
Neden Ekspertiz Yaptırmalısınız? 

Araç testleri, adı üzerinde aracın tamamı ile test edildiği, performansı, parçalarının, işlevlerinin kontrol 
edildiği ve test aşamasındaki halinin en ince ayrıntılarına kadar incelendiği bir sunumu da içeren 
raporunda size sunulması ile sona eren bir işlemdir. 

Ekspertiz işlemleriniz gerçekleştirilen bu test işlemleri esnasında kullanılan araç test cihazları son 
teknoloji olup test sonuçlarını gerçek olarak yansıtmaktadır.  

Araç testi yaptırmadan satın alacağınız ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıktığında mağduriyetinizi 
giderecek ilgili kişileri muhatap olarak karşınızda göremeyebilir ve maddi olarak zarara uğrayabilirsiniz.  

Bu gibi durumları yaşamadan, tecrübe ile test etmeden gelin araçlarını alım satım işlemlerinde notere 
gitmeden önce İPOP İstanbul Park Oto Pazarımızdaki son derece modern tesislerimizde , BRİSA 
OTO PRATİK MBK A.Ş. ticari markamız altında Avusturia TUV Türk akreditasyonunda aracınız 
baştan aşağı kontrol edilip sizlere raporlansın. Böylece hem araç sahibi hem de aracın yeni sahibi 
olmak isteyen kişi için tüm soru işaretleri ortadan kalsın ve satış işlemi sonuca sorunsuz bir şekilde 
erecektir. 

 

 

Kısacası ikinci el araç alımlarınızda araç testi yaptırmanız var ise araç ile ilgili herhangi bir sorunu 
önceden öğrenmenizi ve dolandırılmanızı önleyecektir.  

Oto ekspertizlerinizi dünyadaki en son geliştirilmiş bilgisayar programı ile tüm araç, alıcı ve satıcı 
bilgileri bilgisayara girilmekte, araç fotoğrafı çekilmekte ve yapılan  ölçümler hem test 
bilgisayarında hem de server bilgisayarda saklanmaktadır. 

 server bilgisayarda saklanmaktadır. 

https://ankaracomputestci.wordpress.com/arac-oto-ekspertiz/


 

 

 İtalyan 

Dimsport ve Corghi firmalarının oto ekspertiz cihazlarını kullanıyoruz. 

Araç modifiyesi sonrası, yapılan performans artımını değerlendirmek için güç ölçümlerinde 
kullanılır.Peryodik araç kontrollerinde, araç muayene istasyonuna gidecek araçların 
hazırlanmasında kullanılır. 

Ekspertiz Aşamasında Kullandığımız 
Cihazlarımız :  

Dinamometre /Dyno –Araç Test Cihazlarımız :  

2 ve 4 çeker araçlara uygun cihazımız motor durumu hakkında genel bilgi verir. Motor gücü, motor 
torku, tekerlek gücü ve tork ölçümlerini yapar. 



   

  

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Maximum güç : 300KW / 400 hp 

Maximum hız : 300Km/h 

Maximum tork : 750/1500Nm 

Eleltriksel güç : 6KW 

Teker arası mesafe : 2 -> 3m 
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Fren Test Cihazımız : Araçların frenleri hakkında genel bilgi verir. Sağ-sol 

frenleme gücünü ve frenleme farklarını ölçer. Balata ve disk sıkışıklıkları, diskteki yalpalanmaları 
ölçer.  

Araç muayene istasyonuna gidecek araçların kontrol ve hazırlıkları yapılır. 

  

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Çalışma Voltajı : 3 faz 380 V + 1 faz 220 V AC  

Çekilen güç : max 18 kW  

Motor gücü : 2 x 4.8 kW  

Max araç ağırlığı : 7.5 ton  

Min lastik iz genişliği : 800 mm  

Max lastik iz genişliği : 2200 mm  

  

Amortisör test ve yana kayma Cihazlarımız : 

Araçlardaki bütün amortisörlerin durumu test edilir ve sağa-sola çekme olup olmadığı kontrol edilir. 

http://i2.wp.com/www.computest.com.tr/wp-content/uploads/2013/06/fren_merdane.jpg


  

Bu cihazlar alındığında Fren-Amortisör-yana kayma sistemi aşağıdaki gibi görünecektir. 

 

  

Boya Kontrol Cihazlarımız :  

Araçlarda boya olup olmadığını ölçer. Bu cihaz ile hem alüminyum hemde metal yüzeylerde boya 
kontrolü yapılabilir. 

  

Boya ölçüm cihazlazlarımız Bluetooth özellikli olup, ölçümler tablet ile veya kola bağlanan cep 
telefonu ile yapılıyor. Yapılan ölçümler Tablet ve Bilgisayara Bluetooth ile aktarılıyor ve yapılan 
ölçümler ölçüm raporu üzerine yazdırılıyor. 
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Arıza Tespit Cihazlarımız :  

Araçların daha önce motor, şanzıman vs gibi elektronik aksamlarında arıza olup olmadığı kontrol 
edilir. Beyin hafızasında arıza kaydı bulunup bulunmadığına bakılır.  Bazı araçlarda km değerinin 
değişip değişmediği kontrol edilebilir. 

  

Ayrıca bazı yeni teknolojik araçlar Computest işlemi sonrasında arıza ışığı yaktıkları için bu ışıkların 
söndürülmesinde kullanılır. 

 

KALİTE BELGELERİMİZ : 

 

http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/satis-sonrasi-hizmet/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/mates_iso-2/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/capelec9001_turkak-2/#main


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/ts11614/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/ts12875/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/ts12578/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/kombi-tip-onay-1/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/kal_egitim_belge/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/dizel-tip-onay-1/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/iso3930/#main
http://www.computest.com.tr/kalite-belgeleri/72_306_cee/#main


FİYAT LİSTEMİZ : 

Avusturya TUV Türk Ekspertiz Hizmetlerimiz   

Paket Kapsam 
Fiyat Listesi 
(KDV Hariç) 

S Paket 
Yıkama, Kaporta, Boya, İç Görsel, Lastik, 
Akü, Sıvılar, Alt Yürüyen, Diagnostic 

               
160,00 ₺  

M Paket 
S Paket + Fren Süspansiyon + Yanal Kayma 
+ Güç 

               
220,00 ₺  

L Paket M Paket + Şasi + Sigorta Kaydı Geçmişi 
               

340,00 ₺  
 

BRİSA OTO PRATİK MBK A.Ş. 

İPOP İstanbul Park Oto Pazarı 
Akfırat Mah. ,Göçbeyli Bulvarı  

İstanbul Park ,No :1 Tuzla / İstanbul 

Yetkili Müdür : 

Cumhur Önder 

Cep Tel :0 530 780 11 48 

Eposta : 

cumhur.onder@mirsan.com.tr 
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