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PETLAS’TAN  
YILIN PICK-UP’I ISUZU D-MAX’a  

OEM LASTİK 
 

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, dünyanın en iddialı araçlarının 
üreticilerinin de yakın ilgisini çekiyor. Petlas, yılın Pick-Up’ı ödülüne sahip Isuzu D-Max için OEM 
lastik üreticisi oldu. Isuzu D-Max, Petlas’ın EXPLERO H/T PT431 lastiklerini kullanıyor.  

Küresel rekabetteki iddiasını, “Bu Dünya bizim memleket” söylemiyle özetleyen Türkiye lastik sektörünün 
yerli sermayeli lider markası Petlas, uluslararası otomotiv üreticilerinin yakın ilgisini çekiyor. Uluslararası 
saygın yayın kuruluşlarınca Yılın Pick-Up’ı ve Doğa Sporlarına En Uygun Pick-Up olarak seçilen Isuzu D-Max, 
OEM lastiklerinde Petlas kalitesini tercih ediyor. 

Türkiye’de üretilen ilk ve tek pick-up olan Isuzu D-Max, 2018 yılı Nisan ayından bu yana Petlas’ın 255/60 R18 
EXPLERO H/T PT431 REINFORCED TL 112V lastiklerini OEM olarak kullanıyor.  

Türkiye’nin yerli Ar-Ge ve teknoloji, yerli sermaye ve yerli emekle üretilen değeri Petlas’ın, ürün kalitesi ve 
çeşitliliği ile lastik sektöründe küresel bir marka haline gelmekte olduğunu belirten Petlas Genel Müdürü 
Yahya Ertem, “İş makineleri ve traktörlerden binek otomobillere, kamyon ve otobüslerden savaş  jetlerine  80 
farklı desen ve 2500 farklı ebatta ürettiğimiz üstün nitelikli lastiklerimizle, sadece ülkemizde değil, dünya 
çapında 100den fazla ülkeye uzanan ihracat pazarlarımızda da güçlü konumumuzu her gün daha da 
geliştiriyoruz. OEM tarafında ise, ülkemizin ve dünyanın önde gelen kurumları ile iş birliklerimizi sürekli 
geliştiriyoruz. Anadolu Isuzu Otomotiv San. Tic. A.Ş.  ile olan, Isuzu D-Max araçların OEM lastiklerine yönelik 
iş birliğimiz, bunlara güzel bir örnek oluşturuyor” dedi. 

Düşük profilli bir yüksek performans lastiği olan Petlas EXPLERO H/T PT431, kusursuz performansı ve sağladığı 
direksiyon hakimiyetiyle sürüş güvenliği ve keyfi sunuyor. Petlas’ın kendi teknolojileriyle geliştirdiği benzersiz 
sırt karışımı ve estetik sırt desen tasarımı, lastiğin ıslak / kuru zeminde ve dönüşlerde maksimum tutunma 
özelliğiyle güvenlikten ödün vermeden yakıt tasarrufu ve uzun ömür sunmasını sağlıyor. 

Otomobil dünyasının saygın medya markası BBC TopGear tarafından, 2018 yılı başında Yılın Pick-Up’ı ödülüne 
layık görülen Isuzu D-Max, bu yıl bir diğer saygın uluslararası yayın olan, İngiltere’nin en köklü dergilerinden 
Outdoor Fitness tarafından da , “Yılın Doğa Sporlarına Uygun Pick-up Modeli” seçildi. 
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PETLAS Hakkında 

1976 yılında askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan PETLAS, 2005 yılında Türk sanayiinin önde 
gelen kuruluşlarından Abdulkadir Özcan A.Ş. bünyesine katılarak, yapılan yatırımlarla sektörde ağırlığını hissettirdi.  PETLAS, yatırımlar 
sonucu 365 bin metrekarelik kapalı alan ve 4000’e yakın çalışan sayısına ulaşarak, geniş ürün yelpazesi ile dünyanın tek çatı altındaki 
en büyük lastik fabrikalarından biri olmayı başardı. PETLAS’IN diğer büyük ve Türkiye sanayisi için hayati önem taşıyan başarısı ise 
gerçek bir Ar-Ge merkezine sahip olması oldu.  

Üreticiler, ürün ve üretim teknolojilerinin kopyalanmasını engellemek için teknolojilerini kendi ülkelerinde geliştirerek, yüksek 
teknolojiye sahip ürünlerin gizlilik içerisinde ve kendi ülkelerinde üretiyor. Kendi ülkelerinin dışındaki yatırımlarını sadece üretim üssü 
olarak değerlendiren yabancı ya da yabancı ortaklı kuruluşlardan faklı olarak; PETLAS, Ar-Ge merkezinde, tasarım ve inovasyon ofisleri, 
test merkezi ve test pisti ile yerli teknoloji üreten bir kuruluş olmayı amaçlıyor. 

Kendi lastik teknolojisini geliştiren PETLAS, Türkiye’de birçok ilke imza attı, bunlardan bazıları şunlardır: Türkiye’nin; İlk ve tek Uçak 
Lastiği, İlk Radyal Traktör Lastiği, İlk 18” üzeri “Y” Hız Sınıfı Yüksek Performans Binek Lastiği, İlk Run-Flat Binek Lastiği, İlk ve tek Tam 
Çelik İş Makinası Lastiği.  

Türkiye’nin dışa bağımlılığını kaldırma vizyonuyla hareket eden PETLAS, Uçak, Askeri, Zirai, İş Makinası, Kamyon, Otobüs, Hafif Ticari 
ve Binek araç lastiklerini içeren, 4 farklı marka altında 2 bin 500’den fazla farklı ürün ile Türk tarım, sanayii, savunma ve ulaşım 
sektörlerinin hizmetinde.  

100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren PETLAS, kalitesi ve satış sonrası hizmetleri ile Türk üretim sektörünün önde gelen marka 
elçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla dost ürün ve üretim teknolojileri üzerine çalışan PETLAS, 
gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için; CO2 salınımını ve temiz su kullanımını azaltmak, zararlı kimyasalların 
kullanımını engellemek ve düşük yakıt tüketimine sahip lastikler üretmek için adımlar atıyor.  

www.petlas.com.tr 
  



 

 
 
 



 

 
 

 


