Özarar Kaldırma Makinaları Sanayi 1959 yılında
İstanbul’da, Mithat Özarar tarafından çelik konstrüksiyon ve vinç hizmetleri veren bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Şirketimiz daha
sonra 1968 yılında gelişen Türk sanayisine daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla vinç üretimine
başlamıştır. İlerleyen yıllarda üretim programını
genişletmiş ve 2007 yılında ikinci fabrikasını
açmıştır. Özarar Kaldırma Makinaları Sanayi A.Ş,
bugün 150’yi aşkın çalışanıyla 3 kıtaya hizmet
vermektedir.

Standart Üretim
0.5 Ton - 100 Ton

Özel Üretim
500 Tona kadar

•Ağır Hizmet Tipi Vinçler
•Çift ve Tek Kirişli Gezer Köprülü Vinçler
•Çelik Halatlı Elektropalangalar
•Portal ve Semi Portal Vinçler
•Kepçeli Vinçler

•Bayrak Vinçler
•Transfer Arabaları
•Vinç Komponentleri
•Monoray Taşıma Sistemleri
•Yük Asansörleri

Profesyonel ekibimiz üretim programımızla ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler için hizmetinizdedir.
Bize web sayfamız / e-posta / faks yoluyla ulaşabilirsiniz.

Merkez Fabrika

2. Fabrika

Cevizli, 30 Ağustos Cad. Kırıkkale Çıkmazı Sok. No: 6
PK: 34865 Kartal, İstanbul
Tel: +90 216 352 7811-12 +90 216 383 2024-25
Faks: +90 216 371 0572

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Cad. 2321 Parsel
Arslanbey, Kocaeli
Tel: +90 262 351 4094-98
Faks: +90 262 351 4099

COIL TONG

PEHLİVAN
Pehlivan, rulo sacların taşınmasında ve stoklanmasında kullanılanılır. Çift taraflı açılıp kapanabilen
çeneli kolları ile rulo sacların yer kaybı olmadan
alınabilmesine imkan veren Pehlivan sayesinde sac
ruloları yakın istiflenebilir ve “C kanca” kullanımına
göre kısıtlı stok sahalarında %40-50 oranında stok
sahasının artırılmasını sağlar. Ayrıca otomatize
edilmiş dönme hareketiyle operatörün malzemeye
yaklaşmadan emniyetli bir şekilde döndürülerek
taşıması sağlanır.

OPSİYONEL BAKIM VE PARK İSTASYONU
Pehlivan’ın bakımını rahat yapabilmeniz amacı ile platform alanı
1.1 m x 1.8 m ebadındadır.
Platformun etrafı korkuluk ile çevrelenmesi sayesinde güvenli çalışma
ortamı sağlar.

Yükün zarar görmesini engellemek amacı ile
poliüretan malzeme ile desteklenen ve Proxy limitli atyak

					
Emniyet ekipmanları:
				
• Pehlivan, üzerinde iki adet ayarlanabilir tong kolu
ve moto-redüktörler monte edilmiş kaynak konstrüksiyonlu bir yapıdan meydana gelmektedir.
				
• Tong kolları, zincir bağlantısı kullanılan mekanizma,
frenli bir motor ve motora bağlı redüktör grubu
vasıtasıyla elektromekanik olarak hareket ettirilir.
Koruyucu kavrama mekanizması tahrik milinin zarar
görmesini engeller. 				
• Pehlivan kollarının açma kapama ve dönme
mekanizmasının bütün hareketlerinde durdurma
işlemi limit switch’ler vasıtasıyla sağlanır.		
			
• Tong kolu tırnaklarına düzgünce oturtulmuş sac
rulosu vb. bir yük, kollar vasıtasıyla kaldırılırken,
kolları hareket ettiren sürücü motor yine elektronik limit switch’ler ile kilitlenir ve çenelerin açılıp
kapanmasını engeller. 				

Yaylı koruyucu rulo

Pehlivan, diğer tüm Özarar ürünleri gibi yüksek kalite standartlarında ve en yeni teknolojiyle üretilmektedir. 50 yılı aşkın bir süredir Türk
sanayisine hizmet veren Özarar, bugün 3 kıtaya kalitesi dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından onaylanmış
vinç ve kaldırma makinaları üretmektedir.

PEHL‹VAN’I ‹HT‹YACINIZA
UYGUN KAPAS‹TEDE
SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z

12 TON

Proxy limitli ayak

Kaldırma
güvenliğini
temin eden ışıklı
uyarı sistemi

20 TON

30 TON

• Koruyucu kavrama sistemi, tong kolları sürücü
motoru ve döndürme motorunu, aşırı yüklemeye
karşı korur.

Çarpmalara dayanıklı motor muhafazası

Kolay montaj için uygulanan soketli bağlama sistemi

PEHLİVAN
Pehlivan, rulo sacların taşınmasında ve stoklanmasında kullanılanılır. Çift taraflı açılıp kapanabilen
çeneli kolları ile rulo sacların yer kaybı olmadan
alınabilmesine imkan veren Pehlivan sayesinde sac
ruloları yakın istiflenebilir ve “C kanca” kullanımına
göre kısıtlı stok sahalarında %40-50 oranında stok
sahasının artırılmasını sağlar. Ayrıca otomatize
edilmiş dönme hareketiyle operatörün malzemeye
yaklaşmadan emniyetli bir şekilde döndürülerek
taşıması sağlanır.

OPSİYONEL BAKIM VE PARK İSTASYONU
Pehlivan’ın bakımını rahat yapabilmeniz amacı ile platform alanı
1.1 m x 1.8 m ebadındadır.
Platformun etrafı korkuluk ile çevrelenmesi sayesinde güvenli çalışma
ortamı sağlar.

Yükün zarar görmesini engellemek amacı ile
poliüretan malzeme ile desteklenen ve Proxy limitli atyak

					
Emniyet ekipmanları:
				
• Pehlivan, üzerinde iki adet ayarlanabilir tong kolu
ve moto-redüktörler monte edilmiş kaynak konstrüksiyonlu bir yapıdan meydana gelmektedir.
				
• Tong kolları, zincir bağlantısı kullanılan mekanizma,
frenli bir motor ve motora bağlı redüktör grubu
vasıtasıyla elektromekanik olarak hareket ettirilir.
Koruyucu kavrama mekanizması tahrik milinin zarar
görmesini engeller. 				
• Pehlivan kollarının açma kapama ve dönme
mekanizmasının bütün hareketlerinde durdurma
işlemi limit switch’ler vasıtasıyla sağlanır.		
			
• Tong kolu tırnaklarına düzgünce oturtulmuş sac
rulosu vb. bir yük, kollar vasıtasıyla kaldırılırken,
kolları hareket ettiren sürücü motor yine elektronik limit switch’ler ile kilitlenir ve çenelerin açılıp
kapanmasını engeller. 				

Yaylı koruyucu rulo

Pehlivan, diğer tüm Özarar ürünleri gibi yüksek kalite standartlarında ve en yeni teknolojiyle üretilmektedir. 50 yılı aşkın bir süredir Türk
sanayisine hizmet veren Özarar, bugün 3 kıtaya kalitesi dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından onaylanmış
vinç ve kaldırma makinaları üretmektedir.

PEHL‹VAN’I ‹HT‹YACINIZA
UYGUN KAPAS‹TEDE
SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z

12 TON

Proxy limitli ayak

Kaldırma
güvenliğini
temin eden ışıklı
uyarı sistemi

20 TON

30 TON

• Koruyucu kavrama sistemi, tong kolları sürücü
motoru ve döndürme motorunu, aşırı yüklemeye
karşı korur.

Çarpmalara dayanıklı motor muhafazası

Kolay montaj için uygulanan soketli bağlama sistemi

PEHLİVAN
Pehlivan, rulo sacların taşınmasında ve stoklanmasında kullanılanılır. Çift taraflı açılıp kapanabilen
çeneli kolları ile rulo sacların yer kaybı olmadan
alınabilmesine imkan veren Pehlivan sayesinde sac
ruloları yakın istiflenebilir ve “C kanca” kullanımına
göre kısıtlı stok sahalarında %40-50 oranında stok
sahasının artırılmasını sağlar. Ayrıca otomatize
edilmiş dönme hareketiyle operatörün malzemeye
yaklaşmadan emniyetli bir şekilde döndürülerek
taşıması sağlanır.

OPSİYONEL BAKIM VE PARK İSTASYONU
Pehlivan’ın bakımını rahat yapabilmeniz amacı ile platform alanı
1.1 m x 1.8 m ebadındadır.
Platformun etrafı korkuluk ile çevrelenmesi sayesinde güvenli çalışma
ortamı sağlar.

Yükün zarar görmesini engellemek amacı ile
poliüretan malzeme ile desteklenen ve Proxy limitli atyak

					
Emniyet ekipmanları:
				
• Pehlivan, üzerinde iki adet ayarlanabilir tong kolu
ve moto-redüktörler monte edilmiş kaynak konstrüksiyonlu bir yapıdan meydana gelmektedir.
				
• Tong kolları, zincir bağlantısı kullanılan mekanizma,
frenli bir motor ve motora bağlı redüktör grubu
vasıtasıyla elektromekanik olarak hareket ettirilir.
Koruyucu kavrama mekanizması tahrik milinin zarar
görmesini engeller. 				
• Pehlivan kollarının açma kapama ve dönme
mekanizmasının bütün hareketlerinde durdurma
işlemi limit switch’ler vasıtasıyla sağlanır.		
			
• Tong kolu tırnaklarına düzgünce oturtulmuş sac
rulosu vb. bir yük, kollar vasıtasıyla kaldırılırken,
kolları hareket ettiren sürücü motor yine elektronik limit switch’ler ile kilitlenir ve çenelerin açılıp
kapanmasını engeller. 				

Yaylı koruyucu rulo

Pehlivan, diğer tüm Özarar ürünleri gibi yüksek kalite standartlarında ve en yeni teknolojiyle üretilmektedir. 50 yılı aşkın bir süredir Türk
sanayisine hizmet veren Özarar, bugün 3 kıtaya kalitesi dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından onaylanmış
vinç ve kaldırma makinaları üretmektedir.

PEHL‹VAN’I ‹HT‹YACINIZA
UYGUN KAPAS‹TEDE
SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z

12 TON

Proxy limitli ayak

Kaldırma
güvenliğini
temin eden ışıklı
uyarı sistemi

20 TON

30 TON

• Koruyucu kavrama sistemi, tong kolları sürücü
motoru ve döndürme motorunu, aşırı yüklemeye
karşı korur.

Çarpmalara dayanıklı motor muhafazası

Kolay montaj için uygulanan soketli bağlama sistemi

Özarar Kaldırma Makinaları Sanayi 1959 yılında
İstanbul’da, Mithat Özarar tarafından çelik konstrüksiyon ve vinç hizmetleri veren bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Şirketimiz daha
sonra 1968 yılında gelişen Türk sanayisine daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla vinç üretimine
başlamıştır. İlerleyen yıllarda üretim programını
genişletmiş ve 2007 yılında ikinci fabrikasını
açmıştır. Özarar Kaldırma Makinaları Sanayi A.Ş,
bugün 150’yi aşkın çalışanıyla 3 kıtaya hizmet
vermektedir.

Standart Üretim
0.5 Ton - 100 Ton

Özel Üretim
500 Tona kadar

•Ağır Hizmet Tipi Vinçler
•Çift ve Tek Kirişli Gezer Köprülü Vinçler
•Çelik Halatlı Elektropalangalar
•Portal ve Semi Portal Vinçler
•Kepçeli Vinçler

•Bayrak Vinçler
•Transfer Arabaları
•Vinç Komponentleri
•Monoray Taşıma Sistemleri
•Yük Asansörleri

Profesyonel ekibimiz üretim programımızla ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler için hizmetinizdedir.
Bize web sayfamız / e-posta / faks yoluyla ulaşabilirsiniz.

Merkez Fabrika

2. Fabrika

Cevizli, 30 Ağustos Cad. Kırıkkale Çıkmazı Sok. No: 6
PK: 34865 Kartal, İstanbul
Tel: +90 216 352 7811-12 +90 216 383 2024-25
Faks: +90 216 371 0572

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Cad. 2321 Parsel
Arslanbey, Kocaeli
Tel: +90 262 351 4094-98
Faks: +90 262 351 4099

COIL TONG

Özarar Kaldırma Makinaları Sanayi 1959 yılında
İstanbul’da, Mithat Özarar tarafından çelik konstrüksiyon ve vinç hizmetleri veren bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Şirketimiz daha
sonra 1968 yılında gelişen Türk sanayisine daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla vinç üretimine
başlamıştır. İlerleyen yıllarda üretim programını
genişletmiş ve 2007 yılında ikinci fabrikasını
açmıştır. Özarar Kaldırma Makinaları Sanayi A.Ş,
bugün 150’yi aşkın çalışanıyla 3 kıtaya hizmet
vermektedir.

Standart Üretim
0.5 Ton - 100 Ton

Özel Üretim
500 Tona kadar

•Ağır Hizmet Tipi Vinçler
•Çift ve Tek Kirişli Gezer Köprülü Vinçler
•Çelik Halatlı Elektropalangalar
•Portal ve Semi Portal Vinçler
•Kepçeli Vinçler

•Bayrak Vinçler
•Transfer Arabaları
•Vinç Komponentleri
•Monoray Taşıma Sistemleri
•Yük Asansörleri

Profesyonel ekibimiz üretim programımızla ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler için hizmetinizdedir.
Bize web sayfamız / e-posta / faks yoluyla ulaşabilirsiniz.

Merkez Fabrika

2. Fabrika

Cevizli, 30 Ağustos Cad. Kırıkkale Çıkmazı Sok. No: 6
PK: 34865 Kartal, İstanbul
Tel: +90 216 352 7811-12 +90 216 383 2024-25
Faks: +90 216 371 0572

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Cad. 2321 Parsel
Arslanbey, Kocaeli
Tel: +90 262 351 4094-98
Faks: +90 262 351 4099

COIL TONG

