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BAYRAKCI METAL, kurulduğu 2004 yılından bu yana büyük bir deneyime sahip olmuş, kısa sürede
Türkiye’nin prestijli firmaları ile birlikte çalışmış ve ülkenin farklı bölgelerinde birçok projenin altına imzasını
atmıştır. Uzman ekibi ile dahil olduğu projelerin uygulama süreçlerinde, hızla çözüm üretme yetkinliği
sayesinde ihtiyaçlara cevap vermiştir. Türkiye’nin alt yapısına katkı sağlayan büyük projelerde aktif olarak
görev almış; bu süreçte gösterdiği performansla alanında önder firmalardan biri haline gelmiştir.
Çelik konstrüksiyon alanında daima yenilikler sunan firmamız, tedarikçi firma olmaktan çok, bir “çözüm
ortağı” olarak kendini konumlandırmaktadır. Buna uygun olarak müşterilerimizin taleplerini “tam kalite”
anlayışı ile karşılamaktayız.

BAYRAKCI METAL markası ile yapı & inşaat sektöründe hizmet vermekte, projelendirme,
üretim ve montaj gibi tüm prosesleri gerçekleştirmekteyiz.

ŞANTİYE DONANIM ÇÖZÜMLERİ markası ile şantiye ortamında kullanılabilecek tüm

ürünlerin tasarımı, üretimi, test süreçleri ve saha uygulamaları alanlarında hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimizdeki temel hedefimiz; “müşteri memnuniyeti odaklı çözüm ortağı” olmaktır. Uluslararası
standartlara uygun kalitede üretim yaparak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya gayret
etmekteyiz. Bir şantiyenin ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanları tedarik etmek ve müşteri memnuniyeti
sağlamak bizim temel vizyonumuzdur. Projelendirmeden montaja kadar titizlikle hizmetlerimizi yürüterek,
anahtar teslim çelik sistemleri ve uygulama çözümleri sunmaya devam etmekteyiz.

İLK YARDIM SEPETİ
İlk yardım sepetleri; şantiyelerde herhangi bir iş kazası veya sağlık müdahalesi gerektiği
durumlarda sağlık personelinin olay yerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlar.
Sedye ile birlikte kullanıldığında yaralı veya hasta personelin ambulansa ulaştırılmasını sağlar.
Bayrakcı Metal kalitesiyle üretilen ilk yardım sepetleri, “TS EN 14502-1:2010” standartlarına
uygun imal edilmektedir.
• İlk yardım sepetlerimiz vinç ile kullanılmaya uygun sisteme sahiptir.
• Yana ve aşağı doğru açılır kapısı mevcuttur.
• İlk yardım sepetlerinin etrafı hasır tel ile çevrilidir.
• Sepet içerisini çevreleyen, el ve parmak sıkışmasını önleyen güvenli korkuluk sistemi vardır.
• Kaymayı önleyici baklava kabartmalı zemini vardır.
• Drenajlı zemin, su birikmesini önler.
• Sepet tabanını, 500 mm yüksekliğinde topuk levhası (tekmelik) çevreler.
• Tavan korumalı modellerimizde net tavan yüksekliği 2,40 m’dir. (TS EN 14502-1
standartlarına göre min 2 m)
• Standart olarak “RAL5013” lacivert renkli endüstriyel boyalıdır. İsteğe bağlı olarak “RAL”
kodlarından renk alternatifleri mevcuttur.

İLK YARDIM SEPETİ

İNSAN TAŞIMA SEPETİ
İnsan taşıma ve çalışma sepetleri, şantiyelerde ulaşılması zor yerlere güvenli ve hızlı bir şekilde personelin ulaşımını ve sepet içerisinde çalışılmalarını sağlar.
İnsan taşıma ve çalışma sepetlerimiz, “TS EN 14502-1:2010” standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.
• Farklı ebatlar, 1-5 kişilik (ekipmanlarla birlikte) model çeşitliliği
• Tavan korumalı ve korumasız seçenekler
• Vinç ile kullanılmaya uygun sistem
• Yana açılır kapı
• İstenilen boyutlarda özel üretim
• Etrafı hasır tel ile çevrili sepetler
• El ve parmak sıkışmasını önleyen güvenli korkuluk sistemi
• Kayma önleyici baklava kabartmalı zemin
• Su birikmemesini sağlayan drenajlı zemin
• Sepet tabanını çevreleyen 500 mm yüksekliğinde topuk levhası (tekmelik)
• Tavan korumalı sepet modellerinde 2,40 m net tavan yüksekliği
• “RAL 5013” lacivert renkli endüstriyel boya
• İsteğe göre “RAL” kodlarından farklı renk alternatifleri
• Ürün özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten metal baskılı etiket

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
• Sepetlerin forklift ile kaldırılıp istiflenmesini sağlayan özel aparat
eklenebilir.
• İnsan taşıma sepetinin yapı yüzeyine zarar vermemesi için plastik
tekerlekler eklenebilir.
• İsteğe göre sepetlerin etrafı çeşitli malzemelerle çevrelenebilir.
(Kafes teli, genişletilmiş sac, delikli sac, düz sac vb.)

İNSAN TAŞIMA SEPETİ

EKSKAVATÖR SEPETİ
Ekskavatör ve çeşitli tip iş makineleri için hazırlanan bağlantı
elemanları ile birlikte sepet ataşmanı, çalışma alanlarına güvenli
şekilde ulaşmanızı sağlar. Bu şekilde iskele ve güvenlik ağları
kullanmadan işinizi hızlandırır ve çalışmalarınızı kolaylaştırmış
olursunuz.
Çeşitli iş makinelerine göre özel bağlantı elemanları, sepetin taşıma ve
çalışma şekline göre projelendirilir, bu şekilde her tür iş makineleri ile
uyumluluk sağlayan çalışma sepetleri CE belgelidir.

EKSKAVATÖR SEPETİ

FORKLİFT İNSAN TAŞIMA SEPETİ
Bayrakcı Metal bünyesinde üretilen forklift sepeti, güvenli malzeme ve insan taşımaya olanak tanır.
Şantiyelerde veya inşaat alanlarında, forkliftlerin ulaşabildiği alanlarda güvenle çalışmak veya malzeme
taşımak için metal sepetlere ihtiyaç duyulur. Kafesli sepetler, hem çalışma hem de taşıma işlemleri için ideal
imkanlar sağlar.
Bayrakcı Metal bünyesinde tasarımı ve üretimi yapılan forklift sepetleri kafesli ve kapılıdır. Üstten açılan
kafes kapakları da çalışmaya veya malzeme indirmeye imkan tanır. Sepetler, forkliftlerin taşıyabileceği
ağırlıktadır. Ayrıca, forklift ayaklarının girebileceği uygun parçaları da vardır.
İnşaatlar ve şantiyeler için istenen boyutlarda ve özelliklerde forklift sepeti üretimi yapılmaktadır. Ayrıca
sepetler için farklı endüstriyel boya seçenekleri de mevcuttur.

FORKLİFT İNSAN TAŞIMA SEPETİ

YÜK / MALZEME TAŞIMA SEPETİ
Yük ve malzeme taşıma sepetleri, üretim ebatlarına ve taşıma kapasitelerine uygun her türlü
malzemenin ulaşılması zor yerlere kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
• İstenilen boyutlarda özel üretim
• Stoktan hızlı teslimat
• Yana açılır kapı
• Vinç ile kullanıma uygun sistem
• Reflektörlü bant
• Paslanmaz metal baskı etiketi
• 1 m yüksekliğinde düz sac ile çevrili

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
• Forklift ile taşımaya uygun hale getirilebilir.
• Çevreleme malzemesi olarak kafes teli, genişletilmiş sac, delikli sac vb.
kullanılabilir.
• Kapı yönü değiştirilebilir.

YÜK / MALZEME TAŞIMA SEPETİ

TÜP TAŞIMA SEPETİ
Tüp taşıma sepetlerimiz, sanayi ve kaynak tüplerinin, yanıcı ve tehlikeli maddelerin iş güvenliğine
uygun şekilde taşınabilmesi ve depolanabilmesi için üretilmiştir. Tüm ürünlerimiz imalat sürecinde
ve imalat sonrasında mühendislerimiz tarafından test ve kontrollere tabi tutulmaktadır. Ve CE
belgelidir.
Kurumunuza özel logolu üretim veya stoktan hızlı teslimat seçenekleri ile tüm taşıma sepeti siparişi
verebilirsiniz.

TÜP TAŞIMA SEPETİ

TÜP TAŞIMA ARABASI
Bayrakcı Metal oksijen tüpü sanayi tipi tüp ve diğer tüm tüp çeşitlerini taşımak için
araba üretimi yapmaktadır. Stoktan hızlı teslimat ile ürün sipariş verebileceğiniz gibi,
İsteğe bağlı farklı boyut ve kapasitelerde Tüp taşıma arabası üretimi yapılmaktadır.
Kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen ürünlerimizin tümü CE ve ISO güvenlik
sertifikalı olup, imalat aşamasında ve imalattan sonra müşteriye teslim edilmeden önce
kalite mühendislerimiz tarafından kontrol edilmektedir.

TÜP TAŞIMA ARABASI

HAFRİYAT KOVASI
Şantiyede yapılan kazı veya diğer çalışmalardan sonra ortaya çıkan malzemelerin şantiye
dışına alınması veya başka bir yerde istiflenmesi gibi çalışmalarda kullanılan taşıma
kovalarıdır.
Kule vinç ile uyumlu olan hafriyat kovalarımız, kullanışlı bir mekanizma ile insan
müdahalesine gerek kalmadan malzemelerin taşınmasını ve gerektiği zaman kovanın
boşaltılmasını sağlamaktadır.
Standart ürün ebatları ve teknik özellikleri yandaki tabloda mevcuttur. Standart üretimlerde
çoğunlukla stoktan temin olmakla birlikte istenen ebatlarda özel üretim yapılabilmektedir.
• Kule vinç ile uyumlu taşıma ve devirme bağlantı noktaları
• Standart olarak “RAL5013” lacivert renkli endüstriyel boyalı olarak stoktan hızlı teslimat
• İsteğe bağlı “RAL” kodlarından renk seçenekleri
• Ürün özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten metal baskılı ürün etiketi
• İnsansız güvenli ve kolay kullanım
• İstenilen boyutlarda özel üretim

HAFRİYAT KOVASI

BETON KOVASI
Şantiyelerde beton dökümü yapılırken beton mikserinin veya pompasının ulaşamadığı
yerlerde, beton kovası kule vince bağlı olarak kullanılır ve betonun istenilen alana ulaştırılması
sağlanır.
Beton kovalarının kullanımı ve betonun istenen yere ulaşmasını daha kontrollü olmasını
sağlamak üzere istenildiği taktirde beton kovası hortumu (200 mm çapında ve standart olarak
2m boyunda), betonun yana doğru akmasını sağlayan kova aparatı ve beton kovası
kullanımında hortuma yön verilmesini sağlayan personel taşıma platformu (balkonu)
opsiyonel olarak beton kovasına eklenebilmektedir.
500 litre ve 2000 litre çeşitleri bulunan standart üretim beton kovalarımızın yanında talebe
göre farklı ebatlarda üretim de yapılabilmektedir.
• Stoktan “RAL5013” lacivert boyalı standart
üründe hızlı teslimat
• İstenen “RAL” kodunda endüstriyel boyama
ya da galvaniz kaplama üretim seçeneği
• %100 kaynaklı çelik malzeme
• Beş farklı model seçeneği
• Güvenlik, sağlamlık ve uzun ömürlülük
testlerinden onaylı
• Kolay açılır, kapanır kapak sistemi
• CE sertifikalı

BETON KOVASI

PORTAL VİNÇ HAFRİYAT KOVASI
Bu kovalar; derin kazı yapılan şantiyelerde (metro inşaatı, tünel inşaatı vb.),kazı
çalışmalarında ortaya çıkan malzemeleri kazı alanından çıkarmak için portal vinç
kullanılan taşıma kovalarıdır.
Portal vinç ile uyumlu hafriyat kovalarımız, basit bir mekanizmayla insan müdahalesine
gerek kalmadan malzemelerin tahliyesini ve gerektiği zaman kovanın boşaltılmasını
sağlar.
• Portal vinç ile uyumlu taşıma ve devirme bağlantı noktaları
• Standart olarak “RAL5013” lacivert renkli endüstriyel boyalı
• İsteğe bağlı “RAL” kodlarından renk seçenekleri
• Ürün özelliği ve kullanım şartlarını belirten metal baskılı ürün etiketi
• İnsansız, güvenli ve kolay kullanım
• İstenilen boyutlarda özel üretim

PORTAL VİNÇ HAFRİYAT KOVASI

ÇAMUR / PASA KOVASI
Çamur kovası; inşaat alanlarında ve temel kazılarında yaygın olarak kullanılan bir şantiye donanımıdır. Bu özel kovalar, tünel veya temel kazısından çıkan hafriyat
ve çamuru tahliye etmek ve basit bir düzenekle doğrudan kamyona yüklemek üzere tasarlanmıştır.

ÇAMUR KOVASININ ÖZELLİKLERİ
• Hafriyat kovalarının özel bir çeşidi olan çamur kovasının altında açılır bir kapak
bulunur. Kovanın altındaki kapaklar, her iki tarafa dışa doğru açılır.
• Alttaki kapaklar, kova vinçte asılı iken kapalı pozisyondadır.
• Kovayı boşaltmak özel bir platform, sehpa veya silo gibi yapılara ihtiyaç duyulur.
• Bu sehpaya konulan kovanın kapakları aşağı doğru açılır.
• Sehpadaki çamur ve hafriyat, alttan açılan kapaklar sayesinde tırlara veya
kamyonlara kolaylıkla yüklenebilir.
• Vinç tarafından kova indirilip kaldırılarak, kapakların açılıp kapanması sağlanır.
• Hafriyatın kontrollü olarak boşaltılması özelliği, kamyon kasasının her tarafına eşit
miktarda hafriyat ve çamur yüklenmesini sağlar.
• Çamur kovası uzman personel gözetiminde kaliteli işçilik ile üretilmektedir.
• Metal malzeme, çeşitli renk seçeneklerinde endüstriyel boya ile boyanabilir.
• Müşterilerimizin talebine göre farklı çalışma koşullarına uygun standart veya özel
tasarım alternatifleri mevcuttur.
Ağır çalışma koşullarında çamur ve hafriyatın tahliyesi için ideal ve hızlı çözümler
sunan çamur kovaları, ISO standartlarında yüksek mukavemetli çelik malzemeden
üretilmektedir. İhtiyaca göre farklı kapasitelerde üretim yapılabilmektedir. Talep
tarihinden itibaren kısa sürede tasarlanarak, teslim edilmektedir. Üretimde üstün
mühendislik ve son teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Müşteri
odaklı hizmet veren profesyonel kadromuz, her türlü çamur kovası ihtiyaçlarına göre
cevap verilebilmektedir.

ÇAMUR / PASA KOVASI

YÜKLEME PLATFORMU
(MALZEME ÇIKARMA PLATFORMU)
Şantiyelerde kule vinç ile katlara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde malzeme aktarımında kullanılır.
• Paletli malzemeler (çimento, tuğla, alçı vb.) için uygun yapıdadır.
• %100 çelik malzemeden imal edilmektedir.
• Uzun ömürlü ve dayanıklıdır, tekrar kullanıma uygundur.
• Kule vinç ile kolay ve hızlı kurulum imkanı vardır.
• Kullanılacak katta montajı yapılabilir.
• Ayarlı (teleskopik) dikmeleri sayesinde değişken kat yüksekliklerine uyumludur.
• Kullanılacak kat ile aynı yüksekliktedir, rampa oluşturmaz.
• Transpalet ile kat içerisinde malzemenin kolaylıkla alınabilmesini sağlar.
• Etrafında katlanabilen ve sökülüp takılabilen korkulukları mevcuttur.
• Yüksek taşıma kapasitesi ile her türlü malzemeyi aktarmaya uygundur.
• Standart olarak “RAL5013” lacivert renkli endüstriyel boyalı olarak stoktan hızlı teslimat
yapılabilir.
• İsteğe bağlı olarak “RAL” kodlarından farklı renk alternatifleri mevcuttur.
• Ürün özelliklerini ve kullanım şartlarını belirten paslanmaz metal baskılı
etiketi bulunur.

YÜKLEME PLATFORMU

MOLOZ KULESİ
Moloz kulesi; çok katlı yapılarda ince işler yapılırken sorun oluşturan molozların ve şantiye atıklarının güvenli, hızlı bir şekilde uygun konuma boşaltılıp, biriktirilmesi
amacıyla kullanılmaktadır. Çok fonksiyonel, hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır.
• Kolay kurulum sağlar, dayanıklıdır, özel tasarım yapılabilir.
• Moloz ve inşaat atığı kaldırma sorununa hızlı çözümler sunar.
• Moloz atma işlemlerinde kaza risklerine karşı avantaj sağlar.
• Her kat ve inşaat yüksekliğine bağımsız olarak kurulabilir.
• Yüksek katlı yapılarda molozların atılması için kullanılacak personel sayısını minimuma indirir.
• Şantiye içerisindeki molozların tahliye noktasındaki alanı daha verimli kullanabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan özel döküm hatları ve benzeri özel imalatlar
sayesinde atığın araca yüklenmesi daha kolay yapılabilir.

MOLOZ KULESİ

LASTİK GÜVENLİK KAFESİ
Lastik şişirme sırasında lastiğin patlaması (infilak) durumunda lastiği şişiren ve çevresinde bulunan insanları korumak için ilgili iş güvenliği kanunlarına göre
zorunlu olarak kullanılması gereken güvenlik kafesleridir.
İlgili standart, kanun ve yönetmelikler gereği lastik şişirme ve boşaltma işleminin; standartlara uygun olarak imal edilmiş bir güvenlik kafesi içerisinde yapılması
gerekmektedir. Yetkili personelin bu işlemleri, güvenlik kafesinden minimum 3 metre mesafede kontrollü bir şekilde yapması gerekmektedir.
• Güvenli ve sağlam
• Sertifikalı malzeme (S235 boru profil ve taban plakası)
• İstenen ebatlarda özel üretim
• Uzun ömürlü, dayanıklı, tekrar kullanıma uygun
• Endüstriyel boyalı
• Üretim ebatları ve renk yazıları standart

İLGİLİ STANDARTLAR
• OSHA (İş güvenliği ve İşçi Sağlığı İdaresi’nin) 29 CRF 1910.177 No’lu Tekerlek
ve Jantı Servis Bakımı Standartları
• Türkiye’deki 6331 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddeleri,
• “TS 12516” No’lu Taşıt Lastik Tamircisi Standartları...

LASTİK GÜVENLİK KAFESİ

ÇÖKELTME TANKI / HAVUZU
Çökeltme havuzları veya tankları, özellikleri metro ve tünel inşaatlarında ihtiyaç duyulan önemli bir ekipmandır. “Dev köstebek” olarak bilinen Tünel Kazma
Makineleri (Tunnel Boring Machine - TBM) toprak veya kaya tabakalarını dairesel hareketlerle kazar. Sert kayalar ve kumlar gibi her türlü maddeye sondaj
yapma özelliği olan bu makinelerin 1 metreden 20 metreye kadar çapı ile geniş alanlardan büyük kütlelerden toprak yığını veya çamur çıkarılabilir.
TBM makinelerinin metro veya tünel kazılarından çıkardıkları sulu çamur, çökeltme tanklarında biriktirilir. Bu tanklar, çamurdaki suyu ayrıştırır. Böylece tankın bir
bölümünde toplanan temiz su, tekrar kazı işlerinde kullanılabilir. Böylece bölgeye su taşıma maliyetlerinden tasarruf edilir. Ayrıca su dönüşüme katılarak israf
önlenmiş olur.

ÇÖKELTME TANKLARININ ÖZELLİKLERİ
• Çökeltme tankları, yüksek mukavemetli çelik veya metal alaşım malzemelerden üretilmektedir.
• Tankın içindeki çamur pasasının ve suyun toplandığı alanlar vardır.
• Tank ekipmanlarında kullanılan malzemeler ağır çalışma koşullarına dayanıklıdır.
• Çökeltme tankının kolay taşınması için gerekli parçalar bulunmaktadır.
• Talebe göre farklı renk seçenekleri sunularak endüstriyel boya ile boyanabilmektedir.
• Kompakt bir tasarımla yüksek verim sağlayacak özellikte üretilmektedir.
• Büyük ve kapsamlı tünel ve metro inşaatlarında işletme maliyetlerini düşürür.
• Çamur ve suyun geri dönüşüme katılmasını sağlar.

ÇÖKELTME TANKI / HAVUZU

AYAK YIKAMA HAVUZU
Bayrakcı Metal, şantiyelerde veya inşaat alanlarında işçilerin ayakkabılarını
temizlemek için kullanılan metal ayak yıkama havuzu üretimi yapmaktadır.
Ayak yıkama havuzları, metal mazgalları bulunan ve kolaylıkla ayakkabı
temizleme imkanı verir. Mazgalların üzerine yıkanan ayakkabıların pisliği alt
bölümdeki havuzda birikir. Böylece işçilerin inşaat alanlarında kirlenen
ayakkabılarının pisliğinin çevreye dağılması önlenir. Fırça ile ayakkabı
temizlemeye imkan verir.
Bayrakcı Metal, özellikle inşaat ve şantiye alanlarında ihtiyaç duyulan metal
konstrüksiyon ayak yıkama havuzu üretimi yapmaktadır. Talebe göre istenen
ebatlarda ve özelliklerde ayak yıkama havuzu üretimi yapılabilir. Farklı iş
alanlarına uygun olarak tasarım ve üretim yapılabilmektedir.

AYAK YIKAMA HAVUZU

FORKLİFT ÇATAL KANCASI
Forklift ağır yükleri kaldırmak ve istiflemek için kullanılan ürün gamındaki en pratik ve etkili araçtır.
Forkliftin kaldırma çatallarına takılan kancası, yüklerin çatalların altına kaldırılmasını ve asılmasını
sağlar. Vidalı pim sayesinde tam güvenlik sağlar.
Kaldırma kancalarının çeşitli ağırlık kaldırma kapasiteleri vardır. Projelere göre 1 tondan 5 tona
kadar değişen miktarlarda ağırlık kaldırma kapasitesi olan kancalar tasarlanabilir. Forklift
kaldırma kancalarına, yük taşıyan döner kancalar da eklenerek yükseltilebilir. Döner kancalar,
kaldırılan yükün istenen yöne döndürülmesini sağlar.

BAYRAKCI METAL TASARIMI FORKLİFT KANCASI
Bayrakcı Metal, projelere özel forklift kancası tasarımı yapmaktadır. Tüm forklift çatallarına uygun
olan kaldırma kancalarımız, mevzuata uygun olarak üretilmektedir. Çeşitli güvenlik ve kalite kontrol
testleri sertifikaları ile teslim edilmektedir.
Çeşitli alanlarda kullanılan farklı modellerdeki forkliftlere uygun kaldırma kancaları tasarlanabilir.
Forklift kancası, çatalların uzunluğu boyunca herhangi bir yere uyacak şekilde ayarlanabilir. Forklift
kancaları ünitesi, sabitleme vidaları ve mandallar gibi ekipmanlarla birlikte teslim edilmektedir.

FORKLİFT KANCASININ BAZI ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR;
• Forklift kancaları çelik malzemeden üretilmiştir.
• Forklifte kolayca takılabilir.
• Kullanım kolaylığı sağlar.
• Farklı boyutlarda ve ağırlıklardaki yükleri rahatlıkla taşımaya veya kaldırmaya olanak verir.
• Sabitleme vidaları ve güvenlik mandalı üzerindedir.
• İstenilen ölçülerde ve taşıma kapasitesine uygun üretilebilir.
• Güvenlik testleri yapılmaktadır.
Bayrakcı Metal forklift kancası, forkliftleri vinçlere dönüştürür!

FORKLİFT KANCASI

BIG BAG ÇUVAL KALDIRMA APARATI
Big bag çuvalları günümüzde bir çok sektör de yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu çuvalların
kaldırılması, taşınması ve istifi için ürettiğimiz big bag çuval kaldırma aparatlarımız yoğun iş
gücünü bu aparat sayesinde kolay hale getirmektedir.
Big bag çuval kaldırma aparatlarımız forklift ve vinç ile malzemenin hızlı bir şekilde taşınmasını
boşaltılmasını sağlamaktadır.
Özellikleri şu şekildedir:
• Big bag kancaları vinç ve forklift gibi araçlarda kullanılmaktadır.
• Büyük çuvalları 4 noktadan dengeli bir şekilde kaldırmayı sağlar.
• Kilitli kanca sistemi ile güvenli kullanım sağlar.
• Yük kapasitesine göre hesapları yapılmış çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemlerdir.
• Her üründe yük testi yapılıp raporlanır.
• Kullanıcağınız araçlara ve kullanılan big bag çuval ölçülerinize göre özel imalat
yapmaktayız.
• Kol mesafeleri ve tonaj müşterinin isteğine bağlı olarak değişir.
• Malzemelerin hızlı bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlamaktadır.

ÇUVAL KALDIRMA APARATI

YÜK TRAVERSİ
Traversler, şantiyelerde veya inşaat alanlarında önemli bir yük kaldırma aparatıdır.
İş güvenliği standartlarında üretilmesi oldukça önemlidir. Uzun materyalin
sarkmasını ve kaymasını önleyen, ağırlığı farklı noktalara eşit şekilde dağıtan,
taşınması veya asılması gereken yükler için pratik ve güvenli çözümler sunan
sistemlerdir.

TRAVESLERİN ÖZELLİKLERİ
• Vinçler başta olmak üzere farklı yük kaldırma sistemlerinde kullanılabilir.
• Her türlü vinç için ayarlanabilir özelliktedir.
• Vinç kancası için uygun askı gözü, kanca ve sapan adedi ayarlanabilir.
• Projelere veya vinçlere özel üretim yapılabilir.
• Travers kapasitesi ve genişliği opsiyonludur; isteğe bağlı olarak
tasarlanabilir.
• Travers kaldırma kapasitesi, ebatları ve kanca tipi gibi özellikler
talebe göre tasarlanabilir.
• Avrupa standartlarında, CE sertifikalı imalat yapılmaktadır.

YÜK TRAVERSİ

YÜRÜYÜŞ YOLU / KEDİ YOLU
Yürüyüş yolu şantiyeler ve inşaat alanlarında çalışanların ve mühendislerin kullandığı geçici veya kalıcı yollardır. Bu durum kullanım alanlarına göre
belirlenmektedir. Ayrıca köprülerde, peyzaj alanlarında, fabrikalarda, silolarda, statlarda, alışveriş merkezlerinde, park ve bahçelerde de bu yürüme sistemleri
kullanılabilmektedir. Metal ya da çelik konstrüksiyon bir yapı olan yürüyüş yolu sağlam ve uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadır. Fakat kullanılacak alanın
yapısında göre çeşitli alaşımlardan metal konstrüksiyon yürüyüş yolu seçenekleri de bulunmaktadır.
Kedi yolu ise, kısaca oldukça dar, yüksek bağlantılardır. Bu bağlantılar binaların veya evlerin tavana yakın bölgesine ya da çatı uçlarına monte edilmektedirler.
Çatının veya kurulduğu alanın yapısına göre çeşitli ekipmanlarla üretim ve kurulumu yapılabilmektedir. Kedi yolu da asma köprülerin yapımında, inşaat
alanlarda kullanılmakla birlikte binaların dış cephelerinde çalışan personel ve mühendislerin geçici çalışma alanlarını ve yürüme yollarını da oluşturmaktadır.
Kedi yolu özellikleri ve kedi yolu ölçüleri ise kullanılacak yer ve yapıya göre farklılık göstermektedir.

Bayrakcı Metal Tasarımı Yürüyüş Yolu ve Kedi Yolu Hizmetleri
Bayrakcı Metal, çeşitli şekil ve modellerde çelik konstrüksiyon yürüyüş yolu modelleri ve kedi yolu modelleri için ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır.
Firmamızın tasarımı yürüyüş yolu, kedi yolu ve kedi yolu ızgara uygulamaları şunlardır;
• Yürüyüş yolu ve kedi yolu sistemleri, çelik veya metal konstrüksiyon malzemelerden üretilmektedir.
• Kurulacak alanın şekli ve yapısına göre tasarım ve kurulum yapılabilmektedir.
• Çeşitli dış cephe, tesisat veya inşaat çalışmalarına göre farklı modellerde metal konstrüksiyon yürüyüş yolu tasarlanabilmektedir.
• Modüler veya sabit sistemlerle yüksek kaliteli çelikten yürüyüş yolları, kedi yolları, ızgara platformu ve geçmeli ızgara üretimleri yapılmaktadır.
• Uzman ekibimizle özel veya standart tasarım yürüyüş yolu, kedi yolu imalat ve montaj işlemleri uygulanabilmektedir.
• Metal konstrüksiyon yürüyüş yolu veya metal kedi yolu üretimlerinde sertifikalı kaynakçılar yer almaktadır.
• Her türlü yürüyüş yolu ve kedi yolu tasarımında ulusal ve uluslar arası standartlar dikkate alınmaktadır.
• Yürüyüş yolu ve kedi yolu üretiminde tasarımdan montaja kadar her türlü detay ve faktöre dikkat edilmektedir.

YÜRÜYÜŞ YOLU / KEDİ YOLU

IZGARA SİSTEMLERİ
Izgara sistemleri genellikle yağ, toz, kir, su ve diğer sıvıların
zeminlerde birikmelerini önleyerek, çalışanların güvenliğini
tehdit edecek durumların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
Tüm ürünlerimiz iş güvenliğine uygun olarak üretilmekte ve
üretim sırasında ve teslimat öncesinde mühendislerimiz
tarafından kalite kontrolden geçirilmektedir. Ürünlerimiz ISO
kalite standartlarında ve CE belgelidir.
• Kedi yolu ızgaralarda tam geçme ızgara ve ızgara platformu
istenen yük hesabına uygun olarak üretilmektedir. Taşınacak
yüke uygun olarak malzeme seçimi yapılmaktadır. Tam geçme
ızgara işlemlerinin tamamında kullanılacak alana göre
mühendislik hesabı yapılması gerekmektedir. Talebe göre;
çentikli ızgara, tırtıklı ızgara, galvanizli ızgara veya petek ızgara
seçenekleri ile imal edilebilmektedir.
• Galvanizli kedi yolu ızgara korozyona (oksitlenme ve aşınma
durumu) karşı dayanıklı olduğundan uzun bir kullanım
sağlamaktadır. Bu durum da bakım maliyetlerini azaltmaktadır.

IZGARA SİSTEMLERİ

GEMİCİ MERDİVENİ
Merdiven, genel olarak farklı kat ya da seviyeler arasında bağlantı kurmaya ve
erişim sağlamaya yarayan ekipmanlardır. Gemici merdiveni ise normalde
kullandığımız merdivenlerin uygulanamadığı alanlara yapılan dikey ve sabit
özellik taşıyan dar alan merdivenidir. Özellikle dar ve dikey erişimin yapılmak
zorunda olduğu yerlerde yaygın olarak kullanılmakta ve kurtarıcı bir rol
oynamaktadır. Ancak gemici merdiveni yangın merdiveni olarak kullanılamaz.

Gemici Merdiveni Standardı
• Merdiven koruma kafesinin, merdivenin zemine ulaştığı yerden 1 metre
yukarıda bitmesi gerekmektedir.
• Merdiven kafesleri başlangıç noktası zeminden en az 210 cm, en fazla 240 cm
yükseklikten başlamalıdır.
• Merdivenlerdeki basamak araları eşit ve basamak aralarındaki mesafe 30
cm’yi geçmemelidir.
• Gemici merdivenin zeminle olan açısı 75 dereceden az, 90 dereceden de fazla
olmaması gerekmektedir.
• Merdivenlerin, ayak basacak basamak ile montelendiği duvar arasında en az
18 cm mesafe bırakılmalıdır.
• Merdivenin giriş kısmındaki kafes genişliği diğer kısımlarına göre 10 cm daha
fazla olmalıdır.
• Merdivendeki her 9 metreye 1 sahanlık yapılmalıdır. Sahanlığın boyu 150
cm’den küçük eni ise 60 cm’den ufak olmamalıdır.
• Sahanlıkların etrafı muhakkak süpürgelik ve korkuluk (iç link) ile kapatılmalıdır.
• Merdivenler yeni olmalı ve kaydırmaz yapıda üretilmelidir.
• Açık alanlarda baklava sac kullanılmamasına ama yüzeyin çentikli
olmasına, sahanlık zeminlerinde ise ızgara, baklava veya patlatılmış sac
kullanılmasına özen gösterilmelidir.

GEMİCİ MERDİVENİ
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