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ERSA
IS MAKINALARI



Şirketimiz kuruluş yılı olan 2018 yılından bu yana yaptığı çalışmalar ile Forklift, Personel Yükseltici,
İstif Makinası, Makaslı Yük Platformu, Transpalet ürünlerinin ithalatı, satışı, kiralanması

ve satış sonrası servis hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine sahip eğitimli,
deneyimli,  personel gücü ile Beylikdüzü Sanayi Bölgesinde

bulunan 1000 metrekare  alana sahip olduğu merkez
binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Amacımız öncelikle kendi markamız olan “ ERSA “ markasını  sektöründe güçlü ve lider
birer marka haline getirmektir. Markalaşma çalışmalarımızda müşteri taleplerinin tamamında

her zaman müşterilerimizin taşıma ve kaldırma ekipmanları ihtiyacını çözebilecek doğru
ürünü ve hizmeti sunmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görmekteyiz.

BAŞLICA ÜRÜN GRUBUMUZ;

FORKLİFT: 1.5 ton ile 16 ton taşıma kapasitesi  ve ÇİN – JAPON – İNGİLİZ – AMERİKAN
motor seçeneklerine sahip dizel forkliftler; 1.5 ton  ile  12 ton taşıma kapasitesine sahip

ÇİN – ALMAN – İTALYAN  akülü forkliftler.
 

PERSONEL YÜKSELTİCİ: 5 metre ile 43 metre çalışma yüksekliğine sahip dizel,
tam akülü ve yarı akülü personel yükseltici.

 
İSTİF MAKİNASI: 1 ton ile 1.5 ton taşıma kapasitesi ve 160 cm ile 560 cm kaldırma

yüksekliğine sahip tam akülü istif makinası,yarı akülü istif makinası ve manuel istif makinası.
 

MAKASLI YÜK PLATFORMLARI:  1 ton ile 5 ton taşıma kapasitesi ve 100 cm ile 500 cm
kaldırma yüksekliğine sahip yada tamamen ihtiyaca yönelik özel üretim

seçenekleri ile Makaslı Yük Platformları.
 

TRANSPALET: 500 kg ile 5 ton taşıma kapasitesine ve 80 cm ile 300 cm çatal
uzunluklarına sahip tam akülü transpalet ve manuel transpalet

 
YÜK ASANSÖRÜ ÖZEL İMALAT: Kullanım amacına göre ağır şartlar altında çalışmaya

uygun şekilde tasarlanmış 400 Kg’ dan 50.000 Kg’a kadar yük ve araç asansörleri imal edilmektedir.
 

ENGELLİ PLATFORMU ÖZEL İMALAT: Engelli Platform asansörleri, tekerlekli sandalye
kullanan kişiler, yaşlı bireyler, hareket zorluğu yaşayanlar ve hastalar için günlük hayatta

karşılaşacakları yapılardaki tüm merdiven tiplerine göre tüm engeller düşünülerek
tasarlanmış sistemlerdir. Sonsuz vida sistemi ile temiz ve güvenli bir seyir sağlarlar.

İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

Hakkımızda
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CPCD-50 SERİSİ PERKINS MOTOR ERSA DİZEL FORKLİFT ( 5 TON )

Ersa Forklift CPCD serisi DİZEL Forkliftler ilk yatırım bedeli 
ve bakım giderleri baz alındığında orta ve uzun vadeli 
kullanımlarda son derece ekonomiktir.
Asansör sistemine uyarlanan hassas yük indirme sistemi 
sayesinde asansör indirilirken oluşan gürültü ve kontrol 
kaybı minimuma indirilmiştir.
Hidrolik sistem ağır çalışma şartlarına uygun olarak 
üretilmiştir.
Dikey egzos sistemi sayesinde egzos dumanı arka 
ağırlığın üzerinden yukarıya doğru gider.

2810 mm Dönüş yarı çapı
1520 mm çatal uzunluğu
Sağ sol hidrolik çatal kaydırma (side-shifter)
Ön- Arka camlı ve silecekli kabin
PERKINS 1104D-44 kodlu Euro 3 normlarına uygun
4460 cc dizel motor ile 2200 devirde / 56 kw güç
5.000 kg Taşıma ve 330 cm veya 450 cm
Kaldırma Kapasitesi

CPCD-30 SERİSİ XINCHAI MOTOR ERSA DİZEL FORKLİFT ( 3 TON )

Ersa Forklift CPCD serisi DİZEL Forkliftler ilk yatırım bedeli 
ve bakım giderleri baz alındığında orta ve uzun vadeli 
kullanımlarda son derece ekonomiktir.
Asansör sistemine uyarlanan hassas yük indirme sistemi 
sayesinde asansör indirilirken oluşan gürültü ve kontrol 
kaybı minimuma indirilmiştir.
Hidrolik sistem ağır çalışma şartlarına uygun olarak 
üretilmiştir.
Dikey egzos sistemi sayesinde egzos dumanı arka 
ağırlığın üzerinden yukarıya doğru gider.

2530 mm Dönüş yarı çapı
1220 mm Çatal Uzunluğu
XINCHAI A498BT1 kodlu Euro 3 normlarına uygun 
3500 cc dizel motor ile 2400 devirde / 36.8 kw güç
3.000 kg Taşıma ve 4800 mm kaldırma kapasitesi
Kompakt Ölçüleri Sayesinde 2530 mm
Dönüş Yarı Çapı

FE3D18AC SERİSİ 3 TEKER ERSA AKÜLÜ FORKLİFT ( 1.8 TON )

ERSA - FE serisi Akülü Forkliftler �yat avantajları 
sayesinde kullanıcılara daha düşük maliyetlerde 
kaliteden ödün vermeyerek Akülü Forklift sahibi 
olabilme imkanı sağlar.
CURTİS Elektronik (Kart) sistemi
AC motor sürüş sistemine sahiptir.
8 kw yürüyüş motor gücü ve 7.5 kw kaldırma motor gücü
LCD gösterge paneli 
1661 mm dönüş yarıçapı 

24 Volt 600 Amper Akü Kapasitesi
Süper yüksek frekanslı şarj cihazı sayesinde daha 
hızlı ve ekonomik şarj imkanı sağlar.
1800 kg Taşıma kapasitesi ve 6000 mm  kaldırma 
yüksekliğine sahiptir.
DOLGU Teker
Serbest Kaldırma Yüksekliği 2000 mm
Hidrolik Fren Sistemi

FE4P30 AC SERİSİ 4 TEKER ERSA AKÜLÜ FORKLİFT (3 TON )

CURTİS Elektronik (Kart) sistemi
AC motor sürüş sistemi
12 kw yürüyüş ve 12 kw kaldırma motoru
LCD gösterge paneli
2410 mm dönüş yarıçapı
80 volt 560 amper akü
Süper yüksek frekanslı şarj cihazı sayesinde daha hızlı ve ekonomik şarj imkanı sağlar.
3000 kg Taşıma 4800 mm ve 6000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.
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AWPS-2014 HD SERİSİ ERSA FULL AKÜLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ ( 16 MT )

Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için 
kullanılır.
Kendinden yürüyüşlü makaslı personel yükselticiler 
personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
Akü ile kaldırma ve hidrolik motor sistemi ile yürüme 
sağlar.
Joystick kumanda kolu ile kullanımı çok basittir.
Hidrolik fren sistemine sahiptir.

Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde 
teker izi olmaz.
4.5 Kw kaldırma motoru
4x6 Volt 280 amper akü
Platform Yüksekliği 14 metre
Çalışma Yüksekliği 16 metre
Platform taşıma kapasitesi 200 kg

AWPS-3212 HD SERİSİ ERSA FULL AKÜLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ ( 14 MT )

JCPT3.9 SERİSİ ERSA YARI AKÜLÜ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ ( 5.9 MT )

Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için 
kullanılır.
Kendinden yürüyüşlü makaslı personel yükselticiler 
personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
Akü ile kaldırma ve manuel yürüme sağlar.
Kumanda paneli üzerindeki butonlar ile kullanımı çok 
basittir.

Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde 
teker izi olmaz.
2x12 Volt 120 amper akü
Platform Yüksekliği 3.9 metre
Çalışma Yüksekliği 5.9 metre
Platform taşıma kapasitesi 240 kg

EGTWY8 SERİSİ ERSA ELEKTRİKLİ PERSONEL YÜKSELTİCİ ( 10 MT )

Elektrikli alüminyum personel yükselticiler personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
Genelde iç mekanlarda kullanılır.
Kumanda panelindeki butonlar ile kullanımı çok basittir.
Platform Yüksekliği 8 metre
Çalışma Yüksekliği 10 metre
Platform taşıma kapasitesi 125 kg
220 Volt Elektrikle Çalışır.

Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için 
kullanılır.
Kendinden yürüyüşlü makaslı personel yükselticiler 
personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar.
Akü ile kaldırma ve hidrolik motor sistemi ile yürüme 
sağlar.
Joystick kumanda kolu ile kullanımı çok basittir.
Hidrolik fren sistemine sahiptir.

Kaplama lastikleri sayesinde kullanıldığı zeminde 
teker izi olmaz.
4.5 Kw kaldırma motoru
4x6 Volt 280 amper akü
Platform Yüksekliği 12 metre
Çalışma Yüksekliği 14 metre
Platform taşıma kapasitesi 320 kg
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PS20 SERİSİ ERSA İSTİF MAKİNASI - (2 TON)

Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 3 KW 
güce sahiptir.
1725 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda 
rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
2000 kg taşıma ve 2900 mm yada 3600 mm 
kaldırma kapasitesi

Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük 
taşımak ve isti�emek amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket 
hızlarının güç kaybetmeden aktarılması veya boşa 
çıkarılması, boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol 
altına alınması sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş 
ve denge tekerleklerine sahiptir.
24 Volt 350 amper traksiyoner aküsü ile performanslı 
çalışma imkanı sağlar.

PS16-W SERİSİ ERSA İSTİF MAKİNASI - (1.6 TON)

PSB15FFL SERİSİ ERSA İSTİF MAKİNASI - (1.5 TON)

ECL10 SERİSİ ERSA İSTİF MAKİNASI - (1 TON)

Kullanıcının yaya kumanda ederek ; yük taşımak ve isti�emek amacıyla kullanılır.
Geniş denge ve çatal ayakları sayesinde geniş ölçülerdeki palet üzerindeki yükler rahatlıkla taşınır ve isti�enir.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması veya 
boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
2x12 Volt 85 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
Yürüyüş motoru 0.45 KW , Kaldırma motoru 2.2 KW güce sahiptir.
1485 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
1000 kg taşıma ve 2900 mm, 3200 mm yada 3500 mm kaldırma kapasitesi

Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 3 KW 
güce sahiptir.
1550 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda 
rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
1600 kg taşıma ve 4515 mm kaldırma kapasitesi

Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük 
taşımak ve isti�emek amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket 
hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden 
aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan 
kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması 
sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş 
ve denge tekerleklerine sahiptir.

Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 3 KW 
güce sahiptir.
1440 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda 
rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
1500 kg taşıma ve 3400 mm kaldırma kapasitesi

Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük 
taşımak ve isti�emek amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket 
hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden 
aktarılması veya boşa çıkarılması,boşa çıkan 
kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması 
sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş 
ve denge tekerleklerine sahiptir.
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SPM SERİSİ ERSA GENİŞ ÇATAL YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI - (1 TON)

Kaldırma motoru 1.5 kw güce sahiptir.
12 Volt 150 amper aküsü ile performanslı çalışma 
imkanı sağlar.
1000 kg taşıma ve 2500 mm yada 3000 mm 
kaldırma kapasitesine sahiptir.

Asansörün kaldırılması akü ile ; makinenin ileri geri 
hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Geniş denge ve çatal ayakları sayesinde geniş 
ölçülerdeki palet üzerindeki yükler rahatlıkla taşınır ve 
isti�enir.
1400 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat 
kullanım imkanı sağlar.

DYT SERİSİ ERSA YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI (1.5 TON)

SDQ SERİSİ ERSA YARI AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI (400 KG)

YL-350 SERİSİ ERSA YARI AKÜLÜ VARİL TAŞIMA İSTİF MAKİNASI (350 KG )

Asansörün kaldırılması akü ile ; makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
1350 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
Kaldırma motoru 1.5 kw güce sahiptir.
12 Volt 120 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
1500 kg taşıma ve 1600 mm,2500 mm yada 3000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

Asansörün kaldırılması akü ile ; makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
800 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
Kaldırma motoru 0.8 kw güce sahiptir.
12 Volt 65 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
400 kg taşıma ve 1415 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

55 Galon çelik ve 210 L plastik varillerin taşınması,isti�enmesi ve 180 derece döndürülmesi için kullanılır.
Asansörün kaldırması akü ile,makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
1280 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
Kaldırma motoru 1.5 kw güce sahiptir.
12 Volt 120 amper aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
350 kg taşıma ve 2000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.
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SYG1516 SERİSİ ERSA MANUEL İSTİF MAKİNASI (1.5 TON )

SFH SERİSİ GENİŞ ÇATAL ERSA MANUEL İSTİF MAKİNASI (1 TON )

SYG1025 SERİSİ ERSA MANUEL İSTİF MAKİNASI (1 TON )

A1014 SERİSİ ERSA İSKELE KALIP TAŞIMA MAKİNASI ( 1 TON )

Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Geniş denge ve çatal ayakları sayesinde geniş ölçülerdeki palet üzerindeki yükler rahatlıkla taşınır.
1900 mm Dönüş yarıçapı sayesinde rahat kullanım imkanı sağlar.
1000 kg taşıma ve 1600 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
1400 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
1000 kg taşıma ve 2500 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
1400 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
1500 kg taşıma ve 1600 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.

Asansörün kaldırılması ile makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
İnşaatlarda kalıp montajlarında iskele malzemelerin taşınması için kullanılır.
1000 kg taşıma ve 1000 mm kaldırma kapasitesine sahiptir.
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PT20 SERİSİ ERSA AKÜLÜ TRANSPALET (2 TON )

EPT15W SERİSİ ERSA AKÜLÜ TRANSPALET (1.5 TON )

OPL25 SERİSİ ERSA AKÜLÜ TRANSPALET (2.5 TON )

EPT15SC SERİSİ ERSA TERAZİLİ AKÜLÜ TRANSPALET (1.5 TON )

Kullanıcının yaya kumanda ederek ; yük taşımak amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması 
veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
2x12 Volt 64 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
Yürüyüş motoru 0.45 KW , Kaldırma motoru 0.8 KW güce sahiptir.
1445 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
1500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük taşımak amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması 
veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
24 Volt 465 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
Yürüyüş motoru 2.9 KW , Kaldırma motoru 1.2 KW güce sahiptir.
2947 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Kullanıcının yaya kumanda ederek; yük taşımak amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarılması 
veya boşa çıkarılması,boşa çıkan kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
2x12 Volt 64 amper traksiyoner aküsü ile performanslı çalışma imkanı sağlar.
Yürüyüş motoru 0.45 KW , Kaldırma motoru 0.8 KW güce sahiptir.
1445 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
1500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

24 Volt 200 amper traksiyoner aküsü ile 
performanslı çalışma imkanı sağlar.
Yürüyüş motoru 1.3 KW , Kaldırma motoru 0.8 KW 
güce sahiptir.
1585 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda 
rahat kullanım imkanı sağlar.
Curtis marka elektronik yürüyüş kontrol sistemi
2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak; yük 
taşımak amacıyla kullanılır.
Elektromanyetik fren sistemi sayesinde hareket 
hızlarının en kısa sürede ve güç kaybetmeden 
aktarılması veya boşa çıkarılması, boşa çıkan 
kontrolsüz hareketlerin kontrol altına alınması 
sağlanır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş 
ve denge tekerleklerine sahiptir.
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HT SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (1-2 TON)

ÖZELLİKLER HT1000 HT2000
PLATFORM GENİŞLİĞİ 1000 mm 1000 mm
PLATFORM UZUNLUĞU 1700 mm 1700 mm
TABLA KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 3000 mm 3000 mm
KALDIRMA MOTORU GÜCÜ 2.2 kw 2.2 kw
TAŞIMA KAPASİTESİ 1000 kg 2000 kg

HTF-U SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (1 TON)

Platformun kaldırılması kumanda paneli üzerinden elektrik sayesinde gerçekleştirilir.
1140 mm platform genişliği
1450 mm platform uzunluğu
760 mm tabla kaldırma yüksekliği
0.75 kw kaldırma motoru
1000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

HIW SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (1-2-3 TON)

MJQ-801 SERİSİ ERSA SABİT YÜK PLATFORMU (800 KG)

SP1500 SERİSİ ERSA MANUEL YÜK PLATFORMU ( 1.5 TON )

QDD-30 ERSA AKÜLÜ ÇEKİCİ (3 TON)

Platformun kaldırılması kumanda paneli üzerinden elektrik sayesinde gerçekleştirilir.
1000 mm platform genişliği
1700 mm platform uzunluğu
4210 mm tabla kaldırma yüksekliği
2.2 kw kaldırma motoru
800 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Uzun mesaferlerde ağır yüklerin bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılır.
Düz yada engebeli her alanda kullanıma uygundur.
Bakım gerektirmeyen AC motor özelliğine sahiptir.
Akü Kapasitesi 48 Volt 270 Amper Şeklindedir.
3 ton yük çekebilme kapasitesi sahiptir.
DOLGU Teker
Hidrolik Fren Sistemine Sahiptir.

Kullanıcının yaya kumanda ederek yüklerin taşınması ve yükseltilmesi için kullanılır.
Platformun kaldırılması ile ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
610 mm platform genişliği
1220 mm platform uzunluğu
1000 mm tabla kaldırma yüksekliği
1500 kg taşıma kapasitesi

ÖZELLİKLER HIW-2
PLATFORM GENİŞLİĞİ 800 mm
PLATFORM UZUNLUĞU 1300 mm
TABLA KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ  1010 mm
KALDIRMA MOTORU GÜCÜ 0.75 KW
TAŞIMA KAPASİTESİ 1000 kg
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TPW SERİSİ ERSA MANUEL TERAZİLİ TRANSPALET ( 2 TON )

TPW SERİSİ ERSA MANUEL TERAZİLİ BOBİN TRANSPALET ( 2 TON )

DGB1500 SERİSİ ERSA AKÜLÜ MAKASLI TRANSPALET (1 TON )

AC20R SERİSİ ERSA MANUEL RULO TAŞIMA TRANSPALET ( 2 TON )

AC SERİSİ ERSA MANUEL GENİŞ TRANSPALET ( 2.5 TON )

ACS25H SERİSİ ERSA MANUEL PASLANMAZ TRANSPALET ( 2.5 TON )

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Paletli yüklerin tartımında 500 gr tartım hassasiyeti
Döküm Pompa
1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm çatal uzunluğu
540 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Paletli yüklerin tartımında 500 gr tartım hassasiyeti
Döküm Pompa
1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm çatal uzunluğu
540 mm çatal genişliği
2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Kullanıcının yaya kumanda ederek ; yük taşımak amacıyla kullanılır.
Leke ve iz bırakmayan uzun ömürlü poliüretan yürüyüş ve denge tekerleklerine sahiptir.
1300 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
1000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Döküm Pompa
1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm yada 1220 mm çatal uzunluğu
800-1200 mm yada 1200-1600 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Döküm Pompa
1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm çatal uzunluğu
685 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Döküm Pompa
1336 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm çatal uzunluğu
540 mm çatal genişliği
Nylon teker seçeneği
2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
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BF25 SERİSİ ERSA MANUEL TRANSPALET ( 2.5 TON )

SYP SERİSİ ERSA KISA MANUEL TRANSPALET ( 2.5 TON )

AC SERİSİ ERSA MANUEL UZUN TRANSPALET 180 CM ( 2 TON )

AC SERİSİ ERSA MANUEL HIZLI KALDIRMA TRANSPALET ( 2 TON )

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Şişe Pompa
866 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
800 mm çatal uzunluğu
540 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Döküm Pompa
1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm çatal uzunluğu
520 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2500 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Döküm Pompa
1915 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1800 mm çatal uzunluğu
540 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.

Transpaletin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır.
Standart transpaletlere göre pompa basım süresi çok daha kısadır.
Döküm Pompa
1216 mm Dönüş yarıçapı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkanı sağlar.
85 mm yerden yükseklik
1150 mm çatal uzunluğu
540 mm çatal genişliği
Nylon veya poliüretan teker seçeneği
2000 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
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