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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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ELEKTRİKLİ ASMA İSKELE

ÖZEL TASARIM
• Bina dış cephesinde giydirme, boya, sıva, tamirat...gibi 

işler için çok amaçlı kullanma imkânı vardır.
• Asma İskelelerinin; pratik kurulumu ve kolay yer 

değiştirme özellikleri sayesinde zamandan ve iş 
gücünden tasarruf sağlamaktadır.

• Elektrikli asma iskeleler, bina cephesine göre 1 - 6 
metre arası bölünebilir platformlardır.

• Kaldırma hızı dakikada 7 metredir.
• Halat üzerinde yürüyen sistem olduğu için sonsuz 

çalışma mesafesi sağlamaktadır.
• İstediğinize bağlı olarak binanıza uygun özel çalışma 

platformları üretilmektedir.
• Platformlar motor freni ve blok stop fren sistemi ile 

korunmaktadır.
• Çalışan ve platform emniyeti için ikinci halat sistemi 

vardır.
• Olası bir elektrik kesilmesinde manüel olarak aşağı 

inebilmektedir.
• Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
• Tüm ürünlerimiz Avrupa EN 1808 standartlarına uygun 

olup CE uygunluk belgelidir.
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Türk Telekom, Ankara

İzdemir, İzmir

Loft Kule, Ankara

Lavida Balgat, Ankara


