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Klasik İskeleye Oranla 40
Daha Verimli.
Hareketli cephe platformları binaların,
bacaların, gemi vb. araçların yapımı,
bakımı, onarımı veya boyanması
gibi işlerde kullanılan son derece
güvenli ve iş bitirilme hızı açısından
diğer sistemlerden çok önde olan bir
sistemdir. Sistemdikey-düşeyasansör
gibi hareket edebilen güvenlikli balkon
benzeri çalışmaktadır. Ana prensip
olarak iş yapılacak olan cephede
monte edilen çelik (mast) kolonlar
üzerinde elektrik motorları vasıtası
ile hareket edebilen iskele şeklindedir.
OMK hareketli cephe platformları
yerli - yabancı benzer sistemler
derinlemesine incelenerek ve özellikle
inşaat sektöründe kullanıcılarının
önerileri dikkate alınarak büyük bir
titizlikle dizayn edilmiştir. Daima ilave
modüller ile yükseklik ve platform
ölçüleri değiştirilebilmekte olup sistem
modülerdir.

than classically
scaffolding.
Mast climbing platforms buildings,
chimneys, ships, etc. construction of
the tools maintenance and repair,
highly used in works such as repair
or painting work safely and in terms
of completion rate is a system which
is far ahead than other systems. The
system works like a balcony movable
security such as up-down lift. The
main principle in the work to be
carried out as front-mounted steel
(master) on the columns in the form of
electric motors by means of movable
scaffolding. OMK mast climbing
platforms analyzed in depth similar
systems local- foreign and it has been
designed with great care, especially
considering the recommendations of
users in the construction industry.
Additional modules system can
always change the height and size of
the platform.

AVANTAJLARI
• İşçiler bir düğmeye basarak platformu diz ile omuz hizasındaki en ergonomik seviyeye
getirebildikleri için daha rahat çalışabilir, bu da daha çok imalat yapmalarını sağlar. İşçilik de buna
bağlı olarak 35 düşer.
• Malzemeyi yanlarında yukarı taşıyabildikleri için malzeme hazırlık ve taşımasında daha az
işçiye ihtiyaç duyar. İşçilerin aşağı yukarı hareketi en aza iner.
• Çalışacakları zemin daha düz ayak, güvenli ve geniş olduğu için daha çok iş çıkartır. İşçi emniyet
kemerini rahatlıkla kullanabilir. İş kazası en aza indirgenmiş olur.
• Makinenin tüm parçaları modüler olarak dizayn edilmiştir. Kurup sökmek iskeleden 50 daha
az maliyetlidir ve 65 daha hızlıdır.
• Ankraj bağlantıları daha azdır; 50 metre platformda sadece 8 bağlantı vardır.
• Sıcak daldırma galvaniz ile kaplı makina, mast ve kanatlar çok daha uzun ömürlüdür.

WHAT ARE THE
• Workers can work more comfortable because they can bring the most ergonomic shoulder
level with the platform level in the knee by pressing a button, which allows them to make more
manufacturing. Workmanship is reduced .
• They can move up material with platform, it needs more or less working in preparing the
platform and transport. The up and down movement of workers is minimized.
• Workers can do more work beause more flat ground, safely and wide. Workers can easily use
the seat belt. Work accidents would be minimized.
• All parts of the machine was designed to be modular. Platform Install-remove is 50 less
costlyand 65 faster then traditional scaffolding.
• Anchor connections more less; There is a 50-meter platform in just 8 connection.
• Coated with hot dip galvanizing machine, mast and platform wings lasting much longer.

Tek Kolonlu Hareketli Cephe Platformu

150
Max. Yükseklik
150m

7M
Dakikada 7m
hız kabiliyeti

1.3
Acil Fren
Sistemi

Sesli Hareket
Uyarı Sistemi

10.5
TSE Belgeli
Makina

AVANTAJLARI / ADVANTAGES
• Tek kolon üzerinde 10,5 metre genişliğe kadar kullanım
• Diğer iskele sistemlerine kıyasla hızlı ve kolay kurulum
• Cephede kullanılacak malzemeleri istenilen kata çıkarabilme avantajları
• Yüksek iş güvenliği, zamandan ve işçilikten tasarruf, verimlilik ve düşük çalışma maliyetleri
• Modüler tasarımı sayesinde nakliye ve depolama kolaylığı
• Elektronik motor gücüyle dikey olarak metal kolonlar üzerinde yükselip alçalabilen dış cephe
platform yeni inşaat projelerinde olduğu kadar, aynı zamanda var olan bina ve tesislerinin de
bakım, onarım gibi tüm dış cephe işlerinde kullanılabilir.
• Up to 10.5 meters in width on a single column
• Compared to other scaffolding systems quick and easy installation
• Materials to be used in the facade required to remove the ability to fold advantages
• Higher job security, saving time and employee, efficiency and low operating costs
• Due to the modular design, ease of transportation and storage
• Platform can move up-down on the vertical metal column with electronic engine power, as
well as new construction projects in the exterior platform also existing buildings and facilities
maintenance, it can be used in all external works such as repairs.

Temel Güvenlik Sistemleri ve Teknik Özellikler/ Basic Security Systems and Technicial Specifications

• Motorlu Frenleme Sistemi

Hız / Speed

7 m/dk. / min.

Engine Breaking System

Max. Yükseklik / Max. Hight.

150 m.

• Otomatik Platform Dengeleme Sist.

Max. Genişlik / Max. Width

10,5 m.

Max. Teleskopik Uzatma / Max. Telescopic Extension

2 m.

Emergency Stop System

Voltaj / Voltage

380 v – 50 hz

• Paraşüt Fren Sistemi

Motor Gücü / Engine Power

2.2 kW x 2 ad. / pi.

Parachute Braking System

Mast Tipi / Mast Type

Kare / Square

Mast Boyutu / Mast Length

150 x 50 x 50 cm

• Kolon Bitim Dedektörü

Mast Ağırlığı / Mast Weight

72 kg.

Column Ending Detector

Cephe Bağlantı Mesafesi / Connection

6 m.

• Acil Durumlarda Manuelİniş Sist.

Distance From The Wall

Automatic platform leveling

• Acil Stop Sistemi

• Son Kolonda Hareket Sınırlayıcı
Limiting Movement in The Last Column

Manual Landing System in An Emergency

• Yarım Boy Son Kolon
The Last Half Size Column

• Galvanizli Zemin
Galvanized Ground

• Sesli Hareket Uyarı Sistemi
Voice Movement Alert System

Çift Kolonlu Hareketli Cephe Platformu

150
Max. Yükseklik
150m

7M
Dakikada 7m
hız kabiliyeti

1.3
Acil Fren
Sistemi

Sesli Hareket
Uyarı Sistemi

30
Türkiye’de tek
TSE Belgeli
Makina

AVANTAJLARI / ADVANTAGES
• Tek kolon üzerinde 30 metre genişliğe kadar kullanım
• Diğer iskele sistemlerine kıyasla hızlı ve kolay kurulum
• Cephede kullanılacak malzemeleri istenilen kata çıkarabilme avantajları
• Yüksek iş güvenliği, zamandan ve işçilikten tasarruf, verimlilik ve düşük çalışma maliyetleri
• Modüler tasarımı sayesinde nakliye ve depolama kolaylığı
• Elektronik motor gücüyle dikey olarak metal kolonlar üzerinde yükselip alçalabilen dış cephe
platform yeni inşaat projelerinde olduğu kadar, aynı zamanda var olan bina ve tesislerinin de
bakım, onarım gibi tüm dış cephe işlerinde kullanılabilir.
• Up to 30 meters in width on a single column
• Compared to other scaffolding systems quick and easy installation
• Materials to be used in the facade required to remove the ability to fold advantages
• Higher job security, saving time and employee, efficiency and low operating costs
• Due to the modular design, ease of transportation and storage
• Platform can move up-down on the vertical metal column with electronic engine power, as
well as new construction projects in the exterior platform also existing buildings and facilities
maintenance, it can be used in all external works such as repairs.

Temel Güvenlik Sistemleri ve Teknik Özellikler/ Basic Security Systems and Technicial Specifications

• Motorlu Frenleme Sistemi

Hız / Speed

7 m/dk. / min.

Engine Breaking System

Max. Yükseklik / Max. Hight.

150 m.

• Otomatik Platform Dengeleme Sist.

Max. Genişlik / Max. Width

10,5 m.

Max. Teleskopik Uzatma / Max. Telescopic Extension

2 m.

Emergency Stop System

Voltaj / Voltage

380 v – 50 hz

• Paraşüt Fren Sistemi

Motor Gücü / Engine Power

2.2 kW x 2 ad. / pi.

Parachute Braking System

Mast Tipi / Mast Type

Kare / Square

Mast Boyutu / Mast Length

150 x 50 x 50 cm

• Kolon Bitim Dedektörü

Mast Ağırlığı / Mast Weight

72 kg.

Column Ending Detector

Cephe Bağlantı Mesafesi / Connection

6 m.

• Acil Durumlarda Manuelİniş Sist.

Distance From The Wall

Automatic platform leveling

• Acil Stop Sistemi

• Son Kolonda Hareket Sınırlayıcı
Limiting Movement in The Last Column

Manual Landing System in An Emergency

• Yarım Boy Son Kolon
The Last Half Size Column

• Galvanizli Zemin
Galvanized Ground

• Sesli Hareket Uyarı Sistemi
Voice Movement Alert System

Mastlar 1,50mt dayanımı
yüksek, daldırma galvanizli
kafes modüllerdir.

Masts 1.50 m high resistance, are
dipped galvanized cage modüle

Giriş Mastı
First Mast

Final Mastı
Final Mast

Ara Mastı
Intermediate Mast

Kremayer Dişliler
Rack and Pinion Gears
Mastlar üzerinde bulunan
kramayer dişliler (M=6) dır.
Rack and pinion gears are
located on the mast ( M=6)

Mast Bitiş
Kontrol Butonu
End Mast Control Button
Platformun raydan
çıkmamasını sağlar.
It provides the
platform a derailment.
Kolonlar birbirine 4 adet
civata ile bağlanır.
4 piece of screw provides the
connection between column

Platformu oluşturan mastlar ve
kanatlar korozyana dayanıklı
70 mikron daldırma galvaniz
kaplama yapılmıştır.
Platform creates mast and wings
coating is made of 70 micron
corrosion-resistant dip galvanized.

Korkuluk
Railing

Kanat Bağlantı Noktası
Wing Connecting Point
Kanatların birbirine modüler olarak
bağlantısını sağlayan bölümlerdir.
The connection points are as providing
modular system at the wings.

Kanat Sacı
Wing Metal Sheet
Daldırma galvaniz ile kaplı ve kaymayı
önleyen delikli kanat sacı.
Coated with dip galvanized and
anti-slip holed sheet material.

Ana gövde platform
kanatlarının bağlandığı, makinanın
hareketini sağlayan parçadır.

Main body are connected to the platform
wings, allowing the movement of the
machine.

Motor Dişlileri
Motor Gear

Platform Kapısı

Ana gövde üzerinde
bulunan 2 küçük dişli
motordan aldığı gücü ara
dişlilere aktarır.
Located on the main
body receives power
from the 2 small gear
motors, transports into
intermediate gear.

Platform Gate
Platforma girişlerde kullanıclacak olan
galvaniz kaplı korkuluk / kapı.
Coated galvanized steel that will be
used at the entrances to the platform
railings / door.

Emniyet Sensörü
Safety Sensor
Mast bitişini algılar
ve güvenlik switchleri
çalışmadığında platformu
durdurur.
Sensor detects that is
the end of the mast and it
stops work platform when
safety switches not work.

Motorlar
Engines
Platformlarımızda kullanılan
motorlar Alman malı SEW marka
motorlardır.
The platform engine used is German
made SEW brand.

Ara Dişliler
Intermediate Gear
Motor dişlilerinden aldığı
gücü, 4 büyük dişli aracılığı
ile, mastlar üzerinde
bulunan kremayer dişlilere
ileterek hareketi sağlar.
Power is taken from
the engine gears with 4
large gears, it allows the
movement of the mast
passing on the rack and
pinion gears.

Ana Gövde
Balance Roller
Ana gövdenin boyalı
kısımları elektrostatik fırın
boya ile boyanmıştır.
The main body parts are
painted with electrostatic
paint.

Denge Kolu ve Kesici Switchler
Balance Arm and Breakers Switches

Paraşüt Fren Dişlisi
Parachute Brake Gear
Aşağı doğru planlanmayan
hızlanmalarda, ters giden durumu
paraşüt fren sistemi ile kilitler.
Parachute braking system locks when
downwards in unplaned speeding up
and wrong stiation.

Hareket halindeki platformun dengede
kalmasını sağlayan parçalardır.
Dengesinde bozulma olduğu takdirde
switchler devreye girer ve hareket durur;
düzenek dengeye alındığında hareket
devam eder.
Those parts ensure the stability of the
platform when it is move. If there is
deterioration in the balance switches
activated and movement stops. Action
continues when taken mechanism
balance.

Denge Makarası
Balance Roller
Ana gövde üzerindeki 24 adet denge
makarası platformun güvenle hareketini
sağlar.
24 balance roller provides up-down
movement of the platform safely.

Mekanik Kilitlemeli (Paraşüt)
Fren Sistemi sayesinde tüm
olumsuzluklar kontrol altına alınır.

Mechanical Locking Device (Parachute)
braking system is under control through all
adversities.

Kilitlemeli mekanik fren sistemi çok daha
güvenlidir. Kilitlendiğinde aşağı yönde çalışmaz.
Sistem yukarı yönde hareket ettirildiğinde tekrar
çalıştırılması için açılmasına gerek yoktur.
Locking mechanical brake system is much more
secure. When locked in a downward direction
it cant move. When the system is moved in the
upward direction it does not need to be opened
for the operation again.

Mekanik fren sistemi dış etkenlere
maruz kalmaması için paslanmaz koruyucu ile
korunmaktadır.
Mechanical braking system is protected to
external factors exposure with stainless
protector.

Platformların üzerinde
hareketi sağlayan 2 adet motor
bulunmaktadır.

There are 2 engine on the platform that
allows movement.

Tek kolonda 2 x 2,2 kW 400 Volt
50 Hz 3 faz elektrik motoru çift
kolonda toplam 4 x 2,2 kW güç
kullanılmaktadır.
Single column use 2 x 2,2 kW 400 volt
50 Hz 3 phase electric motor, double
column use total 4 x 2,2 kW power.

Ürünlerimizde SEW marka
(Alman) elektrik motorlar ve r
edüktörler kullanılmaktadır.
Our products electric motor
and gear units are used SEW
brand (GERMAN).

Her elektrikli motorunda CE
sertifikalı manyetik frenler
bulunmaktadır.
All engines have CE certified
magnetic brakes.

Teleskopik Uzatma
sayesinde platform üzerindeki
çalışma alanınızı %100’e kadar
arttırabilirsiniz.
You can increase your work area
on the platform with telescopic
extension up to .

Tüm makinanın hareket komutu
elektrik panosundan verilir.

All machine movement command is given
from electrical panel.

Yazılım ekranında arızanın neden kaynaklandığı
ekrandan okunabilir. Bu sayede arızaya hızlı bir
şekilde müdahale edilerek kolayca giderilebilir.
The display screen can be read by software, the
reason for the failure. Thus easily removed quickly
by intervening malfunction.
Elektrik panolarında
SCHNEIDER TELEMECANIQUE marka elektrik
malzemeleri kullanılmaktadır.
In electrical panel SCHNEIDER TELEMECANIQUE
brand electrical materials are used.
Ürünlerimizde kullandığımız elektrik panolarımız
ve motorlar IP65 sınıf korumaya sahiptir.
Our electrical panel and motors used in our
products has IP65 protection.

KUSURSUZ YAPILARA
KUSURSUZ ÇÖZÜMLER

BELGELERİMİZ

Karadeniz İskele QA Kurumu
tarafından verilen,
OHSAS 18001:2007,
TS EN ISO 9001:2008,
TS EN ISO 14001:2004,
AT TİPİ İNCELEME
sertifikalarına sahiptir.

Karadeniz İskele given by QA Agency;
OHSAS 18001:2007,
TS EN ISO 9001:2008,
TS EN ISO 14001:2004,
AT ANALYSIS TYPE
certificates It has.

Ayrıca her iki cephe platformu da TSE sertifikalıdır.

Çift kolonlu cephe platformu TSE belgesi Türkiye’de tektir.

It is also TSE certified on both platform.

Double-column facade platform TSE certificate the only one in Turkey.

Karadeniz İskele mevcut tecrübesi ile uygulamalarını
teknolojik gelişmelerle pekiştirerek müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunar.
Tüm sistemlerimiz Bursa fabrikamızda yüksek üretim
standartlarında üretilmektedir.
Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda satış ve kiralama
hizmeti sunulmaktadır.
Kısacası yapınıza ne lazımsa, biz onu sunuyoruz.

Karadeniz İskele applications with existing experience
reinforcing its customers with technological
developments It offers suitable solutions for their
needs.
All our systems is produced in our high production
standard factory in Bursa.
In line with the needs of the customer sales and rental
services are offered.
What ever you need, we offer it.

İncek Loft (Ankara)

Harmony Towers (Bursa)

Ağaoğlu Maslak 1453 (İstanbul)

Dumankaya Ritim (İstanbul)

Öztimurlar / Efe Towers (Bursa)

Viaport Venezia (İstanbul)

Burçin İnşaat (Bursa)

Evim Kadıköy (İstanbul)

Tomomar (Bursa)

Dumankaya Miks (İstanbul)

Fabrika / Factory: İzmir Yolu Uludağ Üni. Kavşağı Nilüfer / BURSA
Şube / Branch: Atatürk Bulvarı 47. Sk. No:27 Ferhatpaşa / Ataşehir / İSTANBUL
GSM: +90 532 770 2420 info@karadeniziskele.com

Baskı Tarihi: Nisan 2016
Basım Yeri: Admen Creative Solutions
www.kosgeb.gov.tr

OMK Cephe Platformları bir Karadeniz İskele kuruluşudur.

