
Global systems partnerGlobal systems partner
to the automotive andto the automotive and

supplier industrysupplier industry

Görükle San. Böl. Görükle San. Böl. 
Dumlupınar Mah. Dumlupınar Mah. 

Behramkale Cd. No:7/A Behramkale Cd. No:7/A 
16285 Nilüfer/BURSA16285 Nilüfer/BURSA

+90 224 483 25 25+90 224 483 25 25 info@neri.com.trinfo@neri.com.tr www.neri-mak.comwww.neri-mak.com

• Yalın Üretim Araçları• Yalın Üretim Araçları
• Ta• Taşşıma ve Depolama Sistemleri ıma ve Depolama Sistemleri 
• Parça Ta• Parça Taşşıma Fikstürleri Konveyör sistemleriıma Fikstürleri Konveyör sistemleri
• Profesyonel Lojistik ve Malzeme Akı• Profesyonel Lojistik ve Malzeme Akışş sistemleri sistemleri



Global systems partnerGlobal systems partner
to the automotive andto the automotive and
supplier industrysupplier industry

Kaliteyi Kaliteyi 
düdüşşük maliyetle ük maliyetle 
ucuza üretmek! ucuza üretmek! 

ÖzelleÖzelleşştirilmitirilmişş çözümler a çözümler ağğırlıklı ırlıklı 

olarak otomatik ile üretimolarak otomatik ile üretim

parçaların çıkarılması ve malzeme parçaların çıkarılması ve malzeme 

akıakışşında otomotiv yan sanayiında otomotiv yan sanayi

konukonuşşlandırıldı. Amacımız özellandırıldı. Amacımız özel

iişş parçası ta parçası taşşıma gereksinimleri,ıma gereksinimleri,

malzeme temini ve otomasyon malzeme temini ve otomasyon 

tekniklerini kartekniklerini karşşılamak için.ılamak için.

Kendimizi ortaklarınız olarak görüyoruz.Kendimizi ortaklarınız olarak görüyoruz.

MüMüşşteriler ve referanslar ileteriler ve referanslar ile

dünya dünya şşirketi tanıtımları.irketi tanıtımları.

Çok çeÇok çeşşitli yetkinlikleri birleitli yetkinlikleri birleşştiriyoruztiriyoruz

içinde :içinde :

• Konstrüksiyon,• Konstrüksiyon,

• Metal i• Metal işşleme,leme,

• Otomasyon,• Otomasyon,

• Yüzey tasarımı,• Yüzey tasarımı,

• Kaynak teknolojisi• Kaynak teknolojisi

ve müve müşşterilerimize seçkin endüstriyel sektörlerde sunuyoruzterilerimize seçkin endüstriyel sektörlerde sunuyoruz

benzersiz, sürekli yenilikçi ürünler.benzersiz, sürekli yenilikçi ürünler.

DanıDanışşmanlık, planlama ve yetkinlimanlık, planlama ve yetkinliğğimizin uygulanması ve çok sayıda imizin uygulanması ve çok sayıda 

uluslararası projelerden edinilmiuluslararası projelerden edinilmişş bilgi birikimi. bilgi birikimi.

Bu, tüm projeler için bizim kriterimizdir. Son teknoloji makineler ve köklü bir kalite yönetim sistemi müBu, tüm projeler için bizim kriterimizdir. Son teknoloji makineler ve köklü bir kalite yönetim sistemi müşşterilerimize terilerimize 

bu avantajı sabu avantajı sağğlamaktadır. Bir çok projeden edindilamaktadır. Bir çok projeden edindiğğimiz bilgi ve deneyimle, uygulamanız için düzenli olarak pratik ve imiz bilgi ve deneyimle, uygulamanız için düzenli olarak pratik ve 

ekonomik açıdan ilginç çözümler üretiyoruz.ekonomik açıdan ilginç çözümler üretiyoruz.

ŞŞirketin temel yetkinliirketin temel yetkinliğği, profesyonel malzeme akıi, profesyonel malzeme akışşı ve iı ve işş parçası ta parçası taşşıma sistemlerinin yanı sıra her türlü taıma sistemlerinin yanı sıra her türlü taşşıma ıma 

sistemlerinin gelisistemlerinin gelişştirilmesi ve üretilmesinde yatmaktadır.tirilmesi ve üretilmesinde yatmaktadır.

Hizmet portföyü, iHizmet portföyü, işş parçası ta parçası taşşıyıcıları, paslanmaz çelik temizleme kapları, olası tüm ıyıcıları, paslanmaz çelik temizleme kapları, olası tüm şşekil ve boyutlarda (ayrıca ekil ve boyutlarda (ayrıca 

ısıya dayanıklı) tel sepetler, mal taısıya dayanıklı) tel sepetler, mal taşşıyıcıları, özel yük taıyıcıları, özel yük taşşıyıcıları, römorkör sistemleri, ıyıcıları, römorkör sistemleri, şşasi, dahili taasi, dahili taşşıma için taıma için taşşıma ıma 

arabaları, ekipman ve konteynerları içerir. Paslanmaz çelik ve alüminyum.arabaları, ekipman ve konteynerları içerir. Paslanmaz çelik ve alüminyum.

Kaliteyi Kaliteyi 
düdüşşük maliyetle ük maliyetle 
ucuza üretmek! ucuza üretmek! 



Paslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel Sepetler          Paslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel Sepetler

          Neri, dünya çapında birçok Neri, dünya çapında birçok 

farklı sektördeki müfarklı sektördeki müşşterileri terileri 

için standard ve özel sepet için standard ve özel sepet 

tasarımlarının üretimini tasarımlarının üretimini 

yapmaktadır.yapmaktadır.

          YÜKSEK KALYÜKSEK KALİİTETE

Tüm fikstür ve magazinlerTüm fikstür ve magazinler
sertifikalı paslanmaz çeliktensertifikalı paslanmaz çelikten
üretilmektedir. Yüksek Kromüretilmektedir. Yüksek Krom

alaalaşşımlı çeliımlı çeliğğin mükemmel korozyonin mükemmel korozyon
koruyucu özellikoruyucu özelliğği sayesinde, çesitli ortamlarai sayesinde, çesitli ortamlara
dayanabilmeleri için ayrıca parlak ve ıdayanabilmeleri için ayrıca parlak ve ışşıldayanıldayan

bir görünümü de beraberinde getiren elektropolisaj bir görünümü de beraberinde getiren elektropolisaj 
iişşleminden geçmektedir.leminden geçmektedir.

Tel Sepetler alttaki kriterlere göre Tel Sepetler alttaki kriterlere göre 

dizayn edilmektedir :dizayn edilmektedir :

• Sepet formu, • Sepet formu, 

• Sepet dı• Sepet dışş ölçüleri, ölçüleri,

• Delik aralı• Delik aralığğı,ı,

• Ta• Taşşınacak aınacak ağğırlık,ırlık,

• • İİstiflenebilirlilik,stiflenebilirlilik,

• Hafif aynı zamanda sa• Hafif aynı zamanda sağğlamlık,lamlık,

• Ergonomik kullanım,• Ergonomik kullanım,

• Son olarak ekonomik olma zorunlulu• Son olarak ekonomik olma zorunluluğğu.u.

Standart Tel SepetlerStandart Tel SepetlerStandart Tel SepetlerStandart Tel Sepetler

Büyük SepetlerBüyük Sepetler

Tüm yıkama sepetleri parçaya özel kalıplarla üretilmektedir Tüm yıkama sepetleri parçaya özel kalıplarla üretilmektedir 

ve otomatik üretim hatları için ve otomatik üretim hatları için şşart olan yüksek art olan yüksek 

konumlandırma dokonumlandırma doğğruluruluğğu garanti edilir.u garanti edilir.

Standart Delik Standart Delik 
Aralıkları:Aralıkları:

• 20x20 mm • 20x20 mm 

• 12x12 mm• 12x12 mm

• 6x6• 6x6 mm mm

Ölçü ve talebe göre müÖlçü ve talebe göre müşşteriye özel sepetler teriye özel sepetler 

tasarlıyor ve üretiyoruz. Ürün dizaynlarındaki tasarlıyor ve üretiyoruz. Ürün dizaynlarındaki 

temel temel şşudur; taudur; taşşınacak aınacak ağğırlıırlığğa baa bağğlı olarak, lı olarak, 

sac ve çubuk kombinasyonlarından olusac ve çubuk kombinasyonlarından oluşşan an 

iskelet oluiskelet oluşşturur.turur.



Örgü Tel SepetÖrgü Tel Sepet

Yükseklik ayarlYükseklik ayarlıı kapak kapak
(Opsiyon)(Opsiyon)

DeDeğğisik  ebatlarda ve delik aralıkları ile üretilen örgü telli isik  ebatlarda ve delik aralıkları ile üretilen örgü telli 

yıkama sepetleri aynı yıkama sepetleri aynı şşarjda farklı ufak parçaların yıkanmasını arjda farklı ufak parçaların yıkanmasını 

sasağğlarlar.larlar.

Kaliteli örgü tel desenleri saKaliteli örgü tel desenleri sağğlam lam 

paslanmaz çelik paslanmaz çelik şşase üzerine itinayla ase üzerine itinayla 

kaynatılır.kaynatılır.

Avantajları Avantajları 

• Örgü telli sepetler üstte ve • Örgü telli sepetler üstte ve 

tabanda çift çerçeve kullanılarak tabanda çift çerçeve kullanılarak 

üretilmektedir.üretilmektedir.

• Her form ve büyüklükte üretilebilir.• Her form ve büyüklükte üretilebilir.

• Elektropolisaj ile parlak ve ısıldayan • Elektropolisaj ile parlak ve ısıldayan 

bir görünüm. bir görünüm. 

• Mükemmel yıkama ve kurutma özelli• Mükemmel yıkama ve kurutma özelliğği. i. 

• 1 mm ila 5 mm delik aralıkları mevcuttur.• 1 mm ila 5 mm delik aralıkları mevcuttur.

• • İİstiflenebilir.stiflenebilir.

Sac Çerçeveli Örgü Tel Sepetler 

Çift Çerçeve Avantajı

Üst çerçeve, sepete zarif ve Üst çerçeve, sepete zarif ve şşık bir görünüm ık bir görünüm 

kazandırır. Elektropolisajlı yüzey, yüksek kaliteli kazandırır. Elektropolisajlı yüzey, yüksek kaliteli 

iişşçiliçiliğğin altını çizer ve aynı zamanda yıkama in altını çizer ve aynı zamanda yıkama 

sepetine kir tutmayan bir etki kazandırır.sepetine kir tutmayan bir etki kazandırır.

Yüksek kaliteYüksek kalite

SeperatörSeperatör

Yaylı kapak yıkama sepetinin sac çerçevesine Yaylı kapak yıkama sepetinin sac çerçevesine 

oturarak sepetin muntazam kapanmasını saoturarak sepetin muntazam kapanmasını sağğlar. lar. 

Örgü teller mil ve sac arasına sıkıÖrgü teller mil ve sac arasına sıkışştırılarak kaynatılır.tırılarak kaynatılır.

Yaylı kapak yıkama sepetinin sac çerçevesine Yaylı kapak yıkama sepetinin sac çerçevesine 

oturarak sepetin muntazam kapanmasını saoturarak sepetin muntazam kapanmasını sağğlar. lar. 

Örgü teller mil ve sac arasına sıkıÖrgü teller mil ve sac arasına sıkışştırılarak kaynatılır.tırılarak kaynatılır.

Örgü tel tabanda ve üstte dıÖrgü tel tabanda ve üstte dışşa doa doğğru ru 

bükülerek iki çubuk arasına sıkıbükülerek iki çubuk arasına sıkışştırılarak tırılarak 

kaynatıldıkaynatıldığğı için kenarlarda köı için kenarlarda köşşelerde, elerde, 

kopmalar sökülmeler olmaz.kopmalar sökülmeler olmaz.

Tercihe göre, sepet içine sabit veya çıkarılabilir Tercihe göre, sepet içine sabit veya çıkarılabilir 

bölüm ayırıcı yapılabilir.bölüm ayırıcı yapılabilir.

Tercihe göre, sepet içine sabit veya çıkarılabilir Tercihe göre, sepet içine sabit veya çıkarılabilir 

bölüm ayırıcı yapılabilir.bölüm ayırıcı yapılabilir.

SeperatörSeperatör



Örgü Telli Paslanmaz SepetlerÖrgü Telli Paslanmaz Sepetler

En popüler model, sac çerçeveli versiyondur.En popüler model, sac çerçeveli versiyondur.

Örgü Telli Paslanmaz SepetlerÖrgü Telli Paslanmaz Sepetler

Örgü telli paslanmaz sepetler, küçük parçaları Örgü telli paslanmaz sepetler, küçük parçaları 

temizlerken veya yatemizlerken veya yağğdan arındırırken mümkün olan en dan arındırırken mümkün olan en 

yüksek kaliteyi garanti eder. Yıkama sepetinin formatı, yüksek kaliteyi garanti eder. Yıkama sepetinin formatı, 

parça geometrisine ve hacmine baparça geometrisine ve hacmine bağğlı olarak seçilir. lı olarak seçilir. 

TaTaşşıma aıma ağğırlıırlığğına göre yan duvarlar ve taban ilave ına göre yan duvarlar ve taban ilave 

çubuklarla güçlendirilmiçubuklarla güçlendirilmişştir.tir.

En popüler model, sac çerçeveli versiyondur.En popüler model, sac çerçeveli versiyondur.

Tel Kafesli ve örgü telli SepetlerTel Kafesli ve örgü telli Sepetler
Parça temizliParça temizliğği: i: 
Güvenli, temiz ve verimliGüvenli, temiz ve verimli

İİnce gözenekli tel örgü ile kaplanmınce gözenekli tel örgü ile kaplanmışş sepetler, yüksek adetli küçük  sepetler, yüksek adetli küçük 

parçaların yıkanabilmesi ve taparçaların yıkanabilmesi ve taşşınması için geliınması için gelişştirilmisir.Yıkama tirilmisir.Yıkama 

Sepeti 12 mm göz aralıSepeti 12 mm göz aralığğına sahip puntalı telden  olup özel bir ına sahip puntalı telden  olup özel bir 

sızdırmazlık çerçevesi ile donatılmıstır. Kaplama için kullanılan ince sızdırmazlık çerçevesi ile donatılmıstır. Kaplama için kullanılan ince 

gözenekli örgü tel 1, 2 veya 3 mm delik aralıklarında  mevcuttur. gözenekli örgü tel 1, 2 veya 3 mm delik aralıklarında  mevcuttur. 

        Yıkama sepetinin kapa        Yıkama sepetinin kapağğı sepette kullanılan sızdırmazlık çerçevesininı sepette kullanılan sızdırmazlık çerçevesinin

  karsılı  karsılığğına sahiptir. Bu sepetler dönerek ına sahiptir. Bu sepetler dönerek 

yıkama yapan makinalarda sadece otomatik yıkama yapan makinalarda sadece otomatik 

sepet kapatma sistemine sahip makinalarda  sepet kapatma sistemine sahip makinalarda  

kullanılabilir.kullanılabilir.

Tel Kafesli ve örgü telli SepetlerTel Kafesli ve örgü telli Sepetler
Parça temizliParça temizliğği: i: 
Güvenli, temiz ve verimliGüvenli, temiz ve verimli



Paslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel Sepetler

Standart Yıkama Sepetleri deger akısı zinciri Standart Yıkama Sepetleri deger akısı zinciri 

içerisinde parçaların güvenli tasınmalarını içerisinde parçaların güvenli tasınmalarını 

malzeme akısını garanti ederler.malzeme akısını garanti ederler.

• 20x20 mm • 12x12 mm • 6x6 mm• 20x20 mm • 12x12 mm • 6x6 mm

SStandart ebatların yanı sıra uygulamaya tandart ebatların yanı sıra uygulamaya 

babağğlı olarak, farklı ihtiyaçlar için özel ebatlar lı olarak, farklı ihtiyaçlar için özel ebatlar 

ve parça boyutlarına uyarlanmıve parça boyutlarına uyarlanmışş delik  delik 

aralıkları sunulmaktadır.aralıkları sunulmaktadır.

Standart delik aralStandart delik aralııklarklarıı : :Standart delik aralStandart delik aralııklarklarıı : :

Yıkama Kasaları içine ihtiyaca göre Yıkama Kasaları içine ihtiyaca göre 

dedeğğisik ebatlarda yıkama sepetleri ve isik ebatlarda yıkama sepetleri ve 

yıkama fikstürleri yerleyıkama fikstürleri yerleşştirilebilir.Yıkama tirilebilir.Yıkama 

Sepetleri ölçülerinde imal edilen yıkama Sepetleri ölçülerinde imal edilen yıkama 

kasaları ucuz bir alternatif olup, yıkama kasaları ucuz bir alternatif olup, yıkama 

sepetleri ile üst üste istiflenebilinir.sepetleri ile üst üste istiflenebilinir.

 Yıkama Kasaları ile aynı  Yıkama Kasaları ile aynı şşarjda dearjda değğiişşik ik 

ürün grupları yıkanabilir. ürün grupları yıkanabilir. 

Her iki kısa kenardaki delikli saclar yaylı Her iki kısa kenardaki delikli saclar yaylı 

kapakların farklı yüksekliklerde kapakların farklı yüksekliklerde 

kapatılmasını sakapatılmasını sağğlar.lar.

Paslanmaz Paslanmaz 
YYııkama Kasalarkama Kasalarıı

Paslanmaz Paslanmaz 
YYııkama Kasalarkama Kasalarıı

•  De•  Değğiişşken üretim ve lojistik ken üretim ve lojistik 

      şşartlarına hızlı ve ekonomik çözüm artlarına hızlı ve ekonomik çözüm 

   sa   sağğlanması.lanması.

  •  Çelik çubuktan üretildi  •  Çelik çubuktan üretildiğği için yüksek i için yüksek 

      mukavemet ve dayanıklılık, aynı       mukavemet ve dayanıklılık, aynı 

      zamanda hafifli      zamanda hafifliğği sayesinde i sayesinde 

      ergonomik kullanım.      ergonomik kullanım.

  •  Yüksek krom alasımlı sertifikalı   •  Yüksek krom alasımlı sertifikalı 

           paslanmaz çelik ile mükemmel           paslanmaz çelik ile mükemmel

           korozyon koruma.           korozyon koruma.

            •  Uzun özelli            •  Uzun özelliğği boyu çesitli i boyu çesitli 

   ortamlara dayanabilmeleri aynı    ortamlara dayanabilmeleri aynı 

   zamanda parlak ve ı   zamanda parlak ve ışşıldayan bir ıldayan bir 

   görünüm için elektropolisaj kaplama.   görünüm için elektropolisaj kaplama.

•  Solvent ve su bazlı yıkama makineleri •  Solvent ve su bazlı yıkama makineleri 

    ile uyumlu.    ile uyumlu.

•  •  İİç içe geçen taç içe geçen taşşıma magazinleri ıma magazinleri 

   sayesinde minimum yer ihtiyacı.      sayesinde minimum yer ihtiyacı.   

Özellikleri ve avantajlarÖzellikleri ve avantajlarıı : :Özellikleri ve avantajlarÖzellikleri ve avantajlarıı : :



Döner Tambur fosfat ve diDöner Tambur fosfat ve diğğer er 
kaplama tesisleri içinkaplama tesisleri için

Döner Tambur fosfat ve diDöner Tambur fosfat ve diğğer er 
kaplama tesisleri içinkaplama tesisleri için

Yıkama makinası veya kaplama Yıkama makinası veya kaplama 

tesislerinde kullanılmak üzere tesislerinde kullanılmak üzere 

mümüşşteriye özel tambur tasarımları teriye özel tambur tasarımları 

yapmaktayız. yapmaktayız. 

Ergonomik, hafif ve yıkanacak Ergonomik, hafif ve yıkanacak 

ürünleri açıkta bırakan robust ürünleri açıkta bırakan robust 

dizayn ile ile yıkama fiktürlerine dizayn ile ile yıkama fiktürlerine 

rotasyon hareketi yaptırılabilir. rotasyon hareketi yaptırılabilir. 

TaTaşşınacak aınacak ağğırlıırlığğa baa bağğlı olarak, lı olarak, 

sac ve çubuk kombinasyonlarındansac ve çubuk kombinasyonlarından

olusan iskelet tasarımlarımızdaki olusan iskelet tasarımlarımızdaki 

temeli olutemeli oluşşturmaktadır.turmaktadır.

Paslanmaz TamburlarPaslanmaz Tamburlar

Gereksinimlerinize baGereksinimlerinize bağğlı olarak,lı olarak,

tamburlar farklı tahrik tamburlar farklı tahrik 

elemanları, plastik parçalar, elemanları, plastik parçalar, 

kapak çekapak çeşşitleri, tutamaklar, itleri, tutamaklar, 

etiketleme plakaları ve yıkama etiketleme plakaları ve yıkama 

aksesuarları ile donatılmıaksesuarları ile donatılmışştır ve tır ve 

son müson müşşteri için optimize teri için optimize 

edilmiedilmişş bir temizleme kaplama  bir temizleme kaplama 

kalitesi sunar.kalitesi sunar.

Yıkama ve kaplama Yıkama ve kaplama 

proseslerinde parçaların yıkama  sıvısı proseslerinde parçaların yıkama  sıvısı 

ile maksimum temasının saile maksimum temasının sağğlanması çok lanması çok 

önemlidir. Sprey yıkama  prosesinde önemlidir. Sprey yıkama  prosesinde 

nozullardan püskürtülen sıvının %90 nozullardan püskürtülen sıvının %90 

parçalara isabet etmesi veya ultrasonik parçalara isabet etmesi veya ultrasonik 

yıkama  makinalarında kavitasyon baloncuklarının yıkama  makinalarında kavitasyon baloncuklarının 

neredeyse tamamının parçalara ulaneredeyse tamamının parçalara ulaşşması parçaların çok ması parçaların çok 

daha hızlı temizlenmelerini sadaha hızlı temizlenmelerini sağğlar. Yıkama  prosesi için  gerekli lar. Yıkama  prosesi için  gerekli 

zaman önemli ölçüde azalırken, yıkama makinalarindaki kapasite artar.zaman önemli ölçüde azalırken, yıkama makinalarindaki kapasite artar.

Paslanmaz TamburlarPaslanmaz Tamburlar



Parça TaParça Taşşıma ve Yıkama Fikstürleriıma ve Yıkama FikstürleriParça TaParça Taşşıma ve Yıkama Fikstürleriıma ve Yıkama Fikstürleri

Paslanmaz çelikten imal ettiPaslanmaz çelikten imal ettiğğimiz yıkama ve imiz yıkama ve 

tataşşıma fikstürleri deıma fikstürleri değğer akıer akışşı zinciri içinde ı zinciri içinde 

parçaların güvenli taparçaların güvenli taşşınmasını  ve  ınmasını  ve  

hatasız malzeme akıhatasız malzeme akışşını garanti ederler. ını garanti ederler. 

Firmalar ürünlerini uzun uFirmalar ürünlerini uzun uğğraraşşlar ve maliyetler sonucunda lar ve maliyetler sonucunda 

üretmekteler. üretmekteler. 

ÇoÇoğğu zaman vuruk, çizik, paslı parçalar ıskarta oranlarında u zaman vuruk, çizik, paslı parçalar ıskarta oranlarında 

en büyük paya sahiptirler. Parçaların imalat, yıkama ve en büyük paya sahiptirler. Parçaların imalat, yıkama ve 

montaj amontaj aşşamalarında hasar görmeden taamalarında hasar görmeden taşşınması ilk ınması ilk 

bakıbakışşta çok kolay gözükse bile aslında en zor proseslerden ta çok kolay gözükse bile aslında en zor proseslerden 

biridir. biridir. 

Teknolojik geliTeknolojik gelişşmelere paralel ürün yamelere paralel ürün yaşşam döngüsünün  kısalması, am döngüsünün  kısalması, 

üretilen parça çeüretilen parça çeşşitliliitliliğğinin artması, yüzey kalitesindeki önemin inin artması, yüzey kalitesindeki önemin 

ve temizlik standartlarının yükselmesi gibi zorluklar nedeniyle ve temizlik standartlarının yükselmesi gibi zorluklar nedeniyle 

malzeme akımalzeme akışşının önemi giderek artmaktadır. ının önemi giderek artmaktadır. 

Akıllı Yıkama ve TaAkıllı Yıkama ve Taşşıma Fikstürleriıma Fikstürleri
  

Akıllı Yıkama ve TaAkıllı Yıkama ve Taşşıma Fikstürleriıma Fikstürleri

Neri, Neri, şşirketlerin deirketlerin değğiişşken ken 

üretim ve lojistik üretim ve lojistik şşartlarına çabuk ve artlarına çabuk ve 

ekonomik çözümlerle uyum saekonomik çözümlerle uyum sağğlamaları için  modüler lamaları için  modüler 

iişş parçası ta parçası taşşıma sistemlerini geliıma sistemlerini gelişştirmektedir.tirmektedir.

•    Bir universal yıkama sepeti kullanılarak, çıkarılıp de•    Bir universal yıkama sepeti kullanılarak, çıkarılıp değğiişştirilebilir parça sabitleme yuvaları,tirilebilir parça sabitleme yuvaları,

•    Ayarlanabilir parça tutucular aracılı•    Ayarlanabilir parça tutucular aracılığğıyla benzer geometriye sahip parçalar aynı fikstürde ıyla benzer geometriye sahip parçalar aynı fikstürde 

      yıkanabilir,      yıkanabilir,

•    Yüksekli•    Yüksekliğği ayarlanabilen kapak sistemleri sayesinde aynı geometriye fakat, farklı i ayarlanabilen kapak sistemleri sayesinde aynı geometriye fakat, farklı 

     yüksekliklere sahip parçalar yıkanabilir.     yüksekliklere sahip parçalar yıkanabilir.

Akıllı iAkıllı işş parçası ta parçası taşşıyıcı sistemleri, sadece gerekli iıyıcı sistemleri, sadece gerekli işş parçası ta parçası taşşıyıcı sayısını ve dolayısıyla ıyıcı sayısını ve dolayısıyla 

yatırım maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda gerekli depolama alanını da azaltır.yatırım maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda gerekli depolama alanını da azaltır.

Paslanmaz çelikten imal edilen TaPaslanmaz çelikten imal edilen Taşşıma Fikstürleri Robotların kullanıldııma Fikstürleri Robotların kullanıldığğı otomatikleı otomatikleşştirilmitirilmişş  

üretim proseslerinin vazgeçilmez ekipmanıdır.üretim proseslerinin vazgeçilmez ekipmanıdır.



Temizleme ve kurutma iTemizleme ve kurutma işşlemi lemi 
sırasında parça koruması:sırasında parça koruması:
Temizleme ve kurutma iTemizleme ve kurutma işşlemi lemi 
sırasında parça koruması:sırasında parça koruması:

YYııkama ve taşkama ve taşııma esnasma esnasıında hassas yüzeylerin zarar görmemesi nda hassas yüzeylerin zarar görmemesi 
için size farkliçin size farklıı çözümler sunuyoruz, çözümler sunuyoruz,

• • İşİş parçasıyla temas eden noktalar, sıcaklı parçasıyla temas eden noktalar, sıcaklığğa ve yıkama a ve yıkama 

  sıvısına dayanıklı plastik hortumlarla kapatılabilir.  sıvısına dayanıklı plastik hortumlarla kapatılabilir.

•  Çıkarılabilir ve De•  Çıkarılabilir ve Değğiişştirilebilir parça tutucular istetirilebilir parça tutucular isteğğe bae bağğlı lı 

    olarak plastik ile kaplanabilir. Bu plastik kaplamalar zamanla     olarak plastik ile kaplanabilir. Bu plastik kaplamalar zamanla 

    a    aşşınır, bu nedenle belirli aralıklarla yeniden kaplama ınır, bu nedenle belirli aralıklarla yeniden kaplama 

    yapılması gerekir.      yapılması gerekir.  

                                              •  Alternatif olarak, Teflon/                                              •  Alternatif olarak, Teflon/

                                                  plastikten üretilmi                                                  plastikten üretilmişş  

                                                  parçalar kullanılabilir.                                                   parçalar kullanılabilir. 

                                                  Teflondan yapılan                                                   Teflondan yapılan 

                                                  korumalar, esas olarak,                                                   korumalar, esas olarak, 

                                                  plastik bir kaplamanın çok                                                   plastik bir kaplamanın çok 

                                                  çabuk a                                                  çabuk aşşınacaınacağğı aı ağğır ve/ır ve/

                                                  veya keskin kenarlı i                                                  veya keskin kenarlı işş  

                                                  parçaları için kullanılır.                                                  parçaları için kullanılır.

Sac metalden yapılmıSac metalden yapılmışş  
yıkama fikstürüyıkama fikstürü

Sac metalden yapılmıSac metalden yapılmışş
yıkama fikstürüyıkama fikstürü

Genellikle küçük ve hafif parçalarda tercih edilir. Genellikle küçük ve hafif parçalarda tercih edilir. 

Ek iEk işşlem ve ıskarta maliyetlerini dülem ve ıskarta maliyetlerini düşşürmek için  ürmek için  

Parça TaParça Taşşıma Magazinlerinin kalitesi çok ıma Magazinlerinin kalitesi çok 

önemlidir. Neri taönemlidir. Neri taşşıma magazinleri ve ıma magazinleri ve 

fikstürleri, yüksek kalite standartlarıyla fikstürleri, yüksek kalite standartlarıyla 

proseslerde maksimum güveni ve verimliliproseslerde maksimum güveni ve verimliliğği i 

sasağğlar.lar.

Parça tutucular derin çekme takımları ile sıvanır. Yıkama Parça tutucular derin çekme takımları ile sıvanır. Yıkama 

Fikstürü, iFikstürü, işş parçalarını nazikçe yataklar ve hem üretimde  parçalarını nazikçe yataklar ve hem üretimde 

düzenli robotlu yükleme bodüzenli robotlu yükleme boşşaltma  için hem de taaltma  için hem de taşşıma ıma 

ve nakliye sırasında koruyucu bir kap olarak ve nakliye sırasında koruyucu bir kap olarak 

kullanılır.kullanılır.



Ters Çevrilebilir Yıkama Ters Çevrilebilir Yıkama 
FikstürüFikstürü

Ters Çevrilebilir Yıkama Ters Çevrilebilir Yıkama 
FikstürüFikstürü

Termoform iTermoform işş parçası ta parçası taşşıyıcıları ıyıcıları 

ve plastikten yapılmıve plastikten yapılmışş blister trayler, parçaları   blister trayler, parçaları  

tutmak için kullanılır ve otomatik tatutmak için kullanılır ve otomatik taşşıma için uygun ıma için uygun 

maliyetli bir çözümdür, aynı zamanda nakliye ve depola-maliyetli bir çözümdür, aynı zamanda nakliye ve depola-

ma ma 

için ambalaj olarak da kullanılır. Ne yazık ki, parçaları için ambalaj olarak da kullanılır. Ne yazık ki, parçaları 

temizlemek  veya yıkamak  için uygun temizlemek  veya yıkamak  için uygun 

dedeğğillerdir. illerdir. 

Termoform iTermoform işş parçası  parçası 

tataşşıyıcılarını ıyıcılarını 

devirerek (ters çevirerek) devirerek (ters çevirerek) 

doldurulabilen paslanmaz çelik doldurulabilen paslanmaz çelik 

yıkama fikstürleri tasarlıyor ve üretiyoruz.yıkama fikstürleri tasarlıyor ve üretiyoruz.

Yıkama FikstürlerininYıkama Fikstürlerinin
Avantajları ve Özellikleri      Avantajları ve Özellikleri      

Yıkama FikstürlerininYıkama Fikstürlerinin
Avantajları ve ÖzellikleriAvantajları ve Özellikleri

•  De•  Değğiişşken müken müşşteriye özel lojistik ve fonksiyonel teriye özel lojistik ve fonksiyonel 
    ihtiyaçlara göre tasarlanmı    ihtiyaçlara göre tasarlanmışş..
•  Otomatik yükleme seçene•  Otomatik yükleme seçeneğği için çok hassas parça i için çok hassas parça 
    pozisyonlama.    pozisyonlama.
•  Parçaları sabitleyen ta•  Parçaları sabitleyen taşşıma yuvaları parçanın ıma yuvaları parçanın 
    geometrisine göre özel imal edilmektedir.    geometrisine göre özel imal edilmektedir.
•  Üretilen Yıkama  Fikstürleri ve parça ta•  Üretilen Yıkama  Fikstürleri ve parça taşşıyıcılarııyıcıları
    tüm yıkama  medyumlarına dayanıklı olup,    tüm yıkama  medyumlarına dayanıklı olup,
    parçaların ta    parçaların taşşıyıcılardan kaynaklı kirlenmelerini ıyıcılardan kaynaklı kirlenmelerini 
    önler.    önler.
•   Parçaların verimli •   Parçaların verimli şşekilde yıkanabilmelerinin ekilde yıkanabilmelerinin 
    sa    sağğlanması.lanması.
•   Parçaya özel inlay ve çıkarılabilir parça tutucular •   Parçaya özel inlay ve çıkarılabilir parça tutucular 
    kullanılabilir.    kullanılabilir.
•   Üst üste istiflenebilen yıkama ve ta•   Üst üste istiflenebilen yıkama ve taşşıma fikstürleri  ıma fikstürleri  
    sayesinde minimum yer ihtiyacı.    sayesinde minimum yer ihtiyacı.
•   Çelik çubuktan üretilen sepetlerin su geçirgenli•   Çelik çubuktan üretilen sepetlerin su geçirgenliğği i 
     saca göre çok yüksektir. Ayrıca geni     saca göre çok yüksektir. Ayrıca genişş delik delik
     aralıkları sayesinde parçaların verimli      aralıkları sayesinde parçaların verimli şşekilde ekilde 
     yıkanabilmelerini garantiler.     yıkanabilmelerini garantiler.
•   Çelik çubuktan üretilen sepetlerin di•   Çelik çubuktan üretilen sepetlerin diğğer büyük er büyük 
     avantajları yüksek mukavemet ve dayanıklılık, aynı      avantajları yüksek mukavemet ve dayanıklılık, aynı 
     zamanda hafifli     zamanda hafifliğği sayesinde ergonomik kullanım.i sayesinde ergonomik kullanım.
•   Yüksek krom ala•   Yüksek krom alaşşımlı sertifikalı paslanmaz çelik ımlı sertifikalı paslanmaz çelik 
     ile mükemmel korozyon koruma.     ile mükemmel korozyon koruma.
•   Uzun özelli•   Uzun özelliğği boyu çei boyu çeşşitli ortamlara itli ortamlara 
     dayanabilmeleri aynı zamanda parlak ve      dayanabilmeleri aynı zamanda parlak ve 
     ı     ışşıldayan bir görünüm için elektropolisaj kaplama.ıldayan bir görünüm için elektropolisaj kaplama.
•   Solvent ve su bazlı yıkama makinaları ile uyumlu.•   Solvent ve su bazlı yıkama makinaları ile uyumlu.
•   Yüksek ta•   Yüksek taşşıma kapasitesi.ıma kapasitesi.
•   Kullanıma özel çok çe•   Kullanıma özel çok çeşşitli opsiyonlar.itli opsiyonlar.



Isıl iIsıl işşlem için yıkama ve tavlama sepetlerilem için yıkama ve tavlama sepetleriIsıl iIsıl işşlem için yıkama ve tavlama sepetlerilem için yıkama ve tavlama sepetleri

SertleSertleşştirme itirme işşlemi yapan mülemi yapan müşşteriler için, hassas ve teriler için, hassas ve 

minimum çekme özelliminimum çekme özelliğğine sahip, nokta kaynaklı puntalı telden yapılan ine sahip, nokta kaynaklı puntalı telden yapılan 

                               sertle                               sertleşştirme sepetleri gelitirme sepetleri gelişştirdik.  tirdik.  

Punta kaynaklı tel ızgara (gerektiPunta kaynaklı tel ızgara (gerektiğğinde farklı delik aralıkları mevcuttur), 2 mm lik çelik tel ile inde farklı delik aralıkları mevcuttur), 2 mm lik çelik tel ile 

sasağğlam bir sekilde çelik çerçeveye balam bir sekilde çelik çerçeveye bağğlanır. Sıcaktan solanır. Sıcaktan soğğuuğğa giria girişşlerde gerilen ve serbest lerde gerilen ve serbest 

        kalan puntalı tel yıllar boyu kullanılabilir.                 kalan puntalı tel yıllar boyu kullanılabilir.         

Temel ve kademeli ısıl iTemel ve kademeli ısıl işşlem lem şşarjları için tel örgü arjları için tel örgü 

tepsileri ve mütepsileri ve müşşterilere, ısıl iterilere, ısıl işşlem fırınlarına ve lem fırınlarına ve 

 parça gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmı parça gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmışş  

   tel örgü sepetler üretiyoruz.   tel örgü sepetler üretiyoruz.

       Izgaralar ve        Izgaralar ve şşarj rafları veya arj rafları veya şşarj yardımcıları, belirli standart boyutlarda arj yardımcıları, belirli standart boyutlarda 

        veya bireysel mü        veya bireysel müşşteri gereksinimlerine göre tedarik edilir. Bunlar, iteri gereksinimlerine göre tedarik edilir. Bunlar, işşlenecek bilelenecek bileşşenler için en enler için en 

           uygun            uygun şşekilde tasarlanmıekilde tasarlanmışştır.tır.

IsIsııl işlem tepsileri    l işlem tepsileri    IsIsııl işlem tepsileri    l işlem tepsileri    

ısıl iısıl işşlem sepetlerilem sepetleri
SertleSertleşştirme, tavlama, menevitirme, tavlama, menevişşleme ...leme ...

ısıl iısıl işşlem sepetlerilem sepetleri
SertleSertleşştirme, tavlama, menevitirme, tavlama, menevişşleme ...leme ...

Isıya dayanıklı fikstür ve sepet üretiminin yanı Isıya dayanıklı fikstür ve sepet üretiminin yanı 
sıra kaynakla veya kaynaksız üretilen metal sıra kaynakla veya kaynaksız üretilen metal 
konstrüksiyon, aparat yapımı konusunda konstrüksiyon, aparat yapımı konusunda 
uzmanız. Ürün yelpazemiz, kılavuz ızgaralar, uzmanız. Ürün yelpazemiz, kılavuz ızgaralar, 
parça tasıyıcılar, tavlama sepetleri, traversler, parça tasıyıcılar, tavlama sepetleri, traversler, 
ısıl iısıl işşlem sepetleri, tel örgü sepetleri, lem sepetleri, tel örgü sepetleri, şşarj arj 
sepetleri, ısıya dayanıklı isepetleri, ısıya dayanıklı işş parçası ta parçası taşşıyıcıları ıyıcıları 
gibi kaynaklı ısıl igibi kaynaklı ısıl işşlem lem şşarj yardımcıları ve arj yardımcıları ve 
ayrıca ısıl iayrıca ısıl işşlem için sertlelem için sertleşştirme çelik tirme çelik 
kasalarını içerir.kasalarını içerir.

•    Optimum i•    Optimum işş parçası dizilimi. parçası dizilimi.
•    Mü•    Müşşteriye özel ısıl iteriye özel ısıl işşlem fikstürleri.lem fikstürleri.
•    Üretim sürecinde parçaların yeniden ba•    Üretim sürecinde parçaların yeniden başşka ka 
      bir fikstüre konmasına gerek kalmaz.      bir fikstüre konmasına gerek kalmaz.
•    Darbe ve vuruklara kar•    Darbe ve vuruklara karşşı koruma.ı koruma.
•    Tüm süreç a•    Tüm süreç aşşamalarında güvenirlik.amalarında güvenirlik.
•    Dı•    Dışş nakliye için kullanılabilir nakliye için kullanılabilir

AAşşırı yüksek sıcaklıklarda bile bu avantajları garanti ırı yüksek sıcaklıklarda bile bu avantajları garanti 
etmek için, ietmek için, işş parçası ta parçası taşşıyıcılarını ısıya dayanıklı paslanmaz ıyıcılarını ısıya dayanıklı paslanmaz 
çelikten üretiyoruz.çelikten üretiyoruz.

Yüksek sıcaklıklarda iyi mukavemet özellikleri.  Yüksek sıcaklıklarda iyi mukavemet özellikleri.  
Yaklasık 1150 Yaklasık 1150 °° C’ ye kadar çalısma özelligi. C’ ye kadar çalısma özelligi.
YaklaYaklaşşık 1000 ık 1000 °° C’ ye kadar sıcaklık degisimlerine uyumlu. C’ ye kadar sıcaklık degisimlerine uyumlu.

Müsteri ihtiyaçlarına göre kullandıgımız çelikler:Müsteri ihtiyaçlarına göre kullandıgımız çelikler:

•    EN 1.4845 / AISI 310S•    EN 1.4845 / AISI 310S
•    EN 1.4841 / AISI 314•    EN 1.4841 / AISI 314

Her iki malzeme de ısıya dayanıklı Her iki malzeme de ısıya dayanıklı 
çeliktir. Daha yüksek krom ve çeliktir. Daha yüksek krom ve 
nikel içerinikel içeriğği nedeniyle ve i nedeniyle ve 
oksidasyona karoksidasyona karşşı iyi bir ı iyi bir 
dirence sahiptir. dirence sahiptir. İİyi yi 
mukavemet özellikleri, mukavemet özellikleri, 
daha yüksek daha yüksek 
sıcaklıklarda bile sıcaklıklarda bile 
mevcuttur. Her ikisi de mevcuttur. Her ikisi de 
1100 1100 °° C’ ye kadar  C’ ye kadar 
mükemmel kimyasal mükemmel kimyasal 
dirence sahiptir.dirence sahiptir.

Ekstrem kosullarda kullanım için Ekstrem kosullarda kullanım için 
SerleSerleşştirme Fikstürleri ve Isıl tirme Fikstürleri ve Isıl İşİşlem Sepetlerilem Sepetleri

Ekstrem kosullarda kullanım için Ekstrem kosullarda kullanım için 
SerleSerleşştirme Fikstürleri ve Isıl tirme Fikstürleri ve Isıl İşİşlem Sepetlerilem Sepetleri



Medikal Sepetler,Medikal Sepetler,
Medikal Alet TepsileriMedikal Alet Tepsileri

Medikal Sepetler,Medikal Sepetler,
Medikal Alet TepsileriMedikal Alet Tepsileri

Neri, saNeri, sağğlık tesislerinde çelık tesislerinde çeşşitli amaçlar için kapsamlı ve çok yönlü itli amaçlar için kapsamlı ve çok yönlü 

paslanmaz çelik tel sepet yelpazesi sunmaktadır.paslanmaz çelik tel sepet yelpazesi sunmaktadır.

Sterilizasyon sepetlerimiz, ultrasonik ve otoklav sepetlerimiz, aletlerinizin Sterilizasyon sepetlerimiz, ultrasonik ve otoklav sepetlerimiz, aletlerinizin 

ve ive işş ekipmanlarınızın hızlı ve ekonomik bir  ekipmanlarınızın hızlı ve ekonomik bir şşekilde temizlenmesi ve ekilde temizlenmesi ve 

sterilizasyonu için uygun ve ekonomik çözümler sunmaktadır. sterilizasyonu için uygun ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 

SaSağğlam ve lam ve şşık tasarım, uzun ömürlülüık tasarım, uzun ömürlülüğğü garanti eder. ü garanti eder. 

                                            

                                      Elektropolisaj ile parlatılmı                                      Elektropolisaj ile parlatılmışş paslanmaz çelik  paslanmaz çelik 

                                          yüzeyler, en yüksek derecede temizlik ve                                           yüzeyler, en yüksek derecede temizlik ve 

                                                 hijyenlik sa                                                 hijyenlik sağğlar. lar. İİyi düyi düşşünülmüünülmüşş özel  özel 

                                           üretimler, i                                           üretimler, işş süreçlerini oldukça kararlı  süreçlerini oldukça kararlı 

                                                          bir                                                           bir şşekilde rasyonalize eder.ekilde rasyonalize eder.

Paslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel SepetlerPaslanmaz Tel Sepetler

Hijyenik ve ergonomik  Hijyenik ve ergonomik  

tasarımı kullanıcıya rahat bir tasarımı kullanıcıya rahat bir 

kullanım sunar. Ürünlerimiz kullanım sunar. Ürünlerimiz 

bu temel prensibe bu temel prensibe 

odaklanmıodaklanmışştır, fakat aynı tır, fakat aynı 

zamanda modern hastanelerin ve zamanda modern hastanelerin ve 

laboratuvarların gereksinimlerine laboratuvarların gereksinimlerine 

mükemmel mükemmel şşekilde uyum saekilde uyum sağğlar.lar.

Akıllı tasarımlar ve yüksek kaliteli isçilik, tüm estetik ve fonksiyonel Akıllı tasarımlar ve yüksek kaliteli isçilik, tüm estetik ve fonksiyonel 

gereksinimleri kargereksinimleri karşşılarken uzun kullanım ömrü saılarken uzun kullanım ömrü sağğlar.lar.



Milkrun Sistemleri, Tugger Tren Milkrun Sistemleri, Tugger Tren 
Sistemleri, Römork Sistemleri   Sistemleri, Römork Sistemleri   
Milkrun Sistemleri, Tugger Tren Milkrun Sistemleri, Tugger Tren 
Sistemleri, Römork SistemleriSistemleri, Römork Sistemleri

TMilkrun römork sistemleri  modern endüstriyel üretimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Römorklar TMilkrun römork sistemleri  modern endüstriyel üretimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Römorklar 

yani arka arkaya bayani arka arkaya bağğlanabilen talanabilen taşşıma arabaları sayesinde ıma arabaları sayesinde şşirket içi nakliye prosesleri birleirket içi nakliye prosesleri birleşştirilerek tirilerek 

teslimat sıklıteslimat sıklığğı artırılır ve montaj hatlarındaki tedarik miktarları ve stokları azaltılır.ı artırılır ve montaj hatlarındaki tedarik miktarları ve stokları azaltılır.

İİster bina içerisinde  ister bina dıster bina içerisinde  ister bina dışşında, küçük veya büyük, aında, küçük veya büyük, ağğır veya hafif  - Neri’ nin milkrun römork ır veya hafif  - Neri’ nin milkrun römork 

sistemleri ile ihtiyaçlarınız için tam olarak dosistemleri ile ihtiyaçlarınız için tam olarak doğğru palet taru palet taşşıma arabası çözümünü bulacaksınız. ıma arabası çözümünü bulacaksınız. 

Basit uygulamalardan size özel kompleks ve arka arkaya 6 adet çekilebilen römork çözümleri Basit uygulamalardan size özel kompleks ve arka arkaya 6 adet çekilebilen römork çözümleri 

sunuyoruz.sunuyoruz.

Modern forkliftsiz üretimlerde malzeme akıModern forkliftsiz üretimlerde malzeme akışşını optimize etmek için üst üste istiflenebilir tekerlekli ını optimize etmek için üst üste istiflenebilir tekerlekli 

altlıklar üretmekteyiz. Üretilen ürünler tekerlekli altlıklar ile mobil birimlere dönüaltlıklar üretmekteyiz. Üretilen ürünler tekerlekli altlıklar ile mobil birimlere dönüşştürülerek yalın türülerek yalın 

üretim uygulayan üretim uygulayan şşirketlerde üretimin kanban ilkelerine göre yapılmasını sairketlerde üretimin kanban ilkelerine göre yapılmasını sağğlarlar.larlar.

TEKERLEKTEKERLEKLİLİ ALTLIKLAR ALTLIKLARTEKERLEKLTEKERLEKLİİ ALTLIKLAR ALTLIKLAR

Endüstriyel lojistik uygulamalarınız  Endüstriyel lojistik uygulamalarınız  
için özel tasarlanmıiçin özel tasarlanmışş çözüm çözüm

Endüstriyel lojistik uygulamalarınız  Endüstriyel lojistik uygulamalarınız  
için özel tasarlanmıiçin özel tasarlanmışş çözüm çözüm

•    Neri palet ta•    Neri palet taşşıma araba römorkları, virajlarda dahi mükemmel yön takibi yapar ve çok dar ıma araba römorkları, virajlarda dahi mükemmel yön takibi yapar ve çok dar 

      alanlarda bile ikna edici tasıma performansı sunar, vagonlar hizalarını korur, savrulma ve       alanlarda bile ikna edici tasıma performansı sunar, vagonlar hizalarını korur, savrulma ve 

      çarpı      çarpışşmalarla istem dımalarla istem dışşı kazalar önlenir.ı kazalar önlenir.

•     Gerekti•     Gerektiğğinde tek taraflı veya çift taraflı yükleme ve boinde tek taraflı veya çift taraflı yükleme ve boşşaltma mümkündür.altma mümkündür.

•     Kaplin ve çeki demiri mü•     Kaplin ve çeki demiri müşşteri isteteri isteğğine baine bağğlı özellestirilebilir.lı özellestirilebilir.

•     Palet ta•     Palet taşşıma arabaları ve özel milkrun römorkları her türlü yükün taıma arabaları ve özel milkrun römorkları her türlü yükün taşşınmasında plastik ınmasında plastik 

      kutulardan paletlere, çelik tel kasalardan, tekil parçalara hatta tekil ta      kutulardan paletlere, çelik tel kasalardan, tekil parçalara hatta tekil taşşıma arabalarına, ıma arabalarına, 

      kadar ta      kadar taşşınması gereken tüm yükler ve mallar için uygun olduınması gereken tüm yükler ve mallar için uygun olduğğunu göstermiunu göstermişştir.tir.

         •    Tüm römork  ve palet ta         •    Tüm römork  ve palet taşşıma arabaları modelleri doıma arabaları modelleri doğğal olarak yüksek al olarak yüksek 

      devrilme stabilitesine sahiptir. Zor ve dar alanlarda bile dairesel hareket       devrilme stabilitesine sahiptir. Zor ve dar alanlarda bile dairesel hareket 

                                 kabiliyeti yüksektir.                                 kabiliyeti yüksektir.

       •    Yolun sa       •    Yolun sağğına park etme, kısa geri sürme gibi özel sürüına park etme, kısa geri sürme gibi özel sürüşş  

    manevraları mümkündür.    manevraları mümkündür.



Özel Kasalar / Özel Otomotiv 
Kasalarıı / Özel 

Taşııyııcıılar / Sac Taşııma Paletleri

Ürünlerinizin nakliyesi ve depolanması Ürünlerinizin nakliyesi ve depolanması 

için uygulamanıza özel çözümler için uygulamanıza özel çözümler 

geligelişştiriyoruz. tiriyoruz. 

Modelleme aModelleme aşşamasından, prototipe amasından, prototipe 

ön seriden seri üretime kadar olan ön seriden seri üretime kadar olan 

süreçte, özel kasalarınızın tasarımını süreçte, özel kasalarınızın tasarımını 

ve üretimini yaparak sizin için ekonomik ve üretimini yaparak sizin için ekonomik 

olan size özel çelik kasa çözümleri olan size özel çelik kasa çözümleri 

sunmaktayız.sunmaktayız.

Lojistik görevleriniz için 

terzi usulü çözümler

Özel yük taşıyıcılar ve özel taşıma kasaları 

uzmanlık alanımızdır.

ÇalıÇalışşanlarımızın bilgi birikimi ve anlarımızın bilgi birikimi ve 

uluslararası projelerden edindiuluslararası projelerden edindiğği i 

deneyimle, özel kasalarınız ve deneyimle, özel kasalarınız ve 

tataşşıma paletleriniz için pratik ve ıma paletleriniz için pratik ve 

ekonomik çözümler üretiyoruz.ekonomik çözümler üretiyoruz.

Ahsap, plastik ve yumusak baAhsap, plastik ve yumusak bağğlantı lantı 

parçalarıyla donatılan çelik kasalar parçalarıyla donatılan çelik kasalar 

ile özel konseptler geliile özel konseptler gelişştirilerek tirilerek 

mümüşşteriye en uygun tateriye en uygun taşşıma sistemleri ıma sistemleri 

sunulmaktadır.sunulmaktadır.
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