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Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir.
Bir asansör satın alırken uzun süre ilişkide olacağınız, dostluklar
kuracağınız bir organizasyon satın alırsınız. Bu nedenle satış sonrası
servis hizmeti işimizin en önem verdiğimiz kısımlarından biridir. İnsan
hayatını etkileyecek bir işle uğraştığımız için imalat ve montajını
yaptığımız her asansörün bakımını ve sorumluluğunu müşteri ile
imzalanan sözleşmeler çerçevesinde üstleniriz.
Firmamız genç ve dinamik kadrosu ve tecrübeli çalışanları sayesinde
oluşturduğu bilgi ve tecrübe ile, birçok önemli projeyi zamanında
bitirmenin gururunu yaşayarak başarılı önemli bir referans listesini ortaya
çıkararak her türlü projeye ayak uydurabilecek yapıda olduğunu ispat
etmiştir.
Firmamız Tüketicinin değişen ihtiyaçlarına yönelik inovatif ve yenilikçi
çözümler sunarak, asansör sektöründe Türkiye’de ve dünyada öncü
markası olmayı hedeflemektedir.
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Amada TECH Araç Platformu
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2 adet tek tesirli hidrolik silindir
Platform üzeri göz yaşı desenli saç.
Platform üzeri uzun kenarlarda 90 cm yüksekliğinde korkuluklar
Platform üzeri kısa kenarlarda fotoselli emniyet sistemi
Makaslar st-52 kalite Yapı Profilinden imal edilecektir.
Bağlantı Pernoları krom kaplı milden imal edilecektir.
Hidrolik Silindirler honlanmış boru ve krom kaplı millerden imal edilecektir.
Yük dağılımına göre tasarlanmış ve imal edilmiş çelik konstrüksiyon
Orijinal paket hidrolik devre
Hortum patlamasında platformun serbest düşmesini önleyen hortum patlama valfi
Hareketli aksamlarda bronz burçlar
Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
Güvenilir hidrolik ve elektrik sistemi
Servis için bakım emniyet çubuğu
Ürünlerimiz EN 1570 standartlarına göre CE belgelidir.
Platform düzgün ve sağlam zemin üzerinde çalışacak şekilde tasarlanır.
Sallantıyı engellemek için kılavuz ray sistemli
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Amada TECH Araç Platformu
Dar Alanların Vazgeçilmezi

MONTAJ BİLGİLERİ
Montaj anında platformun araç üzerinden alınıp montaj yerine konulmasında
gerekli vinç veya forklift müşteri tarafından temin edilecektir.
Montaj yerine elektrik enerjisi müşteri tarafından getirilecektir.
Montaj çukuru müşteri tarafından hazırlanacaktır.
Montaj anında oluşabilecek inşaat işleri müşteri tarafından yaptırılacaktır.
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Amada TECH Araç Platformu

GEREKLİ ÖLÇÜLER
Çukur Derinliği ( C )

Kuyu Genişliği ( W )

Kuyu Uzunluğu ( L )

1000 mm

3400 mm

5700 mm

KAPASİTE

SEYİR
MESAFESİ

PLATFORM ÖLÇÜLERİ

3000 Kg

8000 mm

Genişlik 3000 mm / Uzunluk 5600 mm
Kuyu Dibi 1000 mm
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TEKNİK ÖZELLİKLER
KAPASİTE : 3000 Kg
PLATFORM ÖLÇÜLERİ : 3000 mm x 5600 x 1000 mm
SEYİR MESAFESİ : 8000 mm
KALDIRMA SÜRESİ : 150 sn
MOTOR : 5,5 kW 380 V AC
ENERJİ KAYNAĞI : 380 Volt, 3-FAZ, 50 Hz
KUMANDA GERİLİMİ : 24 Volt
KUMANDA : 2 Adet Çağır Gönder Sistemli Kaldırma ve İndirme, Acil
Stop Butonlu
RENK : Mavi ( RAL 5015 )
AMBALAJ : Strech ve balonlu naylon ile ambalajlanmıştır.
STANDARTLAR : CE EN280 / TSE EN280
Garanti : Ürünlerimiz imalat, malzeme ve montaj hatalarına karşı 2
(iki) yıl komple,
10 (on) yıl yedek parça temin garantilidir.
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Standart Özellikler
• Güçlü çelik konstrüksiyon
• Zemine veya çukura montaj için uygun
• 24 V kumanda sistemi ile butonlukumanda
• Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
• İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
• Kaliteli hidrolik silindirler
• Hortum patlamasında serbest düşmeye karşı hortum patlama valfi
• Hareketli noktarlarda yağlamasız burçlar
• Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
• Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi
• Araç kaldırma platformu sadece araç kaldırmak içindir, personel kaldırma olarak
kullanılamaz
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Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir.

www.yatasansoru.com

www.elevatortrade.com

www.servisasansoru.com

www.amadatech.com

Amada TECH Asansör A.Ş.
Cumhuriyet Mahallesi Taylan Sokak No:8/A-B-C Yakacık – Kartal – İstanbul
Tel : 0 850 888 54 38 – 0 216 451 54 38 Gsm : 0 542 545 54 38
www.amadatech.com info@amadatech.com

