
önce emniyet...

Kısa süreli ve tek sefere mahsus 
işleriniz için uygun kiralama  

seçenekleri ile hizmetinizdeyiz…

KİRALAMA 
ÜRÜNLERİ



Asma İskeleler
Cephe, teras  veya şaft boşluklarında yapılan montaj, bakım ve 
benzeri cephe erişimi gerektiren inşaat işleri için en pratik ve güvenli 
çözüm erişim aracı; elektrikli asma iskeleler. Marca Makina elektrikli 
asma iskeleleri 2 metre ve 3 metrelik modüler platformlardan oluşur. 
Elektrikli asma iskeleler 1m’den 18m’ye kadar boylarda çeşitli kaldırma 
ve taşıma kapasitesinde üretilir. Elektrikli asma iskeleler çelikten 
olabildiği gibi, hafifliğin önemli olduğu yerler için  alüminyumdan da 
imal edilmektedir. Marca elektrikli asma iskeleler personel erişimi  ve 
emniyeti ile ilintili en zorlayıcı güvenlik standartlarına dahi cevap 
verebilme özelliğine sahiptir. EN 1808 standartları ve çalışma 
koşullarına tam uyumlu ve yüksek verimli Tirak® marka traksiyon 
motorları ve Blocstop® acil durum fren mekanizmaları ile donatılmış 
Marca elektrikili asma iskele platformlarında, elektrik ekipmanlarının 
tamamı en az IP55 koruma sınıfında seçilmiştir. Yüksek kopma 
mukavemetli özel konstrüksyonlu çelik halatlar, özel enerji kabloları 
ve panolar, kullanıcı hata uyarı sistemleri, tamamı galvanizli şasi 
elemanları ile Marca elektrikli asma iskeleleri en zorlu kullanım 
koşullarına karşı dayanıklı ve güvenilir çözümlerdir.

Tirak Traksiyonel Tip Sonsuz Halat Vinci
TIRAK® vinçleri TRACTEL’in kaldırma ekipmanları üretimi konusunda 50 yılı aşkın bir deneyimin ürünüdür. 
TIRAK® bir çelik halat tahrik sistemi ile çalışan, periyodik tamamlayıcı bakımlar dışında hemen hemen hiç 
özel bakım gerektirmeyen, yüksek verimli   bir vinçtir. 300 kg ile 3000 kg arası kapasitelere  sahip TIRAK® 
Traksiyonel vinçleri, yükseklik sınırlaması olmadan %100 verimle çalışabilmektedir. Taşıma kapasitelerine göre 
farklı hız seçenekleri sunan TİRAK® vinçler ile minimum 9m/dk hız ile çalışma imkanı bulabilirsiniz. Standart 
olarak 8,4mm veya 10,2mm halat çapı ile çalışılan TIRAK® vinç halatları özel spesifikasyonlara göre üretilir,  
hassas çapa sahiptir ve (+) tolerans sıfırdır. TİRAK® traksiyonel vinçleri ve asılı erşim ekipmanlarının başlıca 
kullanım  alanları;inşaatlarda panel montajı, izolasyon, cephe kaplama, cephe bakımı, onarımı ve temizliği,  
asansör  montajı , endüstriyel tesislerde baca ve şaft içi montaj, bakım ve temizlikler  vb olarak sıralanabilir. 

Hidrolik Silindirler  
ve Pompalar
Yılda hatta birkaç yılda bir sadece kısa sürelerde kullanmak için hidrolik 
kaldırma ve çektirme silindir setlerine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Ve 
çok yüksek rakamlar mı ödüyorsunuz? 2M bu noktada uygun kiralama 
seçenekleri ile yanınızda.  Ağır yük kaldırma ve iletme projelerinizde 
sağlam ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Kısa süreli ihtiyaçlarınız, proje 
yükleriniz  için HiForce İngiltere’nin 25 ton ve üzeri tekli veya çoklu 
hidrolik silindir ve pompaları ile ihtiyaçlarınızda ekipman kiralaması, 
ekipman + uygulama işçilik servisi ile hidrolik ekipmanlarla kaldırma 
konulu eğitim ve süpervizörlük hizmetleri için bize danışın.

Minifor
Minifor® sonsuz halat vinci kaldırma ve çekme işlemleri için çelik halatlı elektrikli bir ceraskaldır. Minifor® sonsuz 
halat vinçlerinde kendinden kenetli bir tahrik sistemi bulunmaktadır ve sınırsız uzunlukta kaldırma halatı kullanım 
imkanı  sağlamaktadır. Taşıma kapasiteleri 100 kg ile 950 kg arasında değişen Minifor® sonsuz halat vinci ile 
yükseklik limitiniz olmadan çalışabilirsiniz. Hafif Aluminyum gövdesi ile kolay taşıma imkanı sunan Minifor® sonsuz 
halat vinçlerinde, halat ile çalışmasının bir avantajı olarak bilinen; ceraskallara karşın istediğiniz yükseklikte kapasite 
kaybı olmadan %100 verimle çalışma imkanı bulabilirsiniz. Tek faz veya trifaze opsiyonları ile tedarik edebileceğiniz 
Minifor® sonsuz halat vincini aylık 200 Euro’dan başlayan uygun kiralama seçenekleriyle değerlendirebilirsiniz.



Paletli Örümcek  
Tip Mini Vinçler
JAPON MAEDA  Mini paletli örümcek tip Vinç modellerimiz, 1 ton’dan 
8 ton’a kadar değişen kaldırma kapasiteleri ve kompakt yapıları 
sayesinde kısıtlı ve dar alanların sözkonusu olduğu kaldırma-iletme 
operasyonlarında yüksek esneklik ve kolyalık sunar.  hem dizel hem de 
elektrikli motora sahip Maeda Mini Vinçleri ile kapalı ve açık alanlarda 
çalışabilirsiniz. Kiralanacak Maeda modellerinde ilk kullanıcı eğitimi 
ücretsiz olarak verilip, kullanıcılar tarafımızdan sertifikalandırılır. Maeda 
Mini Vinç uzun dönem kiralamalarınızda periyodik bakımı firmamıza ait 
olup uzman servis ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Farklı kapasite ve 
ebatlarda Maeda mini vinç modellerimizi ihtiyacınıza uygun süre için 
kiralayabilirsiniz. Maeda Mini Vinçlerimizin uygun kiralama seçenekleri 
için bize danışın.

Vakumlu Panel  
Montaj Robotları
Glaslift vakumlu panel ve cam montaj robotlarımızla 250 kg’dan  
550 kg’a kadar cam/alçıpan/metal sac/beton/ahşap panellerinizi 
kaldırmanız mümkündür . Glaslift vakumlu sistemler boyutları ve öz 
ağırlıkları hafif olduğundan çalışma alanında bulunan servis asansörü 
ile kat arasına rahatlıkla taşınabilir.Ayrıca Glaslift vakumlu sistemler 
kablosuz uzaktan kumanda seçeneği ile malzemenizin uzaktan 
montajını yapmanız mümkündür. Glaslift vakumlu panel ve cam montaj 
robotlarında  uygun kiralama seçenekleri için bize danışın.

Vakumlu 
Kaldırma 
Ataşmanları
Wirth Almanya vakumlu kaldırma ataşmanları  
400 kg’dan 1.000 kg’a kadar cam/sandviç 
panel/ahşap panellerinizi  kaldırmak  için 
uygun çözüm sağlar. Wirth vakumlu 
sistemlerimiz malzemeyi yatay ve dikey olarak 
elleçleyebilir. Malzemenizin boyutlarına göre 
ekstra eklenebilen vakum pedleri ve uzatma 
barları sayesinde kolayca istenilen ölçülere 
adapte olabilir. Wirth vakumlu sistemlerimiz 
dual devre sistemi sayesinde çok güvenli 
bir şeklide kullanım sağlar. Wirth vakumlu 
sistemlerimiz 400 Euro’dan başlayan kiralık 
fiyatlarımız ile hizmetinizdeyiz.

Paletli Örümcek  
Tip Platformlar 
CMC İtalya markalı Paletli Örümcek Platformlarımız,  
15 metreden 50 metreye kadar dikey erişim,  14 metreye 
kadar yatay erişim   olanağı sunar. CMC örümcek 
platformların güç kaynakları iç mekan kullanımı için kablolu 
bağlantısı ile çalışan bir elektrik motora ilaveten mobil 
olma özelliğini sağlayan  dizel veya elektrik motorlarıdır. 
CMC Örümcek platforlarımızın uzaktan kumanda modülü 
ile kullanımı kolaydır. Kauçuk paletli olmasından dolayı 
manevra kabiliyeti yüksek olup zemine zarar vermez.  
CMC örümcek platformlarımızın uygun kiralama seçenekleri 
için bize danışın.



Dynafor 
Dinomometre
0,5 ila 250 ton arası kapasite, ± % 
0.1> hassasiyet ile endüstriyel yük 
kontrolü ve ankraj noktası testler-
inde kullanabileceğiniz dijital vinç 
kantarlarını kiralama yolu ile de 
temin edebilirsiniz. Uygun kiralama 
seçenekleri için satış ekibimize 
danışabilirsiniz.

Blocstop  
Emniyet Freni
TIRAK® traksiyonel tip sonsuz halat vinçleri 
ile birlikte TIRAK®’ların insan taşıma sınıfında 
kullanılabilmesi için ihtiyacınız olan Blocstop®  
ilave emniyet fren sistemlerini BSO (overspeed), 
BSA (slack wire rope) veya BS (manuel) olarak 
çalışabilirsiniz. TIRAK® Traksiyonel Vinçler ile 
senkronize çalışan Blocstop® , TIRAK®  içerisinde 
bulunan emniyet fren sistemi devreden çıktığında, 
yükünüzün sorunsuz ve zarar görmeyecek bir 
biçimde zemine indirilmesini sağlar. Blocstop® 
bağlantı mekanizmasının otomatik çalışması, 
operasyonun herhangi bir zamanda el ile (BSA 
sürümü hariç) çeneleri kapatarak test edilebilir 
olması, geniş kapasite ve model seçenekleri ile 
İlave Emniyet Freni yükünüzü emniyete alır!

Hidrolik Tork Anahtarları  
ve Cıvata Gerdirmeler 
Torklu Somun sıkma ve Cıvatalama (Bolting) proje işlerinizde sağlam 
ve hassas bağlantılar kurmak için Hi-force İngiltere’nin 100 Nm’den 
48.000 Nm’ye kadar kapasitedeki torklama ekipmanlarının kiralaması, 
ekipman + uygulama işçilik servisi ile torklama ve gerdirme konulu 
eğitim ve süpervizörlük hizmetleri için bize danışın. 
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Merkez: Metropol İş Merkezi Tozkoparan Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi  

No: 31 Daire: 30, 34173 Merter Güngören - İstanbul / Türkiye

T: +90 212 504 90 00 Pbx - F: +90 212 504 90 02

Fabrika ve Depo: Çerkeşli OSB Mahallesi İmes 9. Caddesi No: 3 Dilovası / Kocaeli

T: +90 262 502 05 02 Pbx - F: +90 262 502 03 33

Şube: Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet İşhanı No: 26 Kat: 2 Daire: 208-209 Konak - İzmir / Türkiye

T: +90 232 489 12 09 / 489 12 24 / 489 12 66 - F: +90 232 489 12 33

Tirfor
İnşaat, çelik işleri, tersaneler, çimento sanayi, maden, enerji tesisleri 
başta olmak üzere bir çok alanda kullanım yerine sahip olan Tractel’in 
özel ürünü TİRFOR®; 4000 kg’a kadar kapasite ile kaldırma, çektirme 
v.b. işlerinizde güvenli çözüm ortağınız olarak hizmetinizde. TİRFOR® 
için uygulama, mevcut çalışma koşulları ve gücüne bağlı olarak, 
elektro-hidrolik veya pnömatik olabilir. TİRFOR®  ile ;
• İşçillik ve zamandan tasarruf sağlar,
• Operatör yorgunluğunu engeller,
• Sürekli çalışma imkanı,
• Daha fazla güvenlik imkanı bulabilirsiniz.
Hidrolik güç ünitesi ile çalıştırılabilen modellerimiz mevcuttur.




