
 Önder Grup, Makaslı Araç Platformları, yüksek kapasiteli ve performanslı uygulamalar için tasarlanmıştır. 

 Önder Grup, Makaslı Araç Platformları, kullanıcının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, istenilen ölçülere göre Özel Olarak üretimi yapılmaktır.  

 Önder Grup, Makaslı Araç Platformları, katlar arasında araç geçişini sağlamak için tasarlanmıştır. Örnek olarak, özel mülkler, showroomlar, 
araç park noktaları.  

 Çeşitli performans ve modellere göre kaldırma kapasitesi 500 kg'dan, 250 tona kadar olan Makaslı Araç Platformları üretimleri yapılmaktadır. 

 Önder Grup, Makaslı Araç Platformları, farklı aksesuarlar ve kontrol alternatifleri taleplerini karşılamada sonuçlar üretebilmektedir. Kayar tab-
lalar, körükler, döner tablalar, fotoselli seviyeleme sistemleri vb. (Detaylı bölüm için aksesuar bölümünü inceleyiniz) 

 Önder Grup, Makaslı Araç Platformları, özellikle ergonomik ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Yüksek 
kapasiteli, yoğun çalışma temposunda, ağır çalışma ortamları gibi zorlu koşullarda, Önder Grup ürünleri güvenle tercih edilmektedir. 

 Tüm Önder Grup Makaslı Araç Platformları, EN 1570 Standardına göre Tip onaylı CE belgesine sahiptir. Hidrolik güç ünitesi EN 4413 ve elekt-
rik sistemi EN 60204 standardına uygundur. Hidrolik motor IP54 koruma sınıfına sahiptir.  

 Önder Grup, Kaldırma Taşıma sektöründe, 3 ayrı fabrikası ve 40.000m² üretim alanı Türkiye’nin en büyük yerli üreticisi konumundadır. Üre-
timdeki 42 yıllık tecrübesi ile sürekli gelişen firmamız 36 ülkeye ihracat yapmaktadır.  
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GENEL ÖZELLİKLER 

 Makaslı Araç Platformları, sadece araç kaldırma amaçlı olarak tasarlanmıştır.  

 CSPD.1: Tek Makaslı Araç Platformu (X) 

 CSPD.2: İki Makaslı Araç Platformu  (2X) 

 CSPD.3: Üç Makaslı Araç Platformu  (3X) 

 Platform üst tablası altındaki Emniyet Çerçevesi ile sıkışma riskine karşı maksimum 
güvenlik 

 Hortum patlama gibi ani iniş riskini engellemek için Silindirler Hortum Patlama Valfi 
donatılmıştır  

 Zırhlı hidrolik hortumlar ile hasar görme risk i m inimize edilmektedir 

 24 V Alçak Gerilimi kontrol sistemi ile yaralanmaları önler  

 Suya & Toza dayanık lı elektrik ve hidrolik sistemi—IP54 

 Güvenli ve emniyetli bakım için Mekanik Bakım Çubuğu  

 Yüksek basınca dayanıklı, krom, honlamış Silindirler  

 Tüm platformlar +%30 Aşırı Yüklemeye karşı test edilmektedir 

 Ömür boyu sızdırmaz, Bakım Gerektirmeyen burçlar 

 Maksimum gerilme noktasına dayanıklı ST-57 Kalitede profil makaslar 

 Yük Dağılımına göre tasarlanmış ve imal edilmiş çelik kontrüksiyon  

 Vinç Kaldırma noktaları 

 Platform üzerinde emniyetli araç parkı için Fotoselli Kontrol Sistemi 

 Üst limit siviçi ile Komple Sistem  

 Aşırı Yük Valfi içeren kompakt hazırlanmış kontrol kutusu  

 Servis Penceresi (sadece kabinin içeride olduğu model için geçerlidir)  

 Kullanımda bulunan 10.000 Adetten fazla platform ile kanıtlanmış tasarım 

 Bir çok alternatifli Aksesuar Seçenekleri (Aksesuar sayfasını inceleyiniz) 
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Bu broşürün amacı sadece ürün hakkında son 

bilgileri paylaşmaktadır. Önder Lift Çelik, istediği 

zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek 

olmaksızın ürünleri, teknik özelliklerini, standardını 

değiştirme hakkını saklı tutar. Makaslı Araç Plat-

formları  CE standartlarına göre üretimi yapılmakta-

dır. 

https://www.facebook.com/onderliftcelik/
https://www.facebook.com/onderliftcelik/
https://www.linkedin.com/company/onder-lift-celik-mak/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCuB7EyOIF2HB1NdigDwBejg

