ÜRÜN KATOLOĞU
PRUDUCT CATALOGUE

BÜYÜYEN BİR BAŞARI
YOLCULUĞU

FİRMA PROFİLİ
COMPANY PROFILE

Misyonumuz

Misyonumuz müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, tavsiyede bulunmak ve
uygun çözümler bulmak için yıllara dayanan deneyimini sunmaktır.

Müşterilere hizmet eden deneyimli kadrolarımız, işleri yapmaktan
sorumlu olduklarını, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışıyoruz.
Sadece ülkemizde değil, komşu ülkelerdeki diğer kuruluşlardan
edindiğimiz deneyimle de Avrupa ve Rusya bölgesine ihracat yaptık. Bu
becerilerin sadece birçok deneyimden geçtiğine inanıyoruz.

Gelecek vizyonu:
markamız engellilik sistemleri için dünya markası olacak
Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz faaliyet alanında dünya teknolojisini ve
yeniliklerini yakından takip ederek hayatı bir adım önde tutacağız.

Our mission

Our mission is to meet customer requirements, advise, and give him years
of experience to find suitable solutions

our Experienced cadres who serve the customers , they feels responsible
for doing things,we works with an understanding of corporate social
responsibility
We have exported to Europe and Russia region, not only in our country
,but also in neighboring countries with the experience we have acquired
from other establishment.We believe that skills come only through many
experiences.

Future vision
our brand will be the world brand for disability systems
by following closely the world technology and innovations in the field of
activity that we carry on our activities.will be keep life one step ahead
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Dublex Asansör

Türkiye’de ilk ve tek olmanın gururu ile
İki katlı evinizde poltime dublex asansör ile zerafet ve rahatlıkla bir
kattan diğerine geçebilirsiniz.
Geleneksel bir asansörün aksine, kompakt bir üründür ve kurulacak yerde
önemli yapısal değişiklik gerektirmiyor, bu yüzden evinizde neredeyse
her yere monte edilebilir. Yukarı veya aşağı doğru gönderildiğinde özel
tasarımımız sayesinde boş bir alan bırakır. evinizin mükemmel görünmesi
ve asansörünüzden her gün zevk almanız için tasarlanmış bir modeldir.
Basınca duyarlı emniyet yüzeyleri sayesinde yukarıdan veya aşağıdan
temas algıladığı an hareket işlemini durdurur. Kırılmaya dayanıklı camlar
kullanılmıştır. Daha fazla güvenlik için, ancak kapı kapandığında asansör
hareket edecektir ve asansör hareket halindeyken kapı açılmaz. Elektrik
kesildiği zaman asansörümüz UPS sistemi ile otomatik olarak zemin kata
inecektir.

400

400

Duplex elevator : The Poltime duplex elevator will look great at home
With honor to be the first and only in Turkey
In your two-story house, you can pass a bleak elegance and comfort with a dublex
poltime elevator.

1060

2080

900

Unlike conventional elevator, it is small in size and does not require major structural
changes in the installation site, so it can be installed almost everywhere in your home.
When we send it up or down, it leaves an empty space thanks to our own design.
It is a model designed to make your home look great and you can enjoy it every day
of your lift.
The pressure-sensitive safety surfaces stop moving when the connection is detected
from top to bottom.
Use break resistant glasses. However, for more safety, the elevator will move when the
door is closed and the door will not be opened when the elevator moves.
When power is cut off, the elevator will automatically fall to the ground through the
UPS system.

2080
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TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Tahrik tipi
Driver System

Hidrolik vidalı sistemm / Screw Nut / Hydraulic

Taşıma kapasitesi
Load Capability

315 kg / 400 kg / 315 kg / 400 kg

Max seyir mesafesi
Distance

11mt / 11 m

Çalışma Hızı
Speed

0,15mt/sn / 0,15 m/sec

Platform iç ölçüleri
Platform internal size

1100*1400mm / (özel ölçü) / 1100*1400 mm (W x D)

Platform dış ölçüleri
Platform outside size

1600*1600mm / (özel ölçü) / 1600*1600 mm (W x D)

Kuyu dibi
Pit

Yok / Don›t need to set pit

Kapı
Door

Otomatik kilitli-güvenlik siviçli / Automatic lock- safety
switch (optionally)

Acil kurtarma sistemi
Emergency Save

UPS-Manuel / Ups / Manual

Anons sistemi
Voice announcing system

Türkçe-ingilizce-arapça / English ,Turkish ,Arabic,with
Intercom system

Ana güç gereksinimi
Power Supply

220 V AC - 50 Hz -Monofaze / 1-phase 220V 50 Hz
380 V AC 50Hz - trifaze / 3-phase 380V 50 Hz

MK 901

Açık Tip Engelli Platformu

Düşük maliyetli olması ve az yer kaplaması ürünün tercih sebeplerini
arttırır. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz
malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına
kadar seyir mesafesi vardır.
Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu
kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb.
yerlerde tercih edilir.
MK 901 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir
ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst
düzeyde tutulmuştur.
Due to its low cost and small footprint. it is the most preferred by our customers.
distances up to 3 meter
It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places
where installation area is narrow.
ÖLÇÜLER
ÖLÇÜLER
The lift is easy to install and can be placed directly onto theA floor
without
a lift pit
A
cm and
can be easily applied indoor and outdoor are not affected by humidity,
rain,
snow
cm
B
humidity with stainless chrome coating. It is silent and longB lasting due
to
worm
screw
C
C
D
and hydraulic
D
E
MK 901 model is produced within the standards of 42/2006 /EEC regulations
and supplied
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TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Tahrik tipi
Driver System

Hidrolik vidalı sistemm / Screw Nut / Hydraulic

Taşıma kapasitesi
Load Capability

315 kg / 315 kg

Max seyir mesafesi
Distance

3mt / 3m

Çalışma Hızı
Speed

0,15mt/sn / 0,15 m/sec

Platform iç ölçüleri
Platform internal size

900*1400mm / (özel ölçü) / 900*1400 mm (W x D)

Platform dış ölçüleri
Platform outside size

1350*1400mm / (özel ölçü) / 1350*1400 mm (W x D)

Kuyu dibi
Pit

Yok / Don›t need to set pit

Kapı
Door

Otomatik kilitli-güvenlik siviçli (opsiyonel) / Automatic locksafety switch (optionally)

Kumandalar
Controls

Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar ve acil
durdurma butonu/ locked controls and emergency stop
button on floors and platforms

Güvenlik
Safety

Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartelleri / Körük
(opsiyonel) / contact switches under the table / bellows
(optionally)

Ana güç gereksinimi
Power Supply

220 V AC - 50 Hz -Monofaze / 220V 50 Hz

KP 901

Kapalı Tip Engeli Platform

2300

250

250

Geniş kullanım alanına sahiptir. Tahrik sistemi hidrolik ve sonsuz mil
teknolojisi ile mümkündür. İç ve dış mekanlarda güvenle ve emniyetle
kullanılabilir. Kuyu gerektirmemesi sayesinde her alana kolay ve
sorunsuz kurulum olur. Büyük yapısal değişikliklere gerek duyulmaz.
Genellikle 4 durağa kadar olan yerlerde kullanılan bu platformlar katlı
yapıları, bireyler için sorun olmaktan çıkartır.
Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu
kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb.
yerlerde tercih edilir.
KP 901 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir
ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst
düzeyde tutulmuştur.

A

A

2000

H

2000

H

2300

İt has Wide areas of use , The driver system is hydraulic or screw vs nut drive with its
own shaft,indoor and outdoor design options and excellent elevators that can be safely
used to meet all your needs for high performanceThe lift is easy to install and can be
placed directly onto the floor without a lift pit ,This makes the installation of Lift fast
and easyThe Outdoor Lift is equipped to resist to most weather conditions
Areas of use :schools, mosques, police stations, rehabilitation centers, public institutions,
private health institutions, training centers
KP 901 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and supplied
to the market with CE Certificate.
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TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Tahrik tipi
Driver System

Hidrolik vidalı sistemm / Screw Nut / Hydraulic

Taşıma kapasitesi
Load Capability

315 kg / 400 kg / 315 kg / 400 kg

Max seyir mesafesi
Distance

11mt / 11 m

Çalışma Hızı
Speed

0,15mt/sn / 0,15 m/sec

Platform iç ölçüleri
Platform internal size

1100*1400mm / (özel ölçü) / 1100*1400 mm (W x D)

Platform dış ölçüleri
Platform outside size

1600*1600mm / (özel ölçü) / 1600*1600 mm (W x D)

Kuyu dibi
Pit

Yok / Don›t need to set pit

Kapı
Door

Otomatik kilitli-güvenlik siviçli / Automatic lock- safety
switch (optionally)

Acil kurtarma sistemi
Emergency Save

UPS-Manuel / Ups / Manual

Anons sistemi
Voice announcing system

Türkçe-ingilizce-arapça / English ,Turkish ,Arabic,with
Intercom system

Ana güç gereksinimi
Power Supply

220 V AC - 50 Hz -Monofaze / 1-phase 220V 50 Hz
380 V AC 50Hz - trifaze / 3-phase 380V 50 Hz

POLT 901

Kapalı Tip Engeli Platform

İç ve dış mekan merdivenlere monte edilir. Yürüme engelli veya
tekerlekli sandalye kullanıcılarının refakatçıya ihtiyaç duymadan
güvenli bir şekilde ulaşımını sağlar. Merdiven kenarında duvara veya
basamaklara özel ayakları ile monte edilen özel raylar üzerinde hareket
eder. Dış ortam şartlarına uygun, dış kaplaması paslanmaz malzemeden
imal edilmektedir. Kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak katlanır ve
yer işgal etmez.
Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu
kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb.
yerlerde tercih edilir.
POLT 901 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir
ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst
düzeyde tutulmuştur.
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merdiven eni

They are mounted on indoor and outdoor staircases. Suitable for outdoor conditions ,
merdiven yüksekliği
outer coating is made of stainless steel material
RPSP is made using high quality materials.
1
2
3
4
POLT 901 can be installed both on vertical stanchions and directly on the walls
Unused times are automatically folded and do not occupy space.
ALT SAHANLIK GENİŞLİK
B
ALT SAHANLIK BOY
It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops
and places
MERDİVEN ÖLÇÜLERİ
where installationA area is narrow
YÜKSEKLİK
1. MERDİVEN
EN
POLT901 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and
YÜKSEKLİK
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EN
supplied to the market with CE Certificate.
YÜKSEKLİK
C
merdiven eni
3. MERDİVEN
EN
Application = flat ladders / interior-exterior
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TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Uygulama
Application

Düz merdivenler / iç-dış mekan / flat ladders / interiorexterior

Tahrik tipi
Driver System

Dişli sistemi / Screw Nut

Taşıma kapasitesi
Load Capability

225 kg / 225 kg

Çalışma Hızı
Speed

0,07 / 0,13 mt/sn / 0,07 / 0,13 m/sec

Ray sistemi
Rail system

Lineer kızak sistemi / linear slide system

Çıkabilecek Eğim
Max exit angle

45° derece / 45° angle

Tabla kapatma-açma
Table closing-opening

Tam otomatik / Fully automatic

Güvenlik kol mekanizması
Tray ramp and Safety arm Tam otomatik / Fully automatic
mechanism
Kumandalar
Controls

Duraklarda anahtarlı çağır, tabla kapat-aç ve platform
üstünde aşağı-yukarı butonu ve acil durdurma butonu/
locked controls and emergency stop button on floors and
platforms

Güvenlik sistemi
Safety

Tabla altında sıkışma engelleyici temas şarteli / contact
switches under the table / bellows (optionally)

Platform iç ölçüleri
Platform internal size

800*1050 mm / (özel ölçü) / 800*1050 mm (W x D)

MK 105

Açık Tip Engelli Platformu

Çift taraflı taşıyıcı kolonlu, şık ve güvenliğe üst derece önem veren
modeldir. İç ve dış mekanda güvenle kullanılır. Dış kaplaması paslanmaz
malzemeden oluşmaktadır. Kuyu gerektirmez ve 3 metrelik kod farklarına
kadar seyir mesafesi vardır.
Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu
kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb.
yerlerde tercih edilir.
MK 105 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir
ve CE işareti ile piyasaya arz edilir. Kullanıcı ve çevre güvenliği en üst
düzeyde tutulmuştur.
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200

Double sided carrier column. can be placed directly onto the floor without a lift pit
It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places
where installation area is narrow
Open handicapped platform which can be easily applied indoor and outdoor are not
affected by humidity, rain, snow and humidity
It is silent and long lasting due to worm screw and hydraulic
MK 105 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and
supplied to the market with CE Certificate
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TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Tahrik tipi
Driver System

Hidrolik / Vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic

Taşıma kapasitesi
Load Capability

315 kg / 315 kg

Max seyir mesafesi
Distance

3mt / 3m

Çalışma hızı
Speed

0,15 m/sec / 0,15 m/sec

Platform iç ölçüleri
Platform internal size

900*1400mm / (özel ölçü) / 900*1400 mm (W
x D)

Platform dış ölçüleri
Platform outside size

1600*1400mm / (özel ölçü) / 1600*1400 mm (W
x D)

Kuyu dibi
Pit

Yok / Don›t need to set pit

Kapı
Door

Otomatik kilitli-güvenlik siviçli (opsiyonel) /
Automatic lock- safety switch (optionally)
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Güvenlik
Safety
Ana güç gereksinimi
Power Supply

Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar
ve acil durdurma butonu / locked controls and
emergency stop button on floors and platforms
Tabla altında sıkışma engelleyici temas şartelleri
/ Körük (opsiyonel) / contact switches under the
table / bellows (optionally)

220 V AC - 50 Hz -Monofaze / 220V/ 50 Hz

MKS 58

Makaslı Tip Engelli Platform

Taşıma kapasitesi
Load Capability

315 kg / 315 kg

Max seyir mesafesi
Distance

1200 mm / 1200 mm

Çalışma hızı
Speed

0,1mt/sn / 0,1 m/sec

Platform iç ölçüleri
Platform internal size

900*1400mm / (özel ölçü) / 900*1400 mm (W
x D)

Platform dış ölçüleri
Platform outside size

1000*1500mm / (özel ölçü) / 1000*1500 mm (W
x D)

Kuyu dibi
Pit

Yok / Don›t need to set pit

Kapı
Door

Otomatik kilitli-güvenlik siviçli (opsiyonel) /
Automatic lock- safety switch (optionally)

Kumandalar
Controls

Katlarda ve platform üzerinde kilitli kumandalar
ve acil durdurma butonu / locked controls and
emergency stop button on floors and platforms

Platform rampası
Platform ramp

Tam otomatik / Fully automatic

Ana güç gereksinimi
Power Supply

220 V AC - 50 Hz / 220V/ 50 Hz

Scissor lifts are typical aerial work platforms used indoors or outdoors when mostly
vertical movement is needed.
The exterior structure is ESB painted and stainless. The automatic motorized closing
ramp facilitates the entry of the disabled car, and when it moves, it closes and
creates a security wall.
It can be used in schools, mosques, hotels, rehabilitation centers, shops and places
where installation area is narrow
MKS 58 model is produced within the standards of 42/2006 / EC regulations and
supplied to the market with CE Certificate
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Hidrolik / Vidalı sistem / Screw Nut / Hydraulic

1000

Tahrik tipi
Driver System

1000
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Türkiye’de ilklerden olan bu platform 9cm kapalı mesafesi ile rakip
ürünlerin önüne geçmektedir. Uygulandığı yerde küçük ve zarif yapısı ile
neredeyse inşaat işi gerektirmez. İç ve dış mekanda kullanıma uygundur.
Dış yapısı ESB boyalı ve paslanmaz seçenekleri vardır. Otomatik motorlu
kapanıp açılan rampası ile engelli arabasının girişini kolaylaştırıyor ve
hareket edeceğinde kapanıp güvenlik duvarı oluşturuyor.
Kullanım alanları, Okul, Camii, Karakol, rehabilitasyon merkezleri, kamu
kurumları, Otel, Sağlık kuruluşları, Eğitim Merkezleri, Site Alanları ve vb.
yerlerde tercih edilir.
MKS 58 modeli 42/2006/AT yönetmelikleri standartları dahilinde üretilir
ve CE işareti ile tüketiciye sunulmuştur. Kullanıcı ve çevre güvenliği en
üst düzeyde tutulmuştur.

HV 82
Havuz Lifti

Havuz erişebilirliği için en gelişmiş sistemdir. Sabit bir noktaya monte
edilmeyip, bir refakatçi eşliğinde engelli kişinin soyunma odasından
havuzun kenarına kadar gelebilmesini ve transfer gereksinimi olmadan
havuza girebilmesini sağlar.
Engelli kişinin soyunma odasından havuza kadar gelmesini ve havuza
girmesini kolay, rahat ve güvenli bir şekilde sağlar. Engelli kişinin kumaş
askı ile transfer ihtiyacını ortadan kaldırır
It is an advanced system for access to the swimming pool. Not installed at a fixed
point,
he can come to the edge of the pool from the locker room and enter the pool without
the need for a transfer
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Taşıma kapasitesi
Load Capability

110kg / 110kg

Suya indirme süresi
The time of get down to
water

23 saniye / 23 sec

Sudan çıkarma süresi
Time to out from water

17 saniye / 17 sec

Toplam ağırlık
Total weight

120 kg / 120 kg

Ana gövde
Main body

Galvanizli FE510 çelik / Galvanized FE510 steel

Güç kaynağı
Power supply

24V akü (tam dolu akü ile yaklaşık 40 kez
indirme-çıkarma işlemi yapılabilir) / 24V battery

Acil durum
Emergency

el pompası / hand pump

Güvenlik sistemi
Safety system

Liftin suya doğru aşırı ilerlemesini engelleyen
güvenlik sistemi / Safety system that prevents
excessive lift of the lift to the water

2-noktadan bağlantılı
emniyet kemeri
2-point connected safety
belts

(opsiyon: tüm gövde için 4- veya 5-noktadan
bağlı emniyet kemeri) / option: 4- or 5-point
safety belt for the entire body

Akü şarj cihazı

şarj cihazı Battery charger

2 yıl garanti

two year warranty

PT 90

Paletli Merdiven Tırmancı
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Taşıma kapasitesi
Load Capability

130 kg / 130 kg

Ürün Kendi Ağırlığı
Product Weight

40 kg (30 kg ana makina, 10 kg kollar) / 40 KG

Rengi
Color

Açık Mavi RAL 5015 Çalışma Voltajı: 24 V. (12 x 2
adet jel akü) / Light Blue

Max tırmanma açısı
Max climbing angle

35 derece / 35° angle

Hızı
Load Timing

Merdiven inme veya tırmanma: 5 m/dk / 5 m /
minute

Sahanlık Derin
Depth of Field

Min. 970 mm / Min. 970 mm

Merdiven Genişliği
Stair Width

Min. 720 mm / Min. 720 mm

Bir şarj ile kaç basamak
çıkabilir
How many digits can
come up with a charge

1000 basamak (yaklaşık 50 kat) / 1000 digits
(about 50 times)

Tekerlekli sandalye kullanıcılarını merdivenlerden çıkarmak ve indirmek
için tasarlanmış kullanıcının güç uygulamadan kontrol edip kullandığı
paletli tırmanma ürünüdür. 130 kg kadar hasta taşıma kapasitesine
sahiptir. Şarj edilebilen ve bakım gerektirmeyen akü sistemi ile
çalışmaktadır. Bir şarjla (1000 basamak) yaklaşık 50 kata kadar çıkabilir.
35 dereceye kadar eğimlerde inip/çıkma kapasitesine sahiptir. 0.80
m’lik bir alanda hareket edebilir. İstenildiği alana transfer edilebileceği
için kullanıcıya engel tanıtmaz. Her mekanda kullanılabilir. Merdiven
çıkma anında istenildiği takdirde durdurulabilir ve asla aşağiya kaymaz,
devrilmez
It is a stylish, easily accessible ladder climbing system that you can carry safely in any
ladder type you want. Designed where there is not enough space for ramp
Has up to 130 kg patient carrying capacity.
Works with rechargeable battery system.
For one charge up (1000 footstep) can be up to about 50 floor
Every space can be used. at the moment of climbing can be stopped if requested and
never slip down, do not tumble

KT 62

Koltuk Tipi Merdiven

Koltuk Tipi Merdiven Asansörü, yaşlı ve engelliler için tasarlanmış, her
türlü merdiven yapılarında çalışabilen sade ve mükemmel bir üründür.
Kullanıcıların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile her
türlü emniyet önlemi düşünülmüştür. Güçlü ve basit dizaynı sayesinde,
erişilebilirliğin gerekliliklerine uygun zarif bir üründür.
İt is designed for elderly and disabled people, simple and perfect product that can
work on all kinds of stairs
is a special solution for turn and variable slope ladder
its powerful and simple design, it is an elegant product that meets the requirements
of accessibility.
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Uygulama
Application

Düz merdivenler / iç-dış mekan / flat ladders /
interior-exterior

Tahrik tipi
Driver System

Dişli sistemi / Screw Nut

Taşıma kapasitesi
Load Capability

130-150kg / 130-150kg

Çalışma hızı
Speed

0,07 / 0,13 mt/sn / 0,07 / 0,13 M/Sec

Ray sistemi
Rail system

Özel alüminyum kızak sistemi / Special
aluminum slide system

Çıkabilecek Eğim
Max exit angle

45 derece / 45° angle

Çağırma butonu
Call button

Uzaktan kumanda / Remote control

Koltuk tipi
Type of seat

Katlanır ve döner koltuk
Folding and swivel seat

Şarj noktaları
Charge points

Duraklarda otomatik şarj / Auto charging at
pauses

Güvenlik sistemi
Safety

Emniyet kemeri-destek kolları-temas swichleri /
Seat belt-support arms-contact swichs

Ana güç gereksinimi
Power Supply

220 V AC – 50Hz – monofaze / 220 V AC – 50Hz

YP 80

Platform Tipi Engelli

Düz ve dönüşlü merdivenlerde kullanılır. Kullanılacağı merdivene özel
olarak üretilirler. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının özgürce merdivenleri
çıkmasını sağlar. Platform toplandığı zaman merdiven tamamen kullanılır.
use with turn and variable slope ladder, Allow wheelchair users to climb stairs freely.
After the platform was established,The stairs can be used completely
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Uygulama
Application

Düz merdivenler / iç-dış mekan / flat ladders /
interior-exterior

Tahrik tipi
Driver System

Dişli sistemi-halat sistemi / Gear system-rope
system

Taşıma kapasitesi
Load Capability

225-300kg / 225-300kg

Çalışma hızı
Speed

07 / 0,13 mt/sn / 0,07 / 0,13 M/Sec

Platform ölçüsü
Platform dimensions

850 * 1050 mm / (özel ölçü) / 850 * 1050 mm /
(special dimension)

Ray sistemi
Ray system

Özel kızak sistemi / Special slide system

Çıkabilecek Eğim
Max exit angle

45 derece / 45° angle

Çağırma butonu
Call button

Uzaktan kumanda / Remote control

Koltuk tipi
Type of seat

Katlanır ve döner koltuk / Folding and swivel
seat

Şarj noktaları
Charge points

Duraklarda otomatik şarj / Auto charging at
pauses

Güvenlik sistemi
Safety

Güvenlik kolları-ezilme ve darbe önleyici temas
swichleri / Güvenlik kolları-ezilme ve darbe
önleyici temas swichleri

Ana güç gereksinimi
Power Supply

230 V AC – 50Hz – monofaze /230 V AC – 50H

YMK

Makaslı Yük Platformları

100kg10,000- kg kaldırma kapasitesine ve istenilen tabla ölçüsüne göre
platform yapılır. İstenilen platform ebadına ve kaldırma yüksekliğine
görse tek ve çok makaslı sistemler kullanılır. Sessiz hidrolik aksamlar
kullanır. Sürtünen yüzeyler makaralı rulman kullanımı sayesinde uzun
ömürlüdür. Kuyu içine yerleştirilen platformlar kullanılmadığı zamanlar
yer işgal etmez, Maksimum alan kullanımı sağlar.
Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar
kısacası kat ve kot farkı bulunan yerlerde tercih edilir.
The Load Capability will be 000 10-100 kg, the platform is made according to required
table size.
Single and multi-scissor systems are used for the required platform size, It uses silent
hydraulic components
it use the roller bearings will be the Frictional surfaces are longevity
do not need a pit to work
Usage areas; car lifts, warehouses, shopping malls, factories

PLATFORMUN BOYU
PLATFORMUN ENİ
PLATFORMUN MİN. YÜKSEKLİĞİ
PLATFORMUN MAX. YÜKSEKLİĞİ

BOYUTLAR

A TİP

L1
L2
L3
L4

3000
2000
450
2000+450

FİYAT (TL)

Not: Kuyu ebatları platform ebatlarından 10cm büyük olacak. Derinlik ise imalat aşaması
bitince kesinlecek

CYK 50

Çift Taraflı Hidrolik Yük
Platformları

Tablası büyük ve kaldırma kapasitesi yüksek yerlerde tercih edilir. 10.000
tona kadar, istenilen tabla ölçülerinde ve 15mt yüksekliğe kadar yapmak
mümkündür. Karşılıklı çift ray ve çift piston kullanılır. Derin kuyu dibine
ve son katta ek boşluklara ihtiyaç yoktur. Asansörler gibi ayrı bir makine
dairesine ihtiyaç yoktur ve asansörlere göre daha ekonomiktir. Kurulum,
çalıştırma ve bakım maliyetleri düşüktür. Yük ve çevre faktörleri için tüm
gerekli güvenlik önlemleri alınmış.
Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri,
fabrikalar kısacası kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.
Vertical Hydraulic Platform for Cargo, Economic and private custom-built lift table
It is possible to make up to 10,000 tons, desired table size and up to 15mt height
The Vertical Hydrualic Elevator Lift is used for transfer cargo between different floors.
they will easily find their application in factories,construction buildings even private
homes
can install on the ground directly, provide fast, efficient, convenient and safe access
to or from mezzanines, balconies, basements, and between levels in multiple story
buildings. car lifts
They can be installed for through-floor, interior or exterior applications.

TYK 15

Tek Taraflı Hidrolik Yük
Platformları

100kg2500-kg taşıma kapasitesinde, istenilen tabla ölçülerinde ve 15mt
yüksekliğe kadar yapmak mümkündür. Platform üzerine ve etrafına
korkuluk yapılabilir. Platformun 3 tarafından yükleme boşaltma yapılabilir.
Derin kuyu dibine ve son kat yüksekliklerine ihtiyaç yoktur. Asansörler
gibi ayrı bir makine dairesine gerek yoktur ve asansörlere göre daha
ekonomiktir. Kurulum çalıştırma ve bakım maliyeti düşük platformlardır.
Yük ve çevre faktörleri için tüm gerekli güvenlik önlemleri alınmış.
Kullanım alanları; araç asansörleri, depolar, alışveriş merkezleri, fabrikalar
kısacası kat ve kot farkı olan yerlerde tercih edilir.
The Load Capability will be 2500-100 kg , It is possible to make up to 15mt height
Railings can be built on and around the platform, There is no need for pit
Loading and unloading can be performed by the platform 3.
There is no need for a separate machine room as elevators and it is more
economical than elevators
All necessary safety precautions have been taken for load
Usage areas; car lifts, warehouses, shopping centers, factories,

TLS

Talaş dökme asansörleri

Tezgahlardan çıkan talaş kovalarının konteynere veya silolara devirerek
boşaltılmasını sağlar. Çelik konstrüksiyon gövdeden oluşur. Bu asansörler,
forklift ve vinç kullanmadan imalattan çıkan talaşı konveyör ,silo ve
konteynere aktarılmasını sağlar. Böylece talaş boşaltma işi hem hızlı
hemde iş güvenliğine uygun bir şekilde gerçekleşir. Bu asansörler
istenilen ölçü ve kapasitede yapılabilir. Asansörün sağlıklı kullanımı için
talaş arabalarının belli bir standartta olması gerekir. Bakımlarının düzenli
yapılması halinde uzun ömürlü ve sorunsuz çalışır.
The sawdust will transfer by silo and unloading it by overturn the silo.
Thus, the unloading of the sawdust takes place in a way that is both quick and safe
for work.
These elevators can be made in the desired size and capacity.
If the maintenance is done regularly, it will work for a long time and without trouble

PARK 82
Otopark Sistemleri

Tek aracın park edeceği noktaya 2 araç park etme imkanı sağlar.
Küçük otoparklar için otoparkınızı etkin ve verimli kullanmanıza imkan
sağlar. Günümüzün getirdiği toprak maliyetlerini yarıya düşürmek için
tasarlanmış güvenilir ve garantili ürünlerdir. Ziyaretçiler için alt kat
yerler ve kalıcı kullanıcılar için üst kat otopark yerleri kullanılır. Aşınmaya
dayanımlı hareketli mafsallar, ve kanıtlanmış hidrolik teknolojisi ile düşük
bakım ve maliyet getirir.
The first car will rise to up and will replace it the other car. It allows you to use your car
parking efficiently. it is Designed to minimize the space required for parking
Downstairs places for visitors and upstairs parking spaces for permanent users
low maintenance and cost.Wear-resistant mobile joints, and proven hydraulic
technology

OTO 62

Otopark Asansörü

Bizce garajlarınız yaşam alanına dönüştüğünde daha değerli olurdu. Bu
doğrultuda ilerleyerek, daha güvenlikli ve daha verimli olan oto 62 araç
asansörleri üretildi.
Aracınızı dış etkenlerden tamamen izole edin, Aracınız için maksimum
güvenlik sağlayın, Bahçenizde daha dekoratif alanlar yaratın, Tek araçlık
park alanınıza iki araç park edin.Türkiye›de bu ayrıcalığı yaşayan ilklerden
biride siz olun.
when our parking will turned into living spaces.it would more valuable to us
for the Moving in this direction, more reliable and more efficient vehicle lifts were
produced.
isolate your vehicle from external influences, maximum provide security for your
vehicle, Create more spaces in your garden.
Be the first to get One parking for two vehicles by this privilege
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