




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 
derece elektrik tahriki ile döndürülebilen aksesuarlar opsiyonel olarak sunulmaktadır. İstendiğinde opsiyo-
nel 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 yönelme-
sini sağlamıştır.

NEDEN KANCA ALTI EKİPMANLAR?
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BOBİN KALDIRMA ve DÖNDÜRME APARATI

El ile taşınamayacak kağıt/plastik/strech ürünleri kaldırmak/döndürmek ve hareket ettirmek için kullanılır.

●  Kaldırma hidrolik tahrikli
●  Döndürme hidrolik 360° tahrkli
●  Yürütme hidrolik tahrikli
●  Yürüme hızı: 10 ÷ 20 m/dk
●  Döndürme: 1d/d
●  Yüksek kaliteli göbek rulmanları
●  Kaldırma hızı: 3÷6 m/dk
●  Sesli ve ışıklı ikaz sistemi
●  Emniyetli çalışma aksesuarları
●  CE Belgeli
●  Müşteriye özel sıkma ayakları
●  Ayaklı ya da karşı ağırlıklı taşıma arabası

K9000 - K9001 - K9003 - K9004 - K9005
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YÜKLEME / BOŞALTMA APARATI

K6000 - K6001 - K6002
Hidrolik / Elektrik motor tahrikli

Her türlü yarı mamul malzemeyi kaldırıp konveyor ya da başka bir makinaya yüklemek ya da 
beslemek için kullanılır.
Forklift ya da vinç  yardımıyla yarı mamul ürünün bulunduğu kasa makinanın haznesine konur. 
Kasa hidrolik pistonlar yardımı ile hareket etmemesi için sıkıştırılır. Daha sonra kaldırma işlemi 
gerçekleştirilir. Kaldırma işleminin son aşamasında mekanizma devreye girerek, kasayı 130°-150° 
çevirerek içindeki malzemeyi boşaltır.

Kumanda panelinden komut verilir ve siviçler vasıtası ile sonlandırılır.

● Sesli ışıklı ikaz sitemi
● Kafesli koruma alanı
● Max. 3 ton kapasite
● Otomatik çalışma düzeneği
● CE Belgeli

ÖZEL TALAŞ BOŞALTMA APARATLARI
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●  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 stoklanabilir. 
●  CE belgeidir. 
●  Kullanımı kolay ve emniyetlidir. Yükü geri bırakmaz. 
●  Mevcut vinçlere kolayca adapte edilir Maksimum 10 ton kapasiteye kadar üretim yapılır.

K4010

YATAY RULO KALDIRMA APARATLARI
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●  Müşteri istekleri çerçevesinde üretilen kaldırma ve taşıma aparatlarıdır.
●  Tahrik sistemleri Hidrolik/Elektrik motorlu veya manuel olabilir.
●  CE belgelidir.

ÖZEL KALDIRMA APARATLARI

K8000 - K8001 
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KONTEYNER KALDIRMA APARATI

K8002-8003
Lojistik sektörüne yönelik 20’ lik ve 40’lık konteynerleri kaldırma ve taşımak için kullanılan 
aparattır.

İki türlü imalat mevcuttur.
1- Hidrolik tahrik
2- Mekanik tahrik

● El değmeden kilitleme mekanizması konteyner kulaklarına takılır ya da çıkartılır.
● Halatlar vasıtasıyla sisteme hareket veren kilit açılır ya da kapanır.
● Hidrolik sistemlerde ise kilit açma kapama, hidrolik pistonlarla yapılır. 
● İstendiği taktirde 20’ lik veya 40’lık konteyner için ayarlı yapılabilinir.
● CE Belgeli
● Emniyetli çalışma aksesuarları mevcuttur.
● Uzaktan kumanda ile kontrol ( İstendiği taktirde vinç sistemine adapte edilir.)
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K2010

BALYA KALDIRMA APARATI

Kağıt, plastik, kumaş, pamuk gibi geri dönüşüm mazemelerinin, balyalanıp kaldırılması için kullanılan 
bir aparattır. 5 Ton kapasiteye kadar kullanılır.

MANUEL / MANUEL OTOMATİK ÇALIŞAN KALDIRMA APARATI 
● Kol açma/kapama hareketi kilit vasıtası ile yapılır.
● Yükü düşürme riski yoktur,
● Nominal yükün 3 katı kuvvet ile sıkma gerçekleştirilir,

HİDROLİK / ELEKTRİK KUMANDALI ÇALIŞAN KALDIRMA APARATI 
● Hidrolik pistonlar eşit şekilde kuvvetle sıkma gerçekleştirir.
● Opsiyonel olarak 360° dönme özelliği vardır.
● Akülü / Elektirkli kumanda opsiyonları vardır.
● Uzaktan kumanda ile yönlendirilir, vinçlere entegre çalışması sağlanır.
● CE Belgelidir.
● Kullanımı kolay olup, sesli ve ışıklı ikaz sistemi mevcuttur.
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DÖNER ve ÖZEL TRAVERSLER

Yükleri daha emniyetli kaldırmak taşımak ve kendi eksenleri etrafında döndürmek için kullanılan 
aparatlardır.

●  Motorlu redöktörler ile 90° - 180° döndürme işlemi yapılabilir.
●  Yükleri asmak için askı kancaları mevcuttur.
●  Rahat dönebilmesi için özel aksiyal rulmanlar kullanılır.
●  Tek noktadan ya da çift noktadan kaldırma işlemi yapılabilir.
●  Vinçten ayrı, uzaktan kumanda ile ya da mevcut sisteme adapte edilerek kumanda edilir.
●  CE Belgelidir.

K1004 - K1005
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K4004

●  Değişik çaptaki ruloların ayarlarını hızlı bir şekilde yapmak için dizayn edilmiştir.
●  El breyzi ile yükseklik ayarı hızla yapılır.
●  İş verimini arttırır.
●  Malzemeye zarar gelmemesi için sıkma yüzeylerine yaylı tampon konulur. 
●  Temas yüzeyleri aşınmaz.
●  CE Belgelidir.
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RULO ÇAPI AYARLI MEKANİK TONG



Rulo kenarları hasar önleme mekanizması

Küçük çaplar için ayar mekanizması
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TAŞ BLOK KALDIRMA APARATI

K2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Ytong kaldırma aparatları K2003
Taş kaldırma aparatları K2005
Karo kaldırma aparatı K2006
Beton kalıp kaldırma aparatı K2004
Beton segment kaldırma aparatı K2002
Bordür kaldırma aparatı K2007

●  İşletmelerde ürünleri kolayca kaldırabilmek için geliştirdiğimiz forklift veya vinçlerin kancalarına         
takılan aparatlardır.
●  Kullanımları kolaydır.
●  Ufak el aletleri hariç tümünde otomatik kilit mekanizması mevcuttur.
●  CE belgelidir.
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VAKUM KALDIRMA APARATI

K5001 - 5010

Ağır kapasite düz zeminli mamulleri kaldırmak için kullanılan aparattır.

●  Rotary vane pompa
●  Motor koruma şalteri, role, ses ışık ikaz sistemi
●  Vakum gösterge, tehlike vakum intikatörü, vakum kaybı uyarı sistemi.
●  Vakum tankı.
●  Özel padler ya da  yuvarlak padler.
●  Kaldıracak yüke uygun vakum padler,
●  İş güvenliğine uygun aksesuarlar
●  CE Belgesi
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KANCA EMNİYET APARATLARI

K11000

İş emniyetini arttırmak için ideal bir aparattır.
(Vinç kanca emniyet mandalları iş güvenliği açısından en önemli detaylardan biridir. Sapanları sökmek 
ve takmak için mutlaka yükün üzerine çıkmak gerekir. İş emniyeti açısından sıkıntılı bir durumdur.)

Yapmış olduğumuz aparat vinç kancasına monte edilir. Aparat kancaya takıldıktan sonra kaldırma 
sapanı aparata tek noktadan takılır. Yükü alan aparat, emniyet mandalını otomatik kapatır.
Ağırlık ortadan kalkıncaya kadar emniyet mandalı kapalı kalır. Yük ortadan kalktıktan sonra, vinç 
hareket ettirilerek kaldırma sapanı aparattan kurtarılır.

● Mekanik çalışma metotlu
● Emniyetli
● İş güvenliğine uygun
● CE Belgelidir.
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