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Neden kanca altı ekipmanlar?

İmalat sektöründe, kanca üzeri ekipmanlar gibi kanca altı ekipmanlar da, işletme verimliliği 
açısından önemli bir kalemi oluşturmaktadır.

Kanca üzeri ekipmanları üreten firmalar, kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda 
kanca altı ekipmanları da üretmektedirler. Standart üretimlerinde bulunmayan bu 
aparatlar yüksek maliyetlere mal olmakta ve doğal olarak kullanıcılar da yurtdışı tedariği 
tercih etmektedirler.

Yıllardır bu ihtiyaçları ithal ürünlerle gideren sektör, ülkemize önemli bir miktarda döviz 
kaybına neden olmuştur. Bugün artık tüm bu aparatlar ülkemizde firmamız tarafından, 
patentli ve CE belgeli olarak üretilmektedir.

Kaldırma ve taşıma makina sektöründe tecrübeli firmamız, Türkiye’de bir ilke imza atıp, 
kaldırma ve taşıma aparatları üretimine başlamanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Kullanıcı istekleri, kolay kullanım ve verimlilik dikkate alınarak, daha fonksiyonel çözümlerle 
üretilmiş aparatlarımızı kullanımınıza sunmuş bulunmaktayız. Ürettiğimiz aparatlar insan 
eli değmeden, yüklerinizi otomatik olarak kaldırmaya ve taşımaya yardımcı olmaktadır. 
Firmamız; sürekli Ar-Ge çalışması ile yeni aparatları, kullanım kolaylığı ve ekonomik olarak 
üretebilmek için çalışmaktadır.

Firmamız aparatları, mekanik, elektrikli, pnömatik veya hidrolik olarak üretmektedir. Stok 
sahaları için 360° elektrik tahriki ile döndürülebilen aksesuarlar opsiyonel olarak 
sunulmaktadır. İstendiğinde opsiyonel talepler de aparatlarımıza eklenebilmektedir.

Ürettiğimiz “KEDY” marka aparatlar, sektörün vazgeçilmez yardımcı aparatları arasına 
girmiştir. Kullanıcı memnuniyetleri ve olumlu geri dönüşler, firmamızın farklı ve yeni 
projelerle daha büyük hedeflere yönelmesini sağlamıştır.
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RULO KALDIRMA APARATLARI
İçten Yakalama Rulo Kaldırma (3 Ayak)

✓ 0-5 ton arası kaldırma
✓ El değmeden çalışma özelliği
✓ Geniş ayarlama mekanizması
✓ Otomatik kilit mekanizması ile güvenli ve hızlı kullanım
✓ Enerji gerektirmez
✓ CE sertifikası

Rulo içten yakalama, yatay olarak stoklanmış rulonun içine sokularak “içten sıkıştırma ve 
alttan tutma metodu” ile kaldırma işlemi gerçekleştirilir. İşlem gerçekleştirirken otomatik 
kilit mekanizması kullanılır ve dışarıdan hiçbir müdahale yapmaya gerek kalmadan seri bir 
şekilde kullanılabilir. Yükseklik ayar mekanizması ile her türlü yükseklikteki bobinlerin 
kaldırılmasında kullanılabilir. Rulo şeklinde çelik, sac, kâğıt ve çeşitli yere paralel duran 
yuvarlak malzemelerin taşınması ve istiflenmesi için kullanılır.

Sac dilme tesislerinde dilimlenen malzemelerin stoklanması ve sevkiyatı her zaman için 
problem yaratmaktadır. Dilimlenen rulo malzemeler devirme aparatı vasıtası ile yatay hale 
getirilip paletlerin üzerine konur. Paletlenen yatay rulolar sevke hazır hale getirilir. Yükleme 
yapmak için çelik sapan kullanmak malzemeye zarar verir. Kenarlarından zedelenen 
malzemeler müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir. Malzemeler de çelik sapanlara zarar 
vererek iş kazalarına neden olabilir.

Firmamız, müşterilerin taleplerini dikkate alarak işletmelerde karşılaşılan bu sıkıntılar 
üzerine AR-GE çalışmaları başlatmış ve patenti firmamıza ait olan rulo içten yakalama 
aparatının imalatını gerçekleştirmiştir. Yeni geliştirdiğimiz rulo içten yakalama aparatı ile 
tüm bu sorunlara çözüm bulma yoluna gidilmiştir

■ Sevkiyatı ve yüklemeyi hızlandırır,
■ Malzemeye zarar gelmesi engellenir,
■ İş güvenliğini artırır,
■ Müşteri memnuniyeti sağlar,
■ Kısa sürede maliyetini kazandırır,
■ İstenilen çap ve ağırlığa uygun olarak özel olarak üretilebilmektedir
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RULO KALDIRMA APARATLARI
Yatay Rulo Kaldırma Aparatı

■ Dilimlenmiş yatay saç ruloları kaldırmak için tasarlanmış kaldırma aparatıdır.
■ Dilimlenmiş yatay ruloları iç göbekten kaldırmak zordur. Büyük çaplarda içten kaldırma 
durumunda sarımlar yerçekiminden dolayı aşağı doğru akar ve kullanılamaz hale gelirler. 
Bunun için ruloların çok iyi çemberlenmiş olmaları lazımdır.
■ Tasarlamış olduğumuz kaldırma aparatı ile rulolar içten ve dıştan aynı oranda sıkılarak 
malzemenin akması engellenir.
■ İstendiği taktirde otomatik kilit mekanizması konularak el değmeden dilimlenmiş rulolar 
kaldırılır ve uygun stok alanlarına bırakılırlar. Alternatif olarak elle tahrik edilen manuel kilit 
konur.
■ Nominal yükün 3 katı bir kuvvetle sıkma gerçekleştirilir.
■ Basma yüzeyleri malzemeye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilir.
■ Malzemeleri üst üste kolayca stoklayabilir.
■ CE belgeidir.
■ Kullanımı kolay ve emniyetlidir. Yükü geri bırakmaz.
■ Mevcut vinçlere kolayca adapte edilir Maksimum 10 ton kapasiteye kadar üretim yapılır.



C KANCA (K4001)

■ Kolay kullanım için tutma kolları,
■ Enerji gerektirmez,
■ Malzemeye zarar vermeden kaldırma,
■ CE belgeli, tamamen yerli üretim.
■ 0,5 – 32 ton arası üretim,
■ Hafif ve kolay kullanım

Dilinmiş yada dilinmemiş ruloları kaldırmak ve taşımak için kullanılır. Karşı ağırlık sistemi ile 
çalışır. Malzemenin uç kısımdan düşmemesi için uç kısmına mutlaka çentik konur. Mevcut 
vinç kancasına kolay takılıp sökülebilir mil sistemi mevcuttur.
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RULO KALDIRMA APARATLARI
Dilimlenmiş Rulo Döndürme Kaldırma Aparatı

■ Kolay kullanım için tutma kolları,
■ Enerji gerektirmeyen mekanik tasarım,
■ Yataydan dikeye ,dikeyden yataya kolay döndürme,
■ 0,5 – 3 ton arası üretim,
■ Maksimum 300 mm genişlik
■ Malzemeye zarar vermeden kaldırma veya devirme
■ CE belgeli, tamamen yerli üretim.

Dilinmiş rulo saclar makinelere C kanca yardımıyla taşınmakta ve kolayca 
bağlanabilmektedir. Kaldırma zorluklarından dolayı, dikey şekilde stoklanmakta ve sevk 
edilmektedir. Yatay stoklama yapılamadığından dik rulolar yan yana dizilmekte, kaldırma 
işleminin yapılabilmesi için aralarında boşluk bırakılmaktadır. Kaldırma işlemi için çelik ya 
da bez sapan kullanan işletmeler kalite ve iş güvenliği sorunları ile karşılaşmaktadırlar.

Yeni geliştirdiğimiz dilimlenmiş rulo sac kaldırma aparatı ile rulo sacları dikey ve yatay 
konumlara rahatlıkla getirilebilmektedir. Çevirme esnasında hiçbir şekilde malzeme hasar 
görmemektedir. Bu sayede aparatımız işletmelerde üretim hızını arttırmaktadır.

Vakum aparatı tek veya çift vinç sistemi ile kaldırılabilme özelliğine sahiptir. Değişik 
çaplarda boruları kaldırabilmek için değiştirilebilir pedler kullanılmaktadır.

GÜVENLİK DONANIMLARI

■ Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.
■ Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak 
bildirilir.
■ Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile 
çalışmaya devam edilebilir.
■ Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli 
ve ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü 
yere güvenli bir şekilde indirebilir.

Tamamı KEDY tasarımı olan vakum ile boru kaldırma aparatı, faydalı model ve CE 
belgelerine sahiptir.

Şu an ürettiğimiz vakum ile boru kaldırma aparatı, vakum pedlerini değiştirmeden 4 inç 
çap farklılıklarındaki boruları rahatlıkla kaldırma kapasitesine sahiptir. AR-GE çalışmasını 
yapmış olduğumuz yeni pedin, 8 inç çap farklıklarına sahip boruları kaldırabilme özelliği 
olacaktır. Bu ürünün dünyada henüz uygulaması bulunmamaktadır.

Ülke sanayisine çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu aparatı kiralama ve 
satma alternatifleri bulunmaktadır. Bu ürünü kullanan firmalar şantiyelerde faydasını 
göreceklerdir. Borular üst yüzeylerinden kaldırıldığı için uç uca eklemek, kazılan hendeğe 
koymak çok kolay olacak ve işleri hızlandıracaktır. Malzeme zarar görmeyecek ve iş 
güvenliğini artıracaktır.

Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar vermeden 
taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Uzun ve büyük çaplı boruları kaldırmak ve yüklemek işletmeler için çok zordur. Genellikle bu 
tür borular kafalarına birer adet kanca bağlanarak sapanlar vasıtası ile kaldırılmaktadır. 
Kafalara bağlanan kancaları sökmek için boruların üzerlerine işçilerin çıkması iş güvenliği 
açısından uygunsuzdur. Ayrıca borular kancalardan dolayı uç uca stoklanamaz. Sapanların 
borulara takılması ve çıkarılması iş etüt zamanlarını etkilemekte montaj sürelerini 
uzatmaktadır.

Bu sorunlardan yola çıkan firmamız büyük çaplı uzun boruları kaldırmak ve taşımak için 
vakum teknolojisini kullanmış olup boru sektörüne büyük kolaylık sağlamıştır. Büyük çaplı 
borunun üst yüzeyine temas eden vakum pedleri sayesinde kolaylıkla vakum işlemi 
yapılmakta ve kaldırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hareketli ayak mekanizması: Aparat kullanılmadığında depolanmak için harici bir standa 
ihtiyaç duymaz. Üzerinde bulunan ayaklar depolama konumuna getirilerek cihaz pedler 
zarar görmeden depolanabilir.
Yaylı hizalama kılavuzları: Aparatın boruya rahat ve hızlıca oturması için tasarlanmış yaylı 
hizalama kılavuzları

Direkt etkili vakum valfi: Sürekli elektrik beslemesine ihtiyaç duymayan hızlı emme ve 
bırakma yapabilen vakum valfleri. Elektrik kesintilerinde bulunduğu pozisyonda kalır. Sürekli 
elektrik gücü gerektirmeyen elektrik pulse ile çalışan valflerdir.



6

BORU KALDIRMA APARATLARI
Vakum ile Yuvarlak Ürün Kaldırma Aparatı (K3005)

Vakum aparatı tek veya çift vinç sistemi ile kaldırılabilme özelliğine sahiptir. Değişik 
çaplarda boruları kaldırabilmek için değiştirilebilir pedler kullanılmaktadır.

GÜVENLİK DONANIMLARI

■ Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.
■ Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak 
bildirilir.
■ Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile 
çalışmaya devam edilebilir.
■ Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli 
ve ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü 
yere güvenli bir şekilde indirebilir.

Tamamı KEDY tasarımı olan vakum ile boru kaldırma aparatı, faydalı model ve CE 
belgelerine sahiptir.

Şu an ürettiğimiz vakum ile boru kaldırma aparatı, vakum pedlerini değiştirmeden 4 inç 
çap farklılıklarındaki boruları rahatlıkla kaldırma kapasitesine sahiptir. AR-GE çalışmasını 
yapmış olduğumuz yeni pedin, 8 inç çap farklıklarına sahip boruları kaldırabilme özelliği 
olacaktır. Bu ürünün dünyada henüz uygulaması bulunmamaktadır.

Ülke sanayisine çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu aparatı kiralama ve 
satma alternatifleri bulunmaktadır. Bu ürünü kullanan firmalar şantiyelerde faydasını 
göreceklerdir. Borular üst yüzeylerinden kaldırıldığı için uç uca eklemek, kazılan hendeğe 
koymak çok kolay olacak ve işleri hızlandıracaktır. Malzeme zarar görmeyecek ve iş 
güvenliğini artıracaktır.

Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar vermeden 
taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Uzun ve büyük çaplı boruları kaldırmak ve yüklemek işletmeler için çok zordur. Genellikle bu 
tür borular kafalarına birer adet kanca bağlanarak sapanlar vasıtası ile kaldırılmaktadır. 
Kafalara bağlanan kancaları sökmek için boruların üzerlerine işçilerin çıkması iş güvenliği 
açısından uygunsuzdur. Ayrıca borular kancalardan dolayı uç uca stoklanamaz. Sapanların 
borulara takılması ve çıkarılması iş etüt zamanlarını etkilemekte montaj sürelerini 
uzatmaktadır.

Bu sorunlardan yola çıkan firmamız büyük çaplı uzun boruları kaldırmak ve taşımak için 
vakum teknolojisini kullanmış olup boru sektörüne büyük kolaylık sağlamıştır. Büyük çaplı 
borunun üst yüzeyine temas eden vakum pedleri sayesinde kolaylıkla vakum işlemi 
yapılmakta ve kaldırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hareketli ayak mekanizması: Aparat kullanılmadığında depolanmak için harici bir standa 
ihtiyaç duymaz. Üzerinde bulunan ayaklar depolama konumuna getirilerek cihaz pedler 
zarar görmeden depolanabilir.
Yaylı hizalama kılavuzları: Aparatın boruya rahat ve hızlıca oturması için tasarlanmış yaylı 
hizalama kılavuzları

Direkt etkili vakum valfi: Sürekli elektrik beslemesine ihtiyaç duymayan hızlı emme ve 
bırakma yapabilen vakum valfleri. Elektrik kesintilerinde bulunduğu pozisyonda kalır. Sürekli 
elektrik gücü gerektirmeyen elektrik pulse ile çalışan valflerdir.



Vakum aparatı tek veya çift vinç sistemi ile kaldırılabilme özelliğine sahiptir. Değişik 
çaplarda boruları kaldırabilmek için değiştirilebilir pedler kullanılmaktadır.

GÜVENLİK DONANIMLARI

■ Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.
■ Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak 
bildirilir.
■ Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile 
çalışmaya devam edilebilir.
■ Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli 
ve ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü 
yere güvenli bir şekilde indirebilir.

Tamamı KEDY tasarımı olan vakum ile boru kaldırma aparatı, faydalı model ve CE 
belgelerine sahiptir.

Şu an ürettiğimiz vakum ile boru kaldırma aparatı, vakum pedlerini değiştirmeden 4 inç 
çap farklılıklarındaki boruları rahatlıkla kaldırma kapasitesine sahiptir. AR-GE çalışmasını 
yapmış olduğumuz yeni pedin, 8 inç çap farklıklarına sahip boruları kaldırabilme özelliği 
olacaktır. Bu ürünün dünyada henüz uygulaması bulunmamaktadır.

Ülke sanayisine çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu aparatı kiralama ve 
satma alternatifleri bulunmaktadır. Bu ürünü kullanan firmalar şantiyelerde faydasını 
göreceklerdir. Borular üst yüzeylerinden kaldırıldığı için uç uca eklemek, kazılan hendeğe 
koymak çok kolay olacak ve işleri hızlandıracaktır. Malzeme zarar görmeyecek ve iş 
güvenliğini artıracaktır.
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Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar vermeden 
taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Uzun ve büyük çaplı boruları kaldırmak ve yüklemek işletmeler için çok zordur. Genellikle bu 
tür borular kafalarına birer adet kanca bağlanarak sapanlar vasıtası ile kaldırılmaktadır. 
Kafalara bağlanan kancaları sökmek için boruların üzerlerine işçilerin çıkması iş güvenliği 
açısından uygunsuzdur. Ayrıca borular kancalardan dolayı uç uca stoklanamaz. Sapanların 
borulara takılması ve çıkarılması iş etüt zamanlarını etkilemekte montaj sürelerini 
uzatmaktadır.

Bu sorunlardan yola çıkan firmamız büyük çaplı uzun boruları kaldırmak ve taşımak için 
vakum teknolojisini kullanmış olup boru sektörüne büyük kolaylık sağlamıştır. Büyük çaplı 
borunun üst yüzeyine temas eden vakum pedleri sayesinde kolaylıkla vakum işlemi 
yapılmakta ve kaldırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hareketli ayak mekanizması: Aparat kullanılmadığında depolanmak için harici bir standa 
ihtiyaç duymaz. Üzerinde bulunan ayaklar depolama konumuna getirilerek cihaz pedler 
zarar görmeden depolanabilir.
Yaylı hizalama kılavuzları: Aparatın boruya rahat ve hızlıca oturması için tasarlanmış yaylı 
hizalama kılavuzları

Direkt etkili vakum valfi: Sürekli elektrik beslemesine ihtiyaç duymayan hızlı emme ve 
bırakma yapabilen vakum valfleri. Elektrik kesintilerinde bulunduğu pozisyonda kalır. Sürekli 
elektrik gücü gerektirmeyen elektrik pulse ile çalışan valflerdir.
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YUVARLAK ÜRÜN KALDIRMA APARATI
Boru Kaldırma Aparatı (K3002)

Boruların stoklanması, yüklenmesi ya da döşenmesi için kullanılır. Çeşitli çaplardaki 
boruları emniyetli şekilde taşıyan yüksek dayanımlı aparatlardır.

İmalatını yapmış olduğumuz boru kaldırma aparatlarındaki kilit mekanizması elle ya da 
otomatik çalıştırılmak üzere iki türlü imal edilmektedir.

Mekanik kilit mekanizması insan eli değmeden hareket etmekte olup, aparatın güvenli bir 
şekilde ürünü kaldırmasını sağlar. İnsan eli değmeden malzeme stoklamasına imkân 
sağlar.

Boru kaldırmak için özel bobin tutma kolları imal edilmektedir. Otomatik kilit sistemlerinde 
en büyük avantaj kullanıcının üründen uzakta durması ve herhangi bir devrilme veya 
çarpamda güvenlik sağlamasıdır.

İŞLETMEYE FAYDALARI

■ Ayarlanabilir boru çapı,
■ Minimum ölü saha,
■ Yuvarlak malzemeleri kolay kaldırma,
■ Makaslı mekanizma,
■ El değmeden güvenli kaldırma,
■ Ürünlerin zarar görmesini önleyen koruyucu yastıklar,
■ Otomatik kilit,
■ Ürünün ağırlığı ile orantılı kavrama,
■ Enerjisiz çalışma.

Vakum aparatı tek veya çift vinç sistemi ile kaldırılabilme özelliğine sahiptir. Değişik 
çaplarda boruları kaldırabilmek için değiştirilebilir pedler kullanılmaktadır.

GÜVENLİK DONANIMLARI

■ Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.
■ Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak 
bildirilir.
■ Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile 
çalışmaya devam edilebilir.
■ Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli 
ve ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü 
yere güvenli bir şekilde indirebilir.

Tamamı KEDY tasarımı olan vakum ile boru kaldırma aparatı, faydalı model ve CE 
belgelerine sahiptir.

Şu an ürettiğimiz vakum ile boru kaldırma aparatı, vakum pedlerini değiştirmeden 4 inç 
çap farklılıklarındaki boruları rahatlıkla kaldırma kapasitesine sahiptir. AR-GE çalışmasını 
yapmış olduğumuz yeni pedin, 8 inç çap farklıklarına sahip boruları kaldırabilme özelliği 
olacaktır. Bu ürünün dünyada henüz uygulaması bulunmamaktadır.

Ülke sanayisine çok büyük hizmetleri olacağını düşündüğümüz bu aparatı kiralama ve 
satma alternatifleri bulunmaktadır. Bu ürünü kullanan firmalar şantiyelerde faydasını 
göreceklerdir. Borular üst yüzeylerinden kaldırıldığı için uç uca eklemek, kazılan hendeğe 
koymak çok kolay olacak ve işleri hızlandıracaktır. Malzeme zarar görmeyecek ve iş 
güvenliğini artıracaktır.

Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar vermeden 
taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Uzun ve büyük çaplı boruları kaldırmak ve yüklemek işletmeler için çok zordur. Genellikle bu 
tür borular kafalarına birer adet kanca bağlanarak sapanlar vasıtası ile kaldırılmaktadır. 
Kafalara bağlanan kancaları sökmek için boruların üzerlerine işçilerin çıkması iş güvenliği 
açısından uygunsuzdur. Ayrıca borular kancalardan dolayı uç uca stoklanamaz. Sapanların 
borulara takılması ve çıkarılması iş etüt zamanlarını etkilemekte montaj sürelerini 
uzatmaktadır.

Bu sorunlardan yola çıkan firmamız büyük çaplı uzun boruları kaldırmak ve taşımak için 
vakum teknolojisini kullanmış olup boru sektörüne büyük kolaylık sağlamıştır. Büyük çaplı 
borunun üst yüzeyine temas eden vakum pedleri sayesinde kolaylıkla vakum işlemi 
yapılmakta ve kaldırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hareketli ayak mekanizması: Aparat kullanılmadığında depolanmak için harici bir standa 
ihtiyaç duymaz. Üzerinde bulunan ayaklar depolama konumuna getirilerek cihaz pedler 
zarar görmeden depolanabilir.
Yaylı hizalama kılavuzları: Aparatın boruya rahat ve hızlıca oturması için tasarlanmış yaylı 
hizalama kılavuzları

Direkt etkili vakum valfi: Sürekli elektrik beslemesine ihtiyaç duymayan hızlı emme ve 
bırakma yapabilen vakum valfleri. Elektrik kesintilerinde bulunduğu pozisyonda kalır. Sürekli 
elektrik gücü gerektirmeyen elektrik pulse ile çalışan valflerdir.



9

RULO KALDIRMA APARATLARI
Bobin İçten Yakalama, Kaldırma ve Döndürme (K4010)

Dilimlenmiş kâğıt, plastik rulo malzemeler genellikle yatay stoklanır. Bu ürünlerin kaldırılıp 
makinalara takılması genellikle insan gücü ya da liftler ile yapılmaktadır. Takma ve 
çıkartma esnasında malzeme ya da makinalar zarar görmekte olup iş güvenliği açısından 
sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Dilimlenmiş ince kâğıt ya da plastik bobinler göbeklerinden 
çok rahat kaldırılabilme özelliğine sahiptir. Aksi takdirde kaldırma esnasında kâğıt ya da 
plastikler bir yay gibi açılıp dağılabilirler.

Bobinleri kolayca kaldırıp monte edebilmek için ARGE’sini yapmış olduğumuz aparat 
işletmelerin bu sorununu çözmüş bulunmaktadır. Bobinleri içinden yakalayıp kaldırma, 
çevirme ve taşıma özelliğine sahip bu aparat otomatik kilit mekanizması ile çalışmaktadır.

Kesinlikle el teması olmadan bu işlemler gerçekleşmektedir. Şayet bobin genişlikleri 
standart olması durumunda yatay olarak stoklanmış ürünler dikey konumuna, dikey olarak 
stoklanmış bobinler yatay konuma bu aparat ile hiçbir kuvvet uygulanmadan rahatlıkla 
getirilebilmektedir. Yine bu işlemler için hiçbir şekilde bir enerjiye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bu aparat kendi tarafımızdan yapılan mekanik liftlere, forkliftlere takılabilme özelliğine 
sahiptir. Yapmış olduğumuz bu aparatı genişliği farklı bobinlerin kaldırılmasına 
uyarlayabilmek için elektrikli hale getirdik. İçten yakalama yine mekanik olarak, döndürme 
hareketi ise aktüatör ile yapılmaktadır. Böylelikle bobinler rahatlıkla kaldırılabilmekte ve 
makinalara monte edilebilmektedir. İşletmelere kolaylık, verimlilik ve iş güvenliği emniyeti 
sağlayan bir aparattır.

■ Göbekten mekanik sıkıştırma
■ Vince veya forklifte uyarlı kaldırma mapası
■ Tam otomatik kilit sistemi
■ Ce belgeli
■ Enerji gerektirmek
■ Standart genişliklere sahip kağıt rulolarda 
90° çevirme aparatı
■ Kolay kullanım
■ Dışarıdan müdahale gerektirmez.

Sıkı sarılmış kağıt,film,bobin gibi 
materyalleri göbekten kaldırıp stoklamak 
için kullanılır. Kulanımı kolay olup enerji 
gerektirmez.

■ 0-10 ton standart imalat
■ Standart 4 metre boy taşıma
■ 6 metreye uzayan kollar (Opsiyonel)
■ Elektrik motor tahrikli genişlik ayarı
■ 360° döndürme aparatı (Opsiyonel)
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir.
■ Düşük ölü saha
■ Kolay kullanım
■ Motorlu ya da motorsuz genişleme ayarları
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel)
■ Ses ve ışık ikaz sistemi
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri
■ Stoklama sehpası
■ Enerji alma düzeneği

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan mekanik veya elektrikli 
aparattır. Faydalı modele sahip ürünlerimizle yüklerinizi emniyetli ve hızlı bir şekilde 
transfer edebilirsiniz.

İşletmelerde üretim bandından çıkan mamuller bez ya da çelik sapanlar ile kaldırma 
işlemine tabi tutulduğunda sapanlarda gerekli açılar sağlanmadığından dolayı 
mamullerin kenarlarında bozulmalar meydana gelir. Sapan açılarını geniş tutmak ise 
kaldırma işlemi için büyük miktarda ölü saha yaratarak verimliliği düşürmektedir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Yassı metal kaldırma aparatı elektrik motoru ile levha genişlik ayarları yapılmaktadır. 
İstendiği takdirde levha uzunluğu fazla olduğu durumlarda kolları elle ya da elektrikli olarak 
uzatabilme özellikleri bulunmaktadır.

Döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 359 derece 
dönebilmektedir. Levhaların altında bulunan Euro paletleri ölçüleri değişken olduğundan 
dolayı taşıyıcı tırnaklar hareketlidir.

Sıkma algılama: Levhaları fazla sıkıp zarar vermemek için aparat üzerinde hareketli 
anahtarları bulunmaktadır.

Hizalama algılama: Ayrıca kolların paletin altına girmeyip malzemeyi sıkması durumunda 
aparatın hareketlerini durdurucu tork algılama yeteneğine sahip elektronik anahtar 
bulunmaktadır.

Yük algılama: Motorda bulunan tork algılayıcı sistem sayesinde aparat yüklü iken yanlışlıkla 
kolların açılması önlenir.

İŞLETMEYE FAYDALARI

■ Hızlı yükleme yapılır.
■ İş verimliliğini artırır.
■ İlave insana ihtiyaç duyulmaz.
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir.
■ İş güvenliğine uygun çalışma.
■ İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.
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■ 0-10 ton standart imalat
■ Standart 4 metre boy taşıma
■ 6 metreye uzayan kollar (Opsiyonel)
■ Elektrik motor tahrikli genişlik ayarı
■ 360° döndürme aparatı (Opsiyonel)
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir.
■ Düşük ölü saha
■ Kolay kullanım
■ Motorlu ya da motorsuz genişleme ayarları
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel)
■ Ses ve ışık ikaz sistemi
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri
■ Stoklama sehpası
■ Enerji alma düzeneği

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan mekanik veya elektrikli 
aparattır. Faydalı modele sahip ürünlerimizle yüklerinizi emniyetli ve hızlı bir şekilde 
transfer edebilirsiniz.

İşletmelerde üretim bandından çıkan mamuller bez ya da çelik sapanlar ile kaldırma 
işlemine tabi tutulduğunda sapanlarda gerekli açılar sağlanmadığından dolayı 
mamullerin kenarlarında bozulmalar meydana gelir. Sapan açılarını geniş tutmak ise 
kaldırma işlemi için büyük miktarda ölü saha yaratarak verimliliği düşürmektedir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Yassı metal kaldırma aparatı elektrik motoru ile levha genişlik ayarları yapılmaktadır. 
İstendiği takdirde levha uzunluğu fazla olduğu durumlarda kolları elle ya da elektrikli olarak 
uzatabilme özellikleri bulunmaktadır.

Döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 359 derece 
dönebilmektedir. Levhaların altında bulunan Euro paletleri ölçüleri değişken olduğundan 
dolayı taşıyıcı tırnaklar hareketlidir.

Sıkma algılama: Levhaları fazla sıkıp zarar vermemek için aparat üzerinde hareketli 
anahtarları bulunmaktadır.

Hizalama algılama: Ayrıca kolların paletin altına girmeyip malzemeyi sıkması durumunda 
aparatın hareketlerini durdurucu tork algılama yeteneğine sahip elektronik anahtar 
bulunmaktadır.

Yük algılama: Motorda bulunan tork algılayıcı sistem sayesinde aparat yüklü iken yanlışlıkla 
kolların açılması önlenir.

İŞLETMEYE FAYDALARI

■ Hızlı yükleme yapılır.
■ İş verimliliğini artırır.
■ İlave insana ihtiyaç duyulmaz.
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir.
■ İş güvenliğine uygun çalışma.
■ İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.
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■ 1 – 25 ton standart imalat makinalardır.
■ Standart 3 – 12 metre boy taşıma,
■ Ayarlanabilir vakum pedleri,
■ 90° döndürme aparatı (Opsiyonel),
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir,
■ Kolay kullanım,
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel),
■ Ses ve ışık ikaz sistemi,
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri,
■ Enerji alma düzeneği.

Üretimini yapmış olduğumuz Vakumlu Levha 
Kaldırma Aparatının işletmeye faydaları:

■ Hızlı yükleme yapılır,
■ İş verimliliğini artırır,
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir,
■ İş güvenliğine uygun çalışma.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.

■ 0-10 ton standart imalat
■ Standart 4 metre boy taşıma
■ 6 metreye uzayan kollar (Opsiyonel)
■ Elektrik motor tahrikli genişlik ayarı
■ 360° döndürme aparatı (Opsiyonel)
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir.
■ Düşük ölü saha
■ Kolay kullanım
■ Motorlu ya da motorsuz genişleme ayarları
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel)
■ Ses ve ışık ikaz sistemi
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri
■ Stoklama sehpası
■ Enerji alma düzeneği

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan mekanik veya elektrikli 
aparattır. Faydalı modele sahip ürünlerimizle yüklerinizi emniyetli ve hızlı bir şekilde 
transfer edebilirsiniz.

İşletmelerde üretim bandından çıkan mamuller bez ya da çelik sapanlar ile kaldırma 
işlemine tabi tutulduğunda sapanlarda gerekli açılar sağlanmadığından dolayı 
mamullerin kenarlarında bozulmalar meydana gelir. Sapan açılarını geniş tutmak ise 
kaldırma işlemi için büyük miktarda ölü saha yaratarak verimliliği düşürmektedir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Yassı metal kaldırma aparatı elektrik motoru ile levha genişlik ayarları yapılmaktadır. 
İstendiği takdirde levha uzunluğu fazla olduğu durumlarda kolları elle ya da elektrikli olarak 
uzatabilme özellikleri bulunmaktadır.

Döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 359 derece 
dönebilmektedir. Levhaların altında bulunan Euro paletleri ölçüleri değişken olduğundan 
dolayı taşıyıcı tırnaklar hareketlidir.

Sıkma algılama: Levhaları fazla sıkıp zarar vermemek için aparat üzerinde hareketli 
anahtarları bulunmaktadır.

Hizalama algılama: Ayrıca kolların paletin altına girmeyip malzemeyi sıkması durumunda 
aparatın hareketlerini durdurucu tork algılama yeteneğine sahip elektronik anahtar 
bulunmaktadır.

Yük algılama: Motorda bulunan tork algılayıcı sistem sayesinde aparat yüklü iken yanlışlıkla 
kolların açılması önlenir.

İŞLETMEYE FAYDALARI

■ Hızlı yükleme yapılır.
■ İş verimliliğini artırır.
■ İlave insana ihtiyaç duyulmaz.
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir.
■ İş güvenliğine uygun çalışma.
■ İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan elektrikli vakum ile çalışan 
aparattır. Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar 
vermeden taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Sac levha kesimi yapan firmaların hızlı ve kolay bir şekilde stoklarındaki levhaları kesim 
makinalarına yerleştirmelerini sağlar. Levhaya zarar vermediği için fire en aza indirgenmiş 
olur.

Tercihen alabileceğiniz döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 
90 derece dönebilmektedir.

Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.

Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak bildirilir.

Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile çalışmaya 
devam edilebilir.

Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli ve 
ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü yere 
güvenli bir şekilde indirebilir.
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LEVHA KALDIRMA APARATLARI
Vakumlu Levha Kaldırma Aparatı (K5010)

■ 1 – 25 ton standart imalat makinalardır.
■ Standart 3 – 12 metre boy taşıma,
■ Ayarlanabilir vakum pedleri,
■ 90° döndürme aparatı (Opsiyonel),
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir,
■ Kolay kullanım,
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel),
■ Ses ve ışık ikaz sistemi,
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri,
■ Enerji alma düzeneği.

Üretimini yapmış olduğumuz Vakumlu Levha 
Kaldırma Aparatının işletmeye faydaları:

■ Hızlı yükleme yapılır,
■ İş verimliliğini artırır,
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir,
■ İş güvenliğine uygun çalışma.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.

■ 0-10 ton standart imalat
■ Standart 4 metre boy taşıma
■ 6 metreye uzayan kollar (Opsiyonel)
■ Elektrik motor tahrikli genişlik ayarı
■ 360° döndürme aparatı (Opsiyonel)
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir.
■ Düşük ölü saha
■ Kolay kullanım
■ Motorlu ya da motorsuz genişleme ayarları
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel)
■ Ses ve ışık ikaz sistemi
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri
■ Stoklama sehpası
■ Enerji alma düzeneği

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan mekanik veya elektrikli 
aparattır. Faydalı modele sahip ürünlerimizle yüklerinizi emniyetli ve hızlı bir şekilde 
transfer edebilirsiniz.

İşletmelerde üretim bandından çıkan mamuller bez ya da çelik sapanlar ile kaldırma 
işlemine tabi tutulduğunda sapanlarda gerekli açılar sağlanmadığından dolayı 
mamullerin kenarlarında bozulmalar meydana gelir. Sapan açılarını geniş tutmak ise 
kaldırma işlemi için büyük miktarda ölü saha yaratarak verimliliği düşürmektedir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Yassı metal kaldırma aparatı elektrik motoru ile levha genişlik ayarları yapılmaktadır. 
İstendiği takdirde levha uzunluğu fazla olduğu durumlarda kolları elle ya da elektrikli olarak 
uzatabilme özellikleri bulunmaktadır.

Döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 359 derece 
dönebilmektedir. Levhaların altında bulunan Euro paletleri ölçüleri değişken olduğundan 
dolayı taşıyıcı tırnaklar hareketlidir.

Sıkma algılama: Levhaları fazla sıkıp zarar vermemek için aparat üzerinde hareketli 
anahtarları bulunmaktadır.

Hizalama algılama: Ayrıca kolların paletin altına girmeyip malzemeyi sıkması durumunda 
aparatın hareketlerini durdurucu tork algılama yeteneğine sahip elektronik anahtar 
bulunmaktadır.

Yük algılama: Motorda bulunan tork algılayıcı sistem sayesinde aparat yüklü iken yanlışlıkla 
kolların açılması önlenir.

İŞLETMEYE FAYDALARI

■ Hızlı yükleme yapılır.
■ İş verimliliğini artırır.
■ İlave insana ihtiyaç duyulmaz.
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir.
■ İş güvenliğine uygun çalışma.
■ İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan elektrikli vakum ile çalışan 
aparattır. Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar 
vermeden taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Sac levha kesimi yapan firmaların hızlı ve kolay bir şekilde stoklarındaki levhaları kesim 
makinalarına yerleştirmelerini sağlar. Levhaya zarar vermediği için fire en aza indirgenmiş 
olur.

Tercihen alabileceğiniz döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 
90 derece dönebilmektedir.

Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.

Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak bildirilir.

Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile çalışmaya 
devam edilebilir.

Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli ve 
ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü yere 
güvenli bir şekilde indirebilir.



■ Otomatik çalışan kilit mekanizması
■ 90° hareketli taşıyıcı ayaklar
■ Enerji sarfiyatı yoktur
■ Sepet genişlik hizalama mekanizması
■ Sepet yükseklik ayarı
■ 1 ila 3 ton taşıma kapasitelidir
■ Koruyucu pedler

Otomatik sepet kaldırma aparatı uzun malzemeleri kaldırmak için işletmelerin ihtiyaç 
duyacağı aparattır. İş güvenliğine dikkat eden, müşteri endeksli çalışan işletmelerin 
talepleri doğrultusunda firmamız yeni aparatların yapımına devam edecektir.

Genellikle hafif ve boyu uzun profilleri kaldırmak ve stoklamak işletmeler için büyük 
problemdir. Kaldırma ve stoklama işlemi sepete takılan sapanlar, zincirler ve traversler ile 
gerçekleştirilir. Bu kaldırma elemanları sepetlere dışarıdan işçiler vasıtası ile takılmaktadır. 
İlk sıra stoklamalarında işletmeler için sorun yaratmaz iken üst sıra stoklamalarında 
zaman kaybı, iş kazası riski, yükleme ve stoklama zorluğu verimlilik bakımından büyük 
sorunlara sebep olmaktadır.

Şirketimiz bu sorunları dikkate alarak otomatik sepet kaldırma aparatını geliştirdi. Sepetler 
el değmeden emniyetli bir şekilde kaldırılmakta ve üst üste katlı bir şekilde stoklanmasına 
yardımcı olmaktadır

■ 1 – 25 ton standart imalat makinalardır.
■ Standart 3 – 12 metre boy taşıma,
■ Ayarlanabilir vakum pedleri,
■ 90° döndürme aparatı (Opsiyonel),
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir,
■ Kolay kullanım,
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel),
■ Ses ve ışık ikaz sistemi,
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri,
■ Enerji alma düzeneği.

Üretimini yapmış olduğumuz Vakumlu Levha 
Kaldırma Aparatının işletmeye faydaları:

■ Hızlı yükleme yapılır,
■ İş verimliliğini artırır,
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir,
■ İş güvenliğine uygun çalışma.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.

313

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan elektrikli vakum ile çalışan 
aparattır. Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar 
vermeden taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Sac levha kesimi yapan firmaların hızlı ve kolay bir şekilde stoklarındaki levhaları kesim 
makinalarına yerleştirmelerini sağlar. Levhaya zarar vermediği için fire en aza indirgenmiş 
olur.

Tercihen alabileceğiniz döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 
90 derece dönebilmektedir.

Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.

Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak bildirilir.

Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile çalışmaya 
devam edilebilir.

Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli ve 
ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü yere 
güvenli bir şekilde indirebilir.

İŞLETMEYE FAYDALARI;

■ Düşük ölü saha
■ Sepetleri üst üste stoklamak için sepet üstten kaldırma mekanizması
■ Stoklanmış sepetleri kolay kaldırma ve indirme
■ İş güvenliğine uygun imalat

Aparat ayakları sepete paralel olarak sepetin üzerine indirilir, kilit ayakları sepete temas 
eder etmez kilit mekanizması devreye girer, ayakları 90 derece çevirir ve sepetin altına 
girer. Artık sepet kaldırılmaya hazırdır. Stok sahasına getirtilirip, aynı işlem tekrar 
ettirildiğinde kilit kapanır ve aparat sepeti bırakır.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.
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SEPET KALDIRMA APARATLARI
Yük Sepeti Kaldırma Aparatı (K5005)

■ Otomatik çalışan kilit mekanizması
■ 90° hareketli taşıyıcı ayaklar
■ Enerji sarfiyatı yoktur
■ Sepet genişlik hizalama mekanizması
■ Sepet yükseklik ayarı
■ 1 ila 3 ton taşıma kapasitelidir
■ Koruyucu pedler

Otomatik sepet kaldırma aparatı uzun malzemeleri kaldırmak için işletmelerin ihtiyaç 
duyacağı aparattır. İş güvenliğine dikkat eden, müşteri endeksli çalışan işletmelerin 
talepleri doğrultusunda firmamız yeni aparatların yapımına devam edecektir.

Genellikle hafif ve boyu uzun profilleri kaldırmak ve stoklamak işletmeler için büyük 
problemdir. Kaldırma ve stoklama işlemi sepete takılan sapanlar, zincirler ve traversler ile 
gerçekleştirilir. Bu kaldırma elemanları sepetlere dışarıdan işçiler vasıtası ile takılmaktadır. 
İlk sıra stoklamalarında işletmeler için sorun yaratmaz iken üst sıra stoklamalarında 
zaman kaybı, iş kazası riski, yükleme ve stoklama zorluğu verimlilik bakımından büyük 
sorunlara sebep olmaktadır.

Şirketimiz bu sorunları dikkate alarak otomatik sepet kaldırma aparatını geliştirdi. Sepetler 
el değmeden emniyetli bir şekilde kaldırılmakta ve üst üste katlı bir şekilde stoklanmasına 
yardımcı olmaktadır

■ 1 – 25 ton standart imalat makinalardır.
■ Standart 3 – 12 metre boy taşıma,
■ Ayarlanabilir vakum pedleri,
■ 90° döndürme aparatı (Opsiyonel),
■ Yatay stoklanmış ürünler kaldırılabilir,
■ Kolay kullanım,
■ Uzaktan kumanda sistemi (Opsiyonel),
■ Ses ve ışık ikaz sistemi,
■ Malzemeye zarar vermeyen ayak pedleri,
■ Enerji alma düzeneği.

Üretimini yapmış olduğumuz Vakumlu Levha 
Kaldırma Aparatının işletmeye faydaları:

■ Hızlı yükleme yapılır,
■ İş verimliliğini artırır,
■ Üst üste fazla stoklama yapılabilir,
■ İş güvenliğine uygun çalışma.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.

Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı her işletme 
ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek üreticisi 
olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi vermektedir. 
Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı sağlamaktır.

Çeşitli genişlikteki levha saclarınızı emniyetli şekilde taşıyan elektrikli vakum ile çalışan 
aparattır. Vakumlu kaldırma ve taşıma aparatları ile yüklerinizi emniyetli ve zarar 
vermeden taşıyabilirsiniz. Kullanılan ped ve vantuzlar ile yüzeylerde kusursuz bir bağlantı 
sağlanmaktadır. Hava kesilmesi durumunda yükü yere bırakmayacak her türlü güvenlik 
mevcuttur. Yükün kendi ağırlığının 3 katını taşıyacak emniyete sahiptir.

Yassı levha üreten işletmelerin sevkiyatlarının hızlı ve hasar görmeden nakliye araçlarına 
yüklenmesi ve müşterilerine ulaştırılması ilkesi bu ürünün geliştirilmesinde en büyük etken 
olmuştur. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız levha kaldırma ve 
taşıma aparatı tamamıyla kendi tasarımımız olup faydalı model belgesine sahiptir.

Sac levha kesimi yapan firmaların hızlı ve kolay bir şekilde stoklarındaki levhaları kesim 
makinalarına yerleştirmelerini sağlar. Levhaya zarar vermediği için fire en aza indirgenmiş 
olur.

Tercihen alabileceğiniz döndürme aparatı ile levha kaldırma aparatı kendi ekseni etrafında 
90 derece dönebilmektedir.

Yük algılama: Üzerinde bulunan ağırlık algılama sitemi ile ürünlerin taşınma esnasında 
yanlışlıkla vakum bırakması engellenir. Ayrıca pedler havada iken yanlışlıkla valflerin 
açılarak vakum boşalması engellenir.

Sesli ışıklı ikaz: Aparatın boşta, yükte, dönme işleminde olduğu ışıklı ve sesli olarak bildirilir.

Ek vakum deposu: Elektrik kesilmesi durumunda ek deposu sayesinde aparat ile çalışmaya 
devam edilebilir.

Kaçak algılama sistemi: Sistem bir kaçaktan dolayı oluşan vakum kaybını algılar ve sesli ve 
ışıklı olarak uyarır. Bu sistem sayesinde kullanıcı ürün vakumdan kurtulmadan ürünü yere 
güvenli bir şekilde indirebilir.

İŞLETMEYE FAYDALARI;

■ Düşük ölü saha
■ Sepetleri üst üste stoklamak için sepet üstten kaldırma mekanizması
■ Stoklanmış sepetleri kolay kaldırma ve indirme
■ İş güvenliğine uygun imalat

Aparat ayakları sepete paralel olarak sepetin üzerine indirilir, kilit ayakları sepete temas 
eder etmez kilit mekanizması devreye girer, ayakları 90 derece çevirir ve sepetin altına 
girer. Artık sepet kaldırılmaya hazırdır. Stok sahasına getirtilirip, aynı işlem tekrar 
ettirildiğinde kilit kapanır ve aparat sepeti bırakır.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.
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■ Otomatik çalışan kilit mekanizması
■ 90° hareketli taşıyıcı ayaklar
■ Enerji sarfiyatı yoktur
■ Sepet genişlik hizalama mekanizması
■ Sepet yükseklik ayarı
■ 1 ila 3 ton taşıma kapasitelidir
■ Koruyucu pedler

Otomatik sepet kaldırma aparatı uzun malzemeleri kaldırmak için işletmelerin ihtiyaç 
duyacağı aparattır. İş güvenliğine dikkat eden, müşteri endeksli çalışan işletmelerin 
talepleri doğrultusunda firmamız yeni aparatların yapımına devam edecektir.

Genellikle hafif ve boyu uzun profilleri kaldırmak ve stoklamak işletmeler için büyük 
problemdir. Kaldırma ve stoklama işlemi sepete takılan sapanlar, zincirler ve traversler ile 
gerçekleştirilir. Bu kaldırma elemanları sepetlere dışarıdan işçiler vasıtası ile takılmaktadır. 
İlk sıra stoklamalarında işletmeler için sorun yaratmaz iken üst sıra stoklamalarında 
zaman kaybı, iş kazası riski, yükleme ve stoklama zorluğu verimlilik bakımından büyük 
sorunlara sebep olmaktadır.

Şirketimiz bu sorunları dikkate alarak otomatik sepet kaldırma aparatını geliştirdi. Sepetler 
el değmeden emniyetli bir şekilde kaldırılmakta ve üst üste katlı bir şekilde stoklanmasına 
yardımcı olmaktadır

İŞLETMEYE FAYDALARI;

■ Düşük ölü saha
■ Sepetleri üst üste stoklamak için sepet üstten kaldırma mekanizması
■ Stoklanmış sepetleri kolay kaldırma ve indirme
■ İş güvenliğine uygun imalat

Aparat ayakları sepete paralel olarak sepetin üzerine indirilir, kilit ayakları sepete temas 
eder etmez kilit mekanizması devreye girer, ayakları 90 derece çevirir ve sepetin altına 
girer. Artık sepet kaldırılmaya hazırdır. Stok sahasına getirtilirip, aynı işlem tekrar 
ettirildiğinde kilit kapanır ve aparat sepeti bırakır.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.



■ Otomatik çalışan kilit mekanizması
■ 90° hareketli taşıyıcı ayaklar
■ Enerji sarfiyatı yoktur
■ Sepet genişlik hizalama mekanizması
■ Sepet yükseklik ayarı
■ 1 ila 3 ton taşıma kapasitelidir
■ Koruyucu pedler

Otomatik sepet kaldırma aparatı uzun malzemeleri kaldırmak için işletmelerin ihtiyaç 
duyacağı aparattır. İş güvenliğine dikkat eden, müşteri endeksli çalışan işletmelerin 
talepleri doğrultusunda firmamız yeni aparatların yapımına devam edecektir.

Genellikle hafif ve boyu uzun profilleri kaldırmak ve stoklamak işletmeler için büyük 
problemdir. Kaldırma ve stoklama işlemi sepete takılan sapanlar, zincirler ve traversler ile 
gerçekleştirilir. Bu kaldırma elemanları sepetlere dışarıdan işçiler vasıtası ile takılmaktadır. 
İlk sıra stoklamalarında işletmeler için sorun yaratmaz iken üst sıra stoklamalarında 
zaman kaybı, iş kazası riski, yükleme ve stoklama zorluğu verimlilik bakımından büyük 
sorunlara sebep olmaktadır.

Şirketimiz bu sorunları dikkate alarak otomatik sepet kaldırma aparatını geliştirdi. Sepetler 
el değmeden emniyetli bir şekilde kaldırılmakta ve üst üste katlı bir şekilde stoklanmasına 
yardımcı olmaktadır

BETON ve TAŞ KALDIRMA APARATLARI
Beton Blok Kaldırma Aparatı (K7001)

■ Geniş kavrama yüzeyi,
■ Otomatik kilit sistemi,
■ Bariyer, beton yol kirişlerini kaldırmaya uygun tasarım
■ Seri olarak bağlanabilme,
■ 1 – 10 ton standart kapasite,
■ Koruyucu yastıklar.

Mekanik kilit makenizması insan eli değmeden hareket etmekte olup, malzemelerin güvenli 
bir şekilde kaldırmasını sağlar. Kilit makanizması faydalı modele sahip olup en geniş 
malzemeden en dar malzemeye kadar ürünleri başarılı bir şekilde kaldırır. İnsan eli 
değmeden malzeme stoklaması yapılır. Seri bağlanabilme özelliği sayesinde uzun 
ürünlerin dengeli bir şekilde kaldırılmasına imkan sağlar.

Blok şeklinde olamayan taşları kaldırmak için özel sivri uçlu tutma kolları imal edilmektedir.
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İŞLETMEYE FAYDALARI;

■ Düşük ölü saha
■ Sepetleri üst üste stoklamak için sepet üstten kaldırma mekanizması
■ Stoklanmış sepetleri kolay kaldırma ve indirme
■ İş güvenliğine uygun imalat

Aparat ayakları sepete paralel olarak sepetin üzerine indirilir, kilit ayakları sepete temas 
eder etmez kilit mekanizması devreye girer, ayakları 90 derece çevirir ve sepetin altına 
girer. Artık sepet kaldırılmaya hazırdır. Stok sahasına getirtilirip, aynı işlem tekrar 
ettirildiğinde kilit kapanır ve aparat sepeti bırakır.

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır.



317

BETON ve TAŞ KALDIRMA APARATLARI
Segment Kaldırma Aparatı (K7010)

■ Otomatik kilit mekanizması
■ Segment merkezleme
■ Temas yüzey pedleri
■ Merkezleme pabuçları ile hızlı kullanım
■ Silindirik/dikdörtken ürün kaldırma
■ El değmeden kaldırma

Tünel segmentlerin kaldırılmasında ve taşınmasında kullanılan 30 ton taşıma kapasiteli 
segment kaldırma aparatı tamamıyla otomatik çalışır ve dışarıdan müdahale gerektirmez.
Kullanılan merkezleme pabuçları ile hızlı kullanım sağlanır. Poliamid malzemeler ile 
betonun zarar görmesi engellenir.
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■ 0 – 50 ton arası taşıma kapasitesi
■  Sabit ve ayarlanabilir traversler
■ Dengesiz ya da eşit olmayan ürünlerin güvenli kaldırılabilmesi
■ Düşük ölü alan
■ Yük ayırıcı olarak kullanım
■ CE standartlarına uygunluk
■ Sapan ve kancalı zincirler ile kullanım
■ Ağır hizmet tipi imalat
■ Kolay stoklama
■ Tek veya çift kanca ile kullanım serbestliği

AYIRICI TRAVERS

■ Ölü alanın sorun olmadığı işletmeler için uygundur.
■ Yükün salınımını engeller.
■ Standart olarak zincir ya da halat ile birlikte verilmektedir.
■ Ara mesafe ayarlanabilir .

AYARLANABİLİR YÜK AYIRICI TRAVERS

■ Modüler yapısı sayesinde değişik ölçülerdeki ünitelerde kullanılabilir.
■ 600 tona kadar taşıma kapasitelidir.
■ Geniş açıklıktaki ve tonajlı yüklemeleri emniyetli olarak kaldırmaya yarar.
■ Kaldırma anında yükün zarar görmesini engeller.
■ Ara parçalar ile kaldırma yük eksenleri değiştirilebilir

TRAVERSLER
Taşıma Traversleri (K1000)
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VARİL KALDIRMA APARATLARI
Forklift Varil Kaldırma Aparatı (K7021)

■ Ayarlanabilir çaplı
■ Otomatik tutma ve bırakma
■ Kolay bağlantı

Forklift kullanıcısının başka bir personele ihtiyaç duymadan varillerin kaldırma ve taşıma 
işlemini yapabilmesini sağlayan aparattır.
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VARİL KALDIRMA APARATLARI
Yandan Tutma Varil Kaldırma Aparatı (K7011)

■ Hafif tasarım
■ Varili 90° çevirebilme
■ Kolay bağlantı
■ Açık ağızlı varillerde kullanım

Aparat kullanıcısının varilleri kaldırma, devirme ve taşıma işlemlerini tek başına rahatlıkla 
yapabilecek şekilde tasarlanmıştır.



VARİL KALDIRMA APARATLARI
Otomatik Kilitli Varil Kaldırma Aparatı (K7012)

■ Otomatik kilit sistemi
■ El değmeden kullanım

Vinç operatörünün diğer bir kişiye ihtiyaç duymadan varilleri rahatlıkla taşımasını 
sağlayan bir aparattır. Otomatik kilit mekanizması sayesinde hızlıca kavrama ve bırakma 
işlemleri yapılır.
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KALDIRMA APARATLARI
Yarı Otomatik Konteyner Kaldırma Aparatı

20 ve 40 feet konteynerleri kaldırma ve taşımaya yarayan aparattır.Elektrik tahrikli bir 
sistem olmadığından dolayı aparat ya 20 feet ya da 40 feet ölçülerine uygun olarak imal 
edilir.Konteynerleri üst kulaklarından kitleme metoduyla kaldırma ve taşıma üzerine 
tasarlanmıştır. Aparat mobil ya da elektrikli vinç kancasına 4 noktadan bağlı sapanlar 
yardımı ile bağlanır. Otomatik kilit mekanizmasını çalıştırmak için ayrıca 5.nci bir halata 
ihtiyaç bulunmaktadır.
Amaç konteynerleri iş güvenliğine uygun elleçlemektir. Hiçbir şekilde konteyner üzerine 
çalışan elemanları çıkartmadan kilitleri açıp kapayan bir mekanizma vardır, tamamiyle 
otomatik çalışır.

Aparat aşağıda belirtilen kısımlardan oluşmaktadır.
■ Taşıyıcı şase
■ Twistlock kilit
 ■ Otomatik kilit mekanizması
 ■ Kilit tetikleme halatı
 ■ Kaldırma sapanları
 ■ Kılavuzlama kollar

Çalışma prensibi:
Konteyner aparatıtının çalışabilmesi için alt kısmında konteynere temas edecek dayanağa 
ihtiyaç bulunmaktadır.
Aparatat konteyner üzerine üç kenardan kılavuz kollar ile merkezlenir, vinç yardımı ile 
indirme hareketi yapılır. Twistlock lar konteyner üzerindeki yuvalarına girer ve aparat 
merkezlenir, aparat konteyner üzerine tam olarak oturtulduktan sonra otomatik kilit açılır 
ve twistlok’ un bağlı olduğu mekanizma serbest hale gelir.
Mekanizma serbest hale geldikten sonra vinç yukarı doğru hareket ettirilir. Bu hareket 
vasıtası ile twistlock kolları 90° hareket ertirilir ve konteyner yuvalarına kitleme yapılır. Artık 
sistem hazır halde olup kaldırma işlemi başlatılır. Yükü kilitler vasıtası ile havada rahatlıkla 
tutabilir ve hareket ettirebilirebilirsiniz. Yük havada ike kesinlikle twistlock kilitlerini ters 
tarafa çeviremezsiniz. Aparatı konteynerden kurtarmak için yük yere yada tır üzerine 
indirilir, halat boşlaınır, twistlock kilitleri 90° dönerek açık konuma gelir. Aparatı yukarı 
kaldırmak için sistemi açık tutabilmek için konumunu kaybetmemesi gerekir. Şayet otomatik 
kilit mekanizması olmasaydı kaldırma esnasında sistem tekrar konteyneri kaldırma 
konumuna geçerdi. Otomatik kilit, twistlock kilitlerin açıp kapanmasını sağlayan bir 
mekanizma gurubudur.
Artık aparat konteynerden kurtulmuş olup yeni konteyneri kaldırmaya hazırdır.

Neden bu aparat kullanılsın?
■ Sistem elektrik ihtiyacı olmadan çalışır.
■ İnsan müdahalesine ihtiyacı yoktur, otomatik çalışır.
■ Elektrikli çalışanlara nazaran çok ucuzdur.
■ Aparat zati ağırlığı azdır, az yer kaplar.
■ Emniyetlidir yükü bırakmaz.
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KALDIRMA APARATLARI
Akü Kaldırma Aparatı



KALDIRMA APARATLARI
Yatay Rulo İçten ve Dıştan Kaldırma Aparatı (KEDİ PENÇESİ)

Dilimlenerek üretimden gelen rulolar iş güvenliği ve sevkiyat açısından kolaylığından dolayı 
yatay stoklanırlar.Yatay stoklanan bu ürünleri kaldırmak için bez yada çelik sapanlar 
kullanılır.Açısal kaldırma esnasında ben sapan kullanılıyorsa bez sapan darbe görür ve 
kopma noktasına gelebilir,çelik sapan kullanılıyorsa ürün kenarlardan zarar görür ve fire 
oranı yükselir.Yanlızca göbekten aparat ile kaldırılırsa kaldırma esnasında yerçekimi 
kuvveti ile malzeme aşağı doğru akabilir ve kullanılamaz hale gelir.Bu tür kaldırma şekilleri 
iş güvenlikçiler için tercih edilen bir yöntem değildir.

Tercih edilen yöntem ise dilimlenmiş ruloların iç göbekten ve dış yanaktan baskı yöntemi ile 
sıkıştırılıp emniyetli bir şekilde olanıdır.

Geliştirdiğimiz bu aparat ile dilimlenmiş rulolar emniyetli bir şekilde kaldırılmaktadır.

Kanca ucuna bağlanmış aparat yükün üzerine kolları açık olarak gelir.Dayama yüzeyi yatay 
rulonun üzerine temas ettiğinde kilit mekanizması otomatik açılır,böylelikle kollar serbest 
kaldığından kaldırma işlemine devam edildiğinde dış kollar içeri doğru,diğer kollar ise dışarı 
doğru hareket ederek ruloyu içten ve dıştan emniyetli bir şekilde sıkıştırır. Artık ürün 
kaldırmaya hazır birşekile gelmiştir.

Ürünü istenilen yere bırakılması yine aynı mantık ile gerçekleştirilir.Kesinlikle insan eli 
değmez ve emniyetli bir şekilde yük kaldırılmış olur.

Kedi pençesi gibi tüm kenarlar kavrandığı için yük zarar görmez.

20 ve 40 feet konteynerleri kaldırma ve taşımaya yarayan aparattır.Elektrik tahrikli bir 
sistem olmadığından dolayı aparat ya 20 feet ya da 40 feet ölçülerine uygun olarak imal 
edilir.Konteynerleri üst kulaklarından kitleme metoduyla kaldırma ve taşıma üzerine 
tasarlanmıştır. Aparat mobil ya da elektrikli vinç kancasına 4 noktadan bağlı sapanlar 
yardımı ile bağlanır. Otomatik kilit mekanizmasını çalıştırmak için ayrıca 5.nci bir halata 
ihtiyaç bulunmaktadır.
Amaç konteynerleri iş güvenliğine uygun elleçlemektir. Hiçbir şekilde konteyner üzerine 
çalışan elemanları çıkartmadan kilitleri açıp kapayan bir mekanizma vardır, tamamiyle 
otomatik çalışır.

Aparat aşağıda belirtilen kısımlardan oluşmaktadır.
■ Taşıyıcı şase
■ Twistlock kilit
 ■ Otomatik kilit mekanizması
 ■ Kilit tetikleme halatı
 ■ Kaldırma sapanları
 ■ Kılavuzlama kollar

Çalışma prensibi:
Konteyner aparatıtının çalışabilmesi için alt kısmında konteynere temas edecek dayanağa 
ihtiyaç bulunmaktadır.
Aparatat konteyner üzerine üç kenardan kılavuz kollar ile merkezlenir, vinç yardımı ile 
indirme hareketi yapılır. Twistlock lar konteyner üzerindeki yuvalarına girer ve aparat 
merkezlenir, aparat konteyner üzerine tam olarak oturtulduktan sonra otomatik kilit açılır 
ve twistlok’ un bağlı olduğu mekanizma serbest hale gelir.
Mekanizma serbest hale geldikten sonra vinç yukarı doğru hareket ettirilir. Bu hareket 
vasıtası ile twistlock kolları 90° hareket ertirilir ve konteyner yuvalarına kitleme yapılır. Artık 
sistem hazır halde olup kaldırma işlemi başlatılır. Yükü kilitler vasıtası ile havada rahatlıkla 
tutabilir ve hareket ettirebilirebilirsiniz. Yük havada ike kesinlikle twistlock kilitlerini ters 
tarafa çeviremezsiniz. Aparatı konteynerden kurtarmak için yük yere yada tır üzerine 
indirilir, halat boşlaınır, twistlock kilitleri 90° dönerek açık konuma gelir. Aparatı yukarı 
kaldırmak için sistemi açık tutabilmek için konumunu kaybetmemesi gerekir. Şayet otomatik 
kilit mekanizması olmasaydı kaldırma esnasında sistem tekrar konteyneri kaldırma 
konumuna geçerdi. Otomatik kilit, twistlock kilitlerin açıp kapanmasını sağlayan bir 
mekanizma gurubudur.
Artık aparat konteynerden kurtulmuş olup yeni konteyneri kaldırmaya hazırdır.

Neden bu aparat kullanılsın?
■ Sistem elektrik ihtiyacı olmadan çalışır.
■ İnsan müdahalesine ihtiyacı yoktur, otomatik çalışır.
■ Elektrikli çalışanlara nazaran çok ucuzdur.
■ Aparat zati ağırlığı azdır, az yer kaplar.
■ Emniyetlidir yükü bırakmaz.
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KALDIRMA APARATLARI
Bobin Kaldırma ve Döndürme Aparatı

Düşük kapasiteli kâğıt, plastik ve kumaş gibi malzemeleri ilgili makinaya takmak ve sökmek 
için kullanılır.

Ürünleri yerden dikine alıp kaldırır ve daha sonra döndürerek makinaya takar. Kaldırma ve 
döndürme hareketleri hidrolik tahrikle yapılmaktadır. Aparat, makinalar arasında rahat bir 
şekilde dolaşacağından dolayı akü ile çalışmaktadır.

Sistemin üzerinde akü şarj ünitesinde bulunduğundan dolayı boş zamanlarında elektrik 
prizine takılarak şarj edilebilmektedir.

Döndürme çenesi bobini üç yerinden sıkıca kavrar ve düşmesini engeller. Tüm kılavuz 
yatakları rulmanlı olup, döndürme çenesi hidrolik piston tarafından hareket ettirilen zincir 
mekanizmasına sahiptir.

 ■ Kumanda paneli mevcut olup, kullanımı talimatlar çerçevesinde gerçekleşmektedir.
 ■ Hidrolik ünite ile hızlar arttırılabilir veya azaltılabilir.
 ■ Hafiftir ve tekerlekler vasıtası ile kolayca hareket ettirilebilir.
 ■ Kullanımı kolay olup CE belgelidir.
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KALDIRMA APARATLARI
Elektrikli Rulo Kaldırma Aparatı / Coil Tong

3

■ Standart Kapasite: 10 ile 32 ton
■ 800-2000 mm çalışma genişliği
■ Sıkma engelleme
■ Dengeli ve emniyetli yük kaldırma
■ Motorlu 359° döndürme sistemi (dönme devri 2 d/d)
■ Elektrikli kol kapama/açma özelliği
■ Kanca bağlantı pimi sabitleme aparatı
■ Ses-ışık ikaz sistemi
■ Uzaktan kumanda
■ Spiral kablo ya da kablo sarma tamburu
■ Yük koruma pedleri
■ Stoklama sehpası
■ CE Belgesi

Sac ticareti, rulo dilme ve levha imalatı yapan işletmeler için rulo kaldırma ve taşıma en zor 
işlemlerden biridir. Çoğu işletme kaldırma ve taşıma işlemini C kanca ile yapmakta ve 
dengesiz yük kaldırma, yük düşürme riski, geniş stoklama alanları, iş güvenliğinden sorunları 
ve verimsiz çalışma gibi problemler ile karşılaşmaktadırlar. İşletmelerde bu sorunları gören 
firmamız uzman olduğu kanca altı aparatlarında ekonomik ve kaliteli ürün sunma yöntemleri 
üzerinde AR-GE çalışmalarına yönelmiş ve rulo kaldırma aparatını piyasaya sürmüştür.

Kullanılan Bu Aparat Sayesinde İşletmeler Kazançlı Duruma Geçerler Dar alanlarda daha 
fazla stoklama: Çalışmak için kol genişliğinden biraz daha fazla (450mm) alana ihtiyaç 
duyduğundan ruloları birbirlerine çok daha yakın bir şekilde depolanabilir. Düşük yüksekliği 
sayesinde tavan yüksekliği düşük işletmelerde de kolaylıkla kullanılabilir.

Verimli çalışma: Tek bir kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanıla bilmesi sayesinde iş 
gücünden ve zamandan tasarruf sağlar.
Dengeli yük kaldırma: Ruloları tam merkeziden yakalayarak dengeli bir şekilde taşınmasına 
olanak sağlar

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

■ Sıkma algılama sistemi sayesinde malzemeye zarar vermez,
■ Delik algılama sistemi rulonun merkezi dışında kolların kapanmasını engelleyerek 
malzemeye zarar gelmemesini sağlar, 
■ Yük algılama sistemi yükte iken yanlışlıkla kolların açılıp yükün düşmemesini sağlar 
■ Malzemeye zarar vermeme özelliğini ortadan kaldıran ped sistemi,

İş güvenliğinin Avrupa Birliği normlarına uygunluğu istenen işletmelerde bu tip aparatlar 
vazgeçilmez olacaktır. Aparatlarımızın tümü yerli imalat olup fiyatları caziptir. Bundan dolayı 
her işletme ürünlerimize kolayca sahip olabilecektir. Bu konuda da Türkiye’nin bu alanda tek 
üreticisi olan firmamız, firmalara her türlü teknik ve eğitim desteği sunma garantisi 
vermektedir. Amacımız her işletme için uygun fiyatta rulo kaldırma aparatı kullanımı 
sağlamaktır.
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