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Nurol Şirketler Topluluğu ülkemizin kalkınmasına, etik
değerlere, insana ve çevreye önem veren evrensel ilkelerinden
vazgeçmeden 50 yılı başarılar ile doldurmuş bir dünya
şirketidir. Nurol; kalite ve güveni esas alan ilkelerinin yanında
geleneklerine bağlılık ve yeniliklere açıklık vizyonunu da
içtenlikle benimsemiştir.
Grubumuz bu ilke ve inançlar doğrultusunda; inşaat ve
ticaretten makine ve savunma sanayisine, bankacılık ve
finanstan turizm ve hizmet alanına, madencilik ve enerjiden
teknolojiye kadar birçok sektörde yapılanmış olup, ülke
hedeflerine uygun bir şekilde, verimlilik ve kaliteyi ön planda
tutarak yatırımlarını sürdürmektedir.
Topluluğumuzun ilk şirketlerinden biri olarak 1976 yılında
kurulan Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. (NMS), savunma
sektöründe Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç alanında hizmet
vermektedir. Nurol Makina, özgün tasarım araçları ile bu

alandaki başarısını yurt içine ve dışına yapmış olduğu satışlar
ile sergilemeye devam etmektedir.
Faaliyet gösterdiğimiz savunma sanayisinin, bölgesinde jeostratejik düğüm noktası olan ve özel bir konuma sahip ülkemiz
için ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu
doğrultuda Nurol Makina Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’mızın kullanımı için
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’mızın yön göstericiliğinde özgün
şekilde taktik tekerlekli zırhlı araç sistemlerini üretmektedir.
Bu anlamda, sadece ülkemizde değil, bölgesel ve uluslar
arası platformlarda da mevcut başarımızı artırmak ve daha
güçlü bir topluluk haline gelmek için emin ve kararlı adımlarla
ilerlemekteyiz.
Bu günlere gelmemizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza
değerli katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum.

TARİHÇE
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1976 yılında kurulan Nurol Makina ve Sanayi A.Ş, Türkiye’nin
Savunma Sanayisine ürün ve hizmet sağlamak gibi son derece
önemli bir misyonla kurulmuş olup, o günden bu yana bu
faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir.
Nurol Makina’nın başarılarının ve geleceğe güvenle bakmasının
ardında, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda
ürün, hizmet ve çözümler geliştirmek hedefi ve anlayışı
vardır. Nurol Makina olarak bunu sağlamanın tasarımdan,
üretime, iş geliştirmeden, ürün desteğe kadar tüm kurumsal
fonksiyonlarda yüksek nitelikli ve tecrübeli personele
sahip olmaktan geçtiğinin bilincindeyiz. Nitekim iyi eğitimli,
tecrübeli, yeniliğe açık ve en üst seviyede aidiyet duygusuna
sahip çalışanlarımız, şirketimiz için en önemli varlığımız ve
dayanağımızdır.
Firmamız bu anlayış ve kalite güvenceye verdiği önem
neticesinde, yıllardır sürdürdüğü faaliyetlerini, 2013 yılı

başında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’mıza, kara araçları
alanında ana entegratör olarak taçlandırmış ve ne kadar doğru
bir yolda olduğunu kanıtlamıştır. Büyüme stratejimiz açısından
önemli bir mihenk taşı olan bu gelişmeyle birlikte, yurt dışı
satışlarımız artarak devam etmiştir..
Mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılması
faaliyetlerinin yanında, ürünlerde yerlilik oranının en üst düzeye
çıkarılması amacıyla da sürekli çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca, ürünün tasarımı safhasında başlayan ve ömür devri
boyunca devam eden lojistik destek konsepti de Nurol Makina
tarafından önem verilen hususlardan birisidir.
Tasarım, üretim, montaj ve bakım-onarım alanlarındaki 40 yılı
aşan tecrübesiyle Nurol Makina ülkemize ve müttefik ülke
güvenlik güçleri ve ordularına sunduğu üstün hizmet kalitesini
koruyarak, küresel güvenliğin ve barışın sağlanmasındaki
rolünü devam ettirecektir.

Nurol Makina ilk başta anahtar teslimi endüstriyel
tesisler kurmak, çelik konstrüksiyon ve makine
imalatı konularındaki ihtiyacı karşılama amacı ile
kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren pek çok
büyük ölçekli taahhüt işini üstlenmiş ve projelerini
başarı ile teslim etmiştir.
1992 yılında Sincan’daki Birinci Organize Sanayi
Bölgesi’nde 55.000 m2’lik alana kurulmuş
17.000 m2’lik kapalı alanı ile savunma sanayi
faaliyetlerine başlamıştır. Bugün 65.000 m2’lik
alan üzerinde 25.000 m2 kapalı tesislerde
faaliyetlerine devam etmektedir.
Bu alan
içerisinde taktik tekerlekli zırhlı araç testleri için,
hendek ve engel aşma, yan ve dik meyil tırmanma,
engebeli arazi ve amfibik yetenek performans
testlerinin yapılabilmesini sağlayan bir araç test
alanı da kurulmuştur.
Ürünlerinde özgün tasarım ile çalışan Nurol
Makina, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

tarafından 5746 sayılı kanun kapsamında AR-GE
Merkezi olmaya hak kazanmıştır. AR-GE yenilik
faaliyetleri; bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun
yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak
üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde
yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında
bilimsel ve teknolojik gelişmeler sağlamaktadır.
Nurol Makina, üretim faaliyetleri kapsamında
gerekli imalat resimleri hazırlamakta, özel şablon
ve fikstürler tasarlamakta, askeri standartlara
ve kalite isterlerine uygun üretimleri Nurol
Makina altyapısında yer alan CNC tezgahlar,
lazer ve plazma kesme tezgahları, yatay ve
dikey torna tezgahları, çeşitli kapasitelerdeki
hidrolik ve eksantrik presler, robotik kaynak,
alüminyum ve çelik/zırh çeliği kaynak ekipmanları
ile gerçekleştirmektedir. Altyapı kapsamında
malzeme hazırlama, ısıl işlem ve modern boyama
ünitesi de yer almaktadır.

ANA FAALİYET ALANI VE ÜRÜNLER

Nurol Makina ana faaliyet alanı olarak 4x4 taktik tekerlekli zırhlı
araçlara ve 6x6 vb çok tekerden çekişli araçlar ile özel amaçlı
platformlara yönelmiştir. Nurol Makina’nın 4x4 zırhlı taktik araç
ailesinde Ejder Yalçın 4x4, Nurol Makina 4x4, Pars 4x4, Ilgaz
4x4 araçları yer almaktadır. Toplumsal olaylara müdahale araçları
sınıfında Ejder TOMA 4x4 ve TOMA bulunmaktadır. Ejder Kunter
Zırhlı Kamyon, çok amaçlı bir araç olup, Ejder Kunter üzerinde 6x4
ve 6x6 çok tekerden çekişli platformlar yapma imkanı vardır.
• Ejder Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç
• NMS 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç
• Ilgaz II 4x4 İç Güvenlik Aracı
• Ilgaz 4x4 İç Güvenlik Aracı
• TOMA İç Güvenlik Aracı
• Ejder TOMA 4x4 İç Güvenlik Aracı
• Ejder KUNTER Çok Amaçlı Zırhlı Platform

ZORLU
ŞARTLAR
ALTINDA
ÜSTÜN
PERFORMANS

EJDER YALÇIN
4x4
TAKTİK TEKERLEKLİ
ZIRHLI ARAÇ

SINIFINDA RAKİPSİZ
ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Personel

5+4

Muharebe Ağırlığı

18 ton

Araç Ağırlığı (Yüksüz)

14 ton

Hız

120 km/saat

Menzil

700 km.

Motor Gücü

375 BG

Dönüş Yarıçapı

7.75 m.

4x4

TAKTİK TEKERLEKLİ
ZIRHLI ARAÇ

4x4

NMS
4x4
ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Personel

5+4

Muharebe Ağırlığı

12 ton

Araç Ağırlığı (Yüksüz)

10 ton

Hız

140 km/saat

Menzil

700 km

Motor Gücü

300 BG

Dönüş Yarıçapı

6m

HAFİF ZIRHLI
ARAÇLARDA
YENİ BİR ÇAĞ
BAŞLIYOR...

ILGAZ - II
4x4

ZIRHLI İÇ GÜVENLİK
ARACI

4x4

ZIRHLI İÇ
GÜVENLİK ARACI

ILGAZ

ARAÇ ÖZELLİKLERİ

GÜVEN
İÇİNDE
HAREKÂT

Personel

5+4

Muharebe Ağırlığı

8,8 ton

Araç Ağırlığı (Yüksüz)

7,5 ton

Hız

120 km/saat

Menzil

700 km.

Motor Gücü

300 BG

Dönüş Yarıçapı

6.2 m.

EJDER TOMA®
TOPLUMSAL OLAYLARA
MÜDAHALE ARACI

ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Personel

Şöför + operatör

Güç/Ağırlık Oranı

15 Bg/Ton

Hız

110 km/sa

Menzil

750 km

Motor Gücü

296 BG

Su Tankı

5.000 lt

Gaz Tankı

80 lt

Köpük Tankı

80 lt

Boya Tankı

80 lt

4x4

TOMA

ŞEHİR İÇİNDE
VE ARAZİDE

EJDER KUNTER
4x4 - 6x4 - 6x6

ZIRHLIAMBULANS

ÖZEL AMAÇLI
PLATFORM

LOJİSTİKDESTEKARACI

TEMEL ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Personel

1+1 Kişi

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi (4x4)

7 ton

Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi (6x4, 6x6)

14 ton

Hız

110 km/sa

Menzil

600 km

Motor Gücü

296 BG

Dönüş Yarıçapı

7.75 m.

ASKERİ
ŞASİ

1. Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan

65.000 m2 açık 25.000 m2 kapalı
alana sahip tesislerinde faliyetlerine devam etmektedir.

