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Cephe temizlik sistemleri ( BMU), Hafif inşaat makineleri ve 
ekipmanları üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara 
Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikası, İstanbul İkitelli 
Organize Sanayii Bölgesi’nde satış ve servis ofisi faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Türkiye genelinde 20 Bayisi, yurtdışında ise 15 distribütörü ile 
beraber inşat sektörüne yönelik ürünler üretmektedir. 

Deneyimli ve geniş kadrosu ile projelendirme, üretim, montaj ve 
servis hizmetlerin tamamını kendi sağlamaktadır.

Makinelerin tasarımı kendisine ait olup, 2013 ve 2014 yılında 
TÜBİTAK ile beraber, cephe temizlik sistemlerin geliştirilmesi için 
Arge Destek programını başarı ile tamamlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi ile beraber ürünlerin geliştirilmesi ve analizi 
için çalışılmaktadır.

Ademsan Makine Bina bakım makineleri, Özel üretim platformlar 
ve Demir Kesme-Bükme makineleri üretim, satış, montaj ve servis 
hizmetlerini vermektedir. 

Ademsan Makine, ürünlerini hammadde aşamasından itibaren 
sıkı test ve kontrollerden geçirmekte ve müşterilerinin hizmetine 
sunmaktadır. 

Standart makineler yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda, 
çeşitli özel makine ve özel platformlar üretmektedir. 

Ademsan Makine, Mühendislerden oluşan proje departmanı, 
uzman teknik kadrosu, sürekli kendisini geliştiren yapısı, geniş 
kapasiteli makine parkuru ve hizmet vermektedir. 

Müşteri ve kalite odaklı çalışma tarzıyla Yurtdışında ve Türkiye 
içerisinde önemli projelere imza atmıştır. 
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CEPHE SABİTLEME SİSTEMLERİ
• Yerden yüksekliği 40 Mt ve üzeri olan binalarda platformun 

emniyeti için  kullanılan sabitleme sistemleridir.
• Bina yüksekliğine uygun olarak, ilk 40 Mt, daha sonra her 

20 Mt’de bir uygulanmaktadır.
• İsteğe uygun olarak uygulama sıklığı arttırılabilmektedir.
• Yatayda ise Platform genişliğine bağlı olarak, ortalama her 

2 Mt’de bir uygulanmaktadır.
• Soketlerin bağlantı yerleri, dağılımları mühendislerimizce 

detaylı olarak projelendirilmektedir.
• Soketler cephe profillerine veya taşıyıcı diğer elemanlara 

bağlanabilmektedir.
• Cepheye bağlanan bir dişi soket, platform halatına 

bağlanan bir halka ve kis arasına bağlan bir çelik halattan 
oluşmaktadır.

• Soketler paslanmaz veya çelik üzeri galvaniz 
olabilmektedir.
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