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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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• Projede gösterilen cam ışıklığın altına erişim için, kullanılacak 
sistemdir. 

• Platformun taşıyıcı rayları 2 Mt aralıklar ile olmak üzere tonozun 
taşıyıcı çelik veya beton yapısına ankre edilecek özel çelik 
ayaklar ile taşınacaktır. 

• Taşıyıcı ayaklar daldırma gavvaniz olacaktır.
• Raylar projede gösterildği şekl ile üretici fimanın standartlarına 

uygun olarak belirlenecektir.
• Taşıyıcı ayakların ve raylara gelen yükler üretici firma tarafıdan 

hesaplanacak ve idareye sunulacaktır.

• Platform, paralel 2 adet ray üzerinde, yatay kayma hareketini 
elektrikli olarak gerçekleştirecektir. 

• Platform kapasitesi 240 Kg olacaktır.
• Platform alüminyum malzemden üretilecektir.
• İş bitiminde tonozun uygun bir bitiş noktasında park edilecektir. 
• Platforma giriş-çıkış bu park pozisyonunda iken sağlanacaktır.
• Platform için gerekli olan elektrik ihtiyacı işveren tarafından 

sağlacaktır. 
• Operatörlerin çalışma emniyetini sağlayabilmek amacıyla, her 

platformda emniyet kemeri takma kancası ve uyarı levhası 
bulunmaktadır. 

• Kullanılacak emniyet kemeri tipine göre opsiyonel olarak 
platform korkuluklarında emniyet kemeri kancalarının operatör 
ile birlikte sökülmeden kayabilmesini sağlayacak sistem 
bulundurulmaktadır.

SKYLIGHT
SERİSİ CEPHE TEMİZLEME SİSTEMLERİ
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IŞIKLIK ÜSTÜ ALÜMİNYUM KAYAR PLATFORM

RAY

ALÜMİNYUM KAYAR PLATFORM

Skylight Model 

Çalışma Kapasitesi   
Platform Ölçüleri
Weight

Platform Materyal
Color
Ray
Yatay hareket
Standart
Voltage   
Control   
Horizontal Movement / Speed  

Uzunluk Projeye uygun 3 -25 Mt 
arası özel üretim. Genişliği 660 Mm
2 kişi / 240 kg
Projeye uygun
Projeye ve boyutlara göre üretici 
firmanın standartlarına uygun
Alüminyum
Projeye uygun seçilebilir
Çelik Boru, NPI veya Alüminyum
Elektrik motorlu
EN 1808
380 V
Cable / E-Cable 
4 m /min  2 Units 0,25 kw 

FEATURES 

TCDD Yüksek Hızlı Tren İstasyonu , Ankara 

Bursa Özdilek AVM, Bursa


