa ve Brezilya’da, gerek kendi üretim tesislerinde, gerek
kurduğu ortaklıklar ile, yük vagonları dizayn edip üretmekte, vagon parçaları üretimi yapmakta,
onarım çözümleri sunmakta, ayrıca ray dokumu ve mavna/duba üretimi yapmaktadır . Firma
ayrıca ulaşım endüstrilerine tekerlek servisi, parça tedariki yapmakta ve leasing vermektedir.
Greenbrier 9.000 adet kiralık vagon filosuna sahip olmakla beraber, toplamda 268.000'den fazla
vagona yönetim hizmeti sunmaktadır.
Greenbrier by its self or with its joint ventures designs, builds freight railcars, produces railcar
components, provides freight railcar repair and build rail castings. Company also provides
wheel services, parts, leasing and other services to the railroad and related transportation
industries.
Through other joint ventures Greenbrier produces rail castings, tank heads and other railcar
components. Greenbrier owns a lease fleet of over 9,000 railcars and performs management
services for over 268,000 railcars.

The Heritage Group
http://www.thginfo.com/

The Heritage Group, faaliyetlerine 85 yılı aşkın bir süre önce, evlere ısınmada kullanılmak üzere
kamyon ile yakıt gönderimi ile başlamıştır. Günümüzde firmanın dünyanın farklı bölgelerinde
6.000’den fazla çalışanı bulunmaktadır. THG’nin inşaat ve materyaller, çevresel hizmetler ve geri
donuşum, enerji, arıtma ve özellikli kimyasallar gibi çeşitli konularda uzman grup firmaları
vardır. The Heritage Construction & Materials firması 50 yıldan uzun suredir asfalt ürünleri,
agrega tedariği ve inşaat servisi deneyimini müşterilerine sunmaktadır. Heritage, özellikle yol
yapımcılarının karşılaştığı sorunlara çözümler uretmektedir,
THG began more than 85 years ago as a home heating fuel delivery business with a single truck.
Today, their businesses employ more than 6,000 people around the world. THG has a diverse
portfolio of companies operating in the construction & materials, environmental services &
recycling, energy & refining, and specialty chemicals sectors. For more than 50 years, the
Heritage Construction & Materials (HCM) family of companies has offered expertise in asphalt
products, aggregate supply, and construction services. Heritage is experienced in providing
solutions to problems that road constructers face.

Jensen Hughes
http://www.jensenhughes.com
Jensen Hughes havaalanı, demiryolu ve karayolu araç tesisleri, deniz tesisleri ve gemi
operatörleri gibi ulaştırma tesislerine yangından korunma ve güvenlik konularında destek verir.
Yangın ve can güvenliği sistemleri insan hayatına, mal ve çevreye gelecek tehdidi en aza
indirmek için tasarlanmıştır.
Havaalanlarından toplu taşıma tesislerine, uçak hangarlarından tren bakım istasyonlarına, firma
bünyesindeki mühendisler ve danışmanları ulaştırma sektörünün tasarım ve inşasına özgü
güvenlik zorlukları konusunda tecrübe sahibidirler.
Jensen Hughes supports fire protection and life safety for transportation facilities by helping
operators of airports, rail and road vehicle facilities, and marine facilities and vessels to ensure
fire and life safety systems are designed properly to reduce the threat to life, property and the
environment.
From airports to mass transit facilities and from airplane hangars to railyards to ships, their
engineers and consultants understand the inherent safety and security challenges that are unique
to design and construction in the transportation sector.

NOVA Power
http://novapower.com/

NOVA Power Solutions 1988'den bu yana, savunma ve endüstriyel uygulamalara yönelik hassas,
dayanıklı güç yedekleme modülleri geliştirmektedir. Nova Power, basta savunma ve güvenliğe
yönelik görev-kritik sistemler olmak üzere kent güvenlik yönetim sistemleri, akıllı trafik
sistemleri ve diğer endüstriyel uygulamaların gerektirdiği zorlu çalışma koşullarına uygun UPS
çözümleri konusunda deneyim sahibidir.
NOVA Power Solutions has been specialized in providing high quality, reliable and rugged
custom tailored continuous power quality protection solutions (UPS) and battery back-up
products to global defense and industrial markets since 1988. NOVA Power Solutions has the
understanding and relevant expertise in defense communities and security protection systems.
Company offers continuous power quality protection services to cities; smart traffic systems and
offer other power systems to other harsh industrial operating environments.

Progress Rail
http://progress.cat.com/

Bir Caterpillar şirketi olan Progress Rail Services Corporation, demiryolu ve transit sistem urun
hizmetlerinin dünya çapındaki en büyük, entegre ve çeşitlilik sunan tedarikçisidir. Caterpillar
ayrıca inşaat ve maden ekipmanlarının, dizel ve doğal gaz motorlarının ve endüstriyel gaz
türbinlerinin bir numaralı imalatçısıdır. Caterpillar’in sahip olduğu teknoloji ve sunduğu kaliteli
hizmetler Progress Rail’in güvenilirliği ile birleşerek, sunduğu hizmet ve ürünlerin uluslararası
demiryolu sektöründe bir büyüme vaad etmesini sağlamaktadır.
Progress Rail Services Corporation, a Caterpillar company, is one of the largest integrated and
diversified suppliers of railroad and transit system products and services worldwide. Caterpillar is
the world's leading manufacturer of construction and mining equipment, diesel and natural gas
engines and industrial gas turbines. The technology and world reach of Caterpillar, combined
with the service standard and historical reliability of Progress Rail, ensures their products and
services make a growing impact on the world rail industry.

Right Weigh
http://www.rwls.com/

Right Weigh ağırlık ölçümleri için basit, uygun fiyatlı çözümler üretmek amacı ile kurulmuştur.
1998’de Sid Campbell Right Weigh’in ilk yük olçum sistemini geliştirmiştir. Alaska’da bir filo
sahibi ve operatörü olan Sid, ölçeğini kamyon ve romorklerinde kullanmıştır. Sonrasında kendi is
alanındaki çoğu kimsenin de benzer çözümler aradığını fark etmiştir. O tarihten bu yana Right
Weigh dijital yük ölçüm sistemleri için en çok tercih edilen tedarikçi haline gelmiştir. Right
Weigh Inc. taşımacılık sektöründe verimliliği, karlılığı ve güvenliği arttıran, güvenilir ve uygun
fiyatlı yükleme sistemleri sunmaktadır.
Right Weigh was born from the need to have a simple and affordable solution for monitoring
weight loads. In 1998, Sid Campbell developed Right Weigh’s first onboard load scale. As a fleet
owner and operator in Alaska, Sid used his scales on his own trucks and trailers. He recognized
that many of his peers were also in search for the same solution. Since then, Right Weigh has
become the go to supplier of on board load scales. Right Weigh, Inc. provides reliable and
affordable load scale systems that support the productivity, profitability, and safety of the
commercial transport industry.

Trimble
http://www.trimble.com

Trimble, kar ve verimliliği en yüksek düzeye çıkaran lokasyon bazlı çözümler sağlayıcısıdır.
GPS, lazer, optik ve atalet teknolojileri alanlarındaki uzmanlığını uygulama yazılımları, kablosuz
iletişim ve çeşitli servisler ile harmanlayarak ticari çözümler sunmaktadır. Trimble; ziraat,
mühendislik, inşaat, ulaşım ve kablosuz iletişim altyapısı alanlarında hizmet vermektedir. 1.100
adet patenti ile sektöründe en çeşitli çözüm portföyünü sunan şirket konumudadır.
Trimble is a leading provider of advanced location-based solutions that maximize productivity
and enhance profitability. The Company integrates its positioning expertise in GPS, laser, optical
and inertial technologies with application software, wireless communications, and services to
provide complete commercial solutions. Trimble serves a variety of industries including
agriculture, engineering and construction, transportation and wireless communications
infrastructure. The Company's portfolio of over 1,100 patents is the basis for the broadest
positioning solutions portfolio in the industry.

Tunnel Radio
http://www.tunnelradio.com

Tunnel Radio of America 1988’de ulaşılması zor bölgelerdeki kablosuz iletişimi geliştirmek
amacı ile kurulmuştur. O günden beri Tunnel Radio 18 eyalette ve çeşitli yabancı ülkelerde
sondaj çalışmaları yapmış ve maden ocaklarına kablosuz sistemler kurmuştur. Endüstriyel
sistemlerin, demiryollarının, maden, petrol ve gaz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojiler
geliştirmektedir. Ultracomm® iletişim sistemleri ve MineAx® RFID takip sistemi ile gaz
algılama, teşhis etme ve izleme yazılımı sayesinde müşterilerinin bir adim önde olmasını
sağlayacak teknolojiler sunmaktadır.
Tunnel Radio of America, Inc. was formed in 1988 to meet the demand for better wireless
communications in hard-to-reach places and remote environments. Since that time, Tunnel Radio
has installed wireless systems in numerous mines and drilling operations in 18 states and several
foreign countries. Tunnel Radio creates leading-edge technologies that serve the needs of mines,
oil & gas operations, railroads, and industrial systems worldwide. From their Ultracomm®
communications systems and MineAx® RFID tracking to precise gas sensing and diagnostic and
monitoring software, they have the technology to help their customers stay on top.

