


Güvenliğinizi, 
Depolamayı ve 
Verimliliğinizi 
Artırın.

 
 

 
 

 
 

C4000ET  Elektrik  Metal Endüstrisi2

Combili� olarak, verimliliğinizi artıran, depolama kapasitenizi 
maksimize eden ve bunları mümkün olduğunca güvenle yapabildiğiniz 
yük isti�eme çözümleri sunmak konusunda tutkuluyuz.

Yıllardır kullandığı sağlam mühendislik ve teknoloji deneyimi, 
Combili�'i uzun yüklerin taşınması için ilk başvurabileceğiniz 
güvenli çözüm ortağı haline getirdi.

Öncü ürün yelpazemizde, çok yöne hareketli, belden kırmalı, yaya 
kumandalı isti�eyiciler ve ha�a lastik tekerlekli mobil taşıyıcılar ve 
konteyner yükleyiciler bulunmaktadır.

Uzun ve sıradışı boyutlu yüklerle veya paletli ürünlerle, 
konteynerler veya büyük hacimli yüklerle uğraşsanız da size uygun 
bir Combili� mutlaka vardır.



Endüstrinizi Destekliyoruz !

Depolama VerimlilikGüvenlik

COMBI C-4000   Akülü   Yapı Malzemesi Endüstrisi COMBI-SC Dizel   Çelik Endüstrisi 
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Gerek çelik, beton, gerekse lojistik endüstrilerinde çalışın 
Combili�'in gereksinimlerinize uygun bir taşıma çözümü mutlaka 
vardır.

Çok yöne hareket edebilen teknolojimizle 
yenilikçi güvenlik önlemlerimizin bileşimi sayesinde, 
tesisinizde daha çok yükü gerek ürünlerinize gerekse 
tesisinizde çalışanlara daha az güvenlik riski 
oluşturarak taşıyabilirsiniz.

Ekipmanlarımız, çok yöne hareket edebilme teknolojisi 
sayesinde uzun yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilmek 
için çok daha az alana ihtiyaç duyar. Bu sayede koridor 
genişlikleri azaltılarak, depolama için gereken alan 
artırılabilir. Combili�'in isti�eme çözümlerine geçerek 
%100'e kadar ekstra depolama alanı kazanabilirsiniz.

Sağlam mühendislik ve basit tasarım kullanılarak 
tasarlanan Combili�'ler en zorlu vardiyaları tamamla-
mak için üretilmiştir. Çok yöne hareket edebilen 
teknolojisini, hem dışarıda hem de içeride çalışabilme 
yeteneğiyle birleştiren Combili�, en büyük yükleri bile 
tesisinizde etkili bir şekilde taşır.



Yenilik, 
Esneklik 
ve Hizmet
 

Yerel Olarak Sizi Destekliyoruz.

C-Serisi Montaj Hattı

C-Serisi Montaj HattıC-Serisi Kaynak Atölyesi Boya Atölyesi4 C-series assembly line

Yenilik, esneklik ve hizmet, Combili�’in başarısının inşa 
edildiği ve bizi dünyanın en hızlı büyüyen forkli� 
üreticisi haline getiren ana değerlerimizdir.

İrlanda'nın kalbindeki Monaghan şehrinde yer alan 
Combili�’in küresel merkezi, çok yöne hareketli 
forkli�lerden yan yükleyicili forkli�lere, yaya kumandalı 
isti�eyicilerden lastik tekerlekli mobil taşıyıcılara kadar 
çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

HASEL, Türkiye’nin 14 noktasındaki eğitimli ve müşteri 
odaklı kadroları ile çok farklı sektörlerdeki binlerce 
müşterimize sadece makine satışı değil, doğru yönlen-
dirme ve satış sonrası hizmetlerinde maksimum 
müşteri memnuniyeti sağlamak için var gücüyle 
çalışmaya devam etmektedir.



Dünya Çapında 
Yenilikçi İstifleme

Terzi Usulü 
İstifleme Çözümleri

Sürdürülebilirliğe Odaklanıyoruz

 

 

 

 

 

COMBI-SC Montaj Hattı
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46.500 m²'lik son teknolojiye sahip üretim tesisimiz 
sürdürülebilirliğe odaklanarak en yüksek standartlarda 
çalışır.

İşimiz müşterilerimizi tanımak ve 
karşılaştıkları benzersiz isti�eme zorluklarını
anlayarak, onların bu engelleri aşmasının daha iyi 
yollarını bulmaktır.

Eğer onların gereksinimlerine uygun bir 
çözümümüz mevcut değilse, müşterimizle birlikte 
oturup yaratmak için çalışırız.

650'nin üstünde son derece yetenekli ve özverili 
ekibimiz isti�eme çözümlerimizi tasarlar, üretir 
ve tüm dünyadaki müşterilerimize sevk eder.

1998 yılında kurulduğundan bugüne 85 ülkeye 
50.000'den fazla ürün sevk edildi.

•      

•  

•  

•  

•  

•

Personelin doğal gün ışığında daha vermli çalışmasını    
sağlamak  için çatı alanının %30'u pencerelerle kaplıdır.
Çalışma alanında ekstra aydınlatma sensörüne sahip 
1.100 LED ışık ile sağlanır.
Fabrika enerjisini 185 kW sağlayan Güneş panellerin-
den almaktadır.
1 MW biyokütle arıtma tesisi, geri dönüşmüş ağacın 
yakılmasıyla ısıtılıp sprey kabinleri ve montaj alanlarına 
enerji sağlamaktadır.
110.000 litre yağmur suyu geri dönüştürülerek tesiste 
kullanılmaktadır.
ISO 9001 Uluslararası Kalite Sertifikasına, ISO 14001 
Çevre Yönetim ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenlik 
Sertifikasına sahiptir.

85Ürün

Ülkede 

50.000



Size Özel
Depo Planlama 
Hizmetleri

Mühendislik Departmanı
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Combili� olarak, size sadece 
uzmanlığımızın işinize neler 
katacağını anlatmıyor – aynı zamanda 
gösteriyoruz!

Combili�’in yenilikçi, çok yöne hareket teknolojisi ile depo 
kapasitenizi optimize ederek, 20 yıllık tecrübemiz ve uzman 
kadromuzun birleşimi sayesinde depolama alanlarınızı %100'e 
kadar artırabilmekteyiz.



Combilift Avantajı

Combiliftsiz Combiliftle

Depolama alanını optimize eden yerleşim tasarım mühendisi
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Size özel Depo Planlama Hizmetimizle, geniş çözüm yelpazemizi birleştirerek, depolama kapasitesinden %100'e kadar yer tasarruf edebilirsiniz. Size Özel Danışmanlık 

Combilift’in uzman danışmanlık hizmetinin bir parçası 
olarak, depo yerleşim planlarınızı kullanarak Combilift’in 
deponuzu büyütmeden kapasitenizi arttırabileceğini 
rahatlıkla inceleyebileceğiniz 2 ve 3 boyutlu görseller 
hazırlanır. 

Bu hizmet size özel ve ekstra bir maliyet içermemektedir. 
Yararlanmak istiyorsanız, bizi arayın ki depolama 
alanlarınızın en ufak noktasına kadar nasıl 
kullandırabildiğimizi gösterebilelim.



Uzun Yükleri 
Taşıma

COMBI-WR4      Elektrik    Ağaç Endüstrisi
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COMB--WR4  Electric  DIY Industry

Combilift, uzun ve farklı boyuttaki yüklerin taşınmasının 
daha verimli, daha güvenli ve daha hızlı şekilde yapılması 
konusunda uzmanlaşmıştır.
 
Çok yönlü çalışma, şasiye entegre platformu
ve mükemmel görüş açısına sahip olma Combilift'in  uzun 
yüklerin taşınması için en etkili yöntem haline getiren 
özelliklerinden sadece birkaçıdır. 



Combilift'in 
Avantajı 

Çok Yöne Hareket

120 Ton'a 
kadar kaldırma

Dar Koridor 
Performansı

Yenilikçi 
Güvenlik 
Özellikleri

Uzun Yükleri
Taşıma

Hem İçeride Hem de Dışarı da 
Sorunsuz Çalışan Bir Forklift

COMBI-STE      Elektrik Depolama Endüstrisi

COMBI C-8000    LPG     Metal Endüstrisi
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Tüm Combili� ürünleri gerek içeride gerekse 
dışarıda çalışma kabiliyetine sahip olup, tesisinizde 
yüklerin birden fazla elleçlemesi riskini ortadan 
kaldırır.



Ürünlerinizi Taşımanın 
En Güvenli Yolu

Depolama Kapasitenizi Artırın 

COMBI-C
Orijinal Çok Yöne 
Hareketli Forklift

COMBI C-4000    Dizel    Çelik Endüstrisi

COMBI C4000   Dizel  Yapı Malzemeleri Endüstrisi
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COMBI-C, uzun ve farklı boyutlardaki yüklerinizi en 
verimli, güvenli şekilde taşımak için tasarlanmıştır.

COMBI-C, hem yan yükleyicili forkli�, hem denge 
ağırlıklı forkli� ve hem de dar koridor makinesi 
haline gelerek iş akışınızı iyileştirmek için 
tasarlanmıştır. Bu devrim niteliğindeki tasarım, 
malzemenin iki kez elleçlenmesini engelleyerek, 
maliyetleri minimize eder ve verimliliği artırır.

Bu çok yöne hareketli forkli� uzun yükleri dar 
kapılardan ve tesiste stoklanmış malzemelerin  
etrafından  güvenle ve emniyetli biçimde 
geçirebilme imkanı sağlar.

COMBI-C, dar koridor forkli�i olarak çalışabildiği gibi 
kılavuzlu koridor konfigürasyonuyla da 
çalıştırılabilmektedir. Bu sayede deponunuzn en 
ufak alanını kullanarak, depolama kapasitenizi
artırır.

Operatör, yük ve iş sahası için COMBI-C tasarımının 
merkezinde güvenlik yer alır. Yer seviyesine yakın ağırlık 
merkezi ve şasiye entegre yapıdaki platform, taşıma 
sırasında uzun yüklerin üzerinde durması için sağlam bir 
zemin sağlar. 

Yükü alçak seviyelerde taşıyarak yükün zarar görmesi 
veya operatörün yaralanması gibi riskler azaltılmış olur.



COMBI-C: Her Türlü Yükü Kaldırır !

Kapasite
2.500 kg - 25.000 kg

COMBI C-4000   Dizel   Plastik Endüstrisi

COMBI C-14000   Dizel   Beton Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik - Dizel - LPG
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COMBI-C en verimli, sağlam, güvenilir ve uzun süre 
dayanacak şekilde, 2.500 kg'den 25.000 kg'ye kadar 
müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere üretilmişlerdir.

Müşteriye özel, motor teknolojisinden kaldırma ataşman-
larına kadar en geniş yelpazeyi sunmakla gurur duyuyo-
ruz.

Yükünüz ne olursa olsun, üstesinden gelmek için bir 
COMBI-C mutlaka vardır.



COMBi-CB
Kompakt Tasarımlı 
Çok Yöne Hareketli Forklift

Kapasite
2.500 kg - 4.000 kg

Motor Tipi
Elektrik - Dizel - LPG

COMBI-CBE     Dizel    Yapı Malzemeleri Endüstrisi
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Yenilikçi COMBI-CB, orijinal çok yöne hareketli denge 
ağırlıklı bir forkli�ir. Standart bir forkli�en daha 
kompakt yapıda olan COMBI-CB, paletli ve yanal 
olarak uzun yükleri taşıma avantajına sahiptir.

Forkli�lerin manevra kabiliyetiyle birleşen kompakt 
yapısı, COMBI-CB'yi paletli yüklerden kereste veya 
çelik kirişler gibi uzun malzemelere kadar çok çeşitli 
yükleri taşıma kabiliyetine sahip olup mükemmel, 
çok yöne hareketli bir forkli� haline getirir.

COMBi-CBE  Diesel  Building Supply



Maksimum Üretkenlik

Maksimum  Güvenlik 

COMBI-CBE      Elektrik Plastik Endüstrisi

COMBI-CBE   Elektrik  Alüminyum Endüstrisi

COMBI-CB   LPG  Yapı Malzemeleri Endüstrisi

COMBI-CB    LPG    Metal Endüstrisi
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Düşük profil ve kompakt tasarımı COMBI-CB’yi 
ağır ticari araçları boşaltmayı ve ürünleri ra�ara 
kadar taşımayı ve üretim hatlarına beslemek gibi 
görevleri yerine getirmesine olanak sağlar.

COMBI-CB, konteynerleri boşaltıp, yükleyebilecek 
kadar kompakt tasarıma sahiptir. 

Görüş mesafesini en üst düzeye çıkarmak için 
tasarlanmış kabin, yüksek oturma konumuyla 
sürücünün görüş alanını en üst seviyeye çıkarır.

Hassas kumanda kolları sürücü konforu için 
ergonomik olarak yerleştirilmiştir. Koltuk tam 
süspansiyonludur ve tamamen ayarlanabilir.



COMBi-WR4
Orijinal Çok Yöne Hareketli Yaya Kumandalı İstifleyici

Uzun Yükler ve Dar Koridorlar 
için Yaya Kumandalı İstifleyici
COMBI-WR4, uzun yükleri, yan taşıma modu ve pantograf 
erişimi sayesinde yalnızca 2,1 metrelik dar koridorlarda
güvenli şekilde taşıma imkanına sahiptir.

Kapasite
1.500 kg - 2.000 kg

COMBI-WR4   Elektrik  Metal Endüstrisi

COMBI-WR4    Elektrik   DIY Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik 
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En zorlu ortamlarda bile çok yöne hareket edebilen, yenilikçi özellikleri ve zahmetsiz çalışmayı birleştiren amaca yönelik çok yöne 
hareketli yaya kumandalı akülü isti�eyici.

Daha hafif yüklerin taşınması için, binek forkli�lere göre bir dizi avantaj sunan yaya ekipmanların kullanımı giderek daha fazla tercih 
edilmektedir. Buna karşılık, çok yöne hareket ile yenilikçi özellikleri bir araya getiren, amaca yönelik olarak tasarlanmış ilk çok yönlü yaya 
kumandalı akülü isti�eyici COMBI-WR4 piyasaya sürüldü.

COMBi-WR4  Electric  Metals Industry



 

Çok Konumlu Kumanda Kolu Olmadan Çok Konumlu Kumanda Kolu İle

COMBI-WR4  Elektrik Üretim Endüstrisi

COMBI-WR4   Elektrik   Metal Endüstrisi

COMBI-WR4    Çok Konumlu Kumanda Kolu
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Gerek operatör gerekse etrafındakiler için maksimum 
güvenliği sağlamak için Combili� çok fonksiyonlu 
kumanda kolunu tasarladı.

Benzersiz patentli çok konumlu kumanda kolu, arka 
tekerleğin bir butonla döndürülmesini sağlayarak, 
operatörün ünitenin yan tarafındaki ra�ara 
yerleştirme ve toplama sırasında mümkün olan en 
güvenli konumda kalmasını sağlar. Bu özellik, 
operatörün görüş açısını iyileştirir ve dar alanlardaki 
kaza riskini büyük ölçüde azaltır.

Çok konumlu kumanda kolu, sola veya sağa döndürülebilir ve operatörün yan tara�a kalmasını sağlayarak tam 
direksiyon kontrolünü korurken yük ve çatallar için tam görüş sağlar.İsti�eyicinin yanında durmak, COMBI-WR4'ün çok 
dar koridorlarda çalışmasına izin verirken iş kazası riskini ortadan kaldırır.



Kapasite
4.000 kg - 6.000 kg

COMBI-SL, en zorlu uygulamalarda 
maksimum performans sunmak ve güvenilir 
hizmet verebilmek için en kaliteli komponent 
ve yenilikçi teknolojiyle donatılmıştır.

Çevik, Çok Yöne Hareketli 
Yan Yükleyicili Forklift

En Zorlu Şartlar 
Altında bile Güvenilir

Gereksinimlerinize Uygun 
Yan Yükleyici Forklift

Motor Tipi
Elektrik - Dizel - LPG

COMBi-SL

COMBI-SL   Elektrik  Çelik Endüstrisi

COMBI-SL Dizel     Prefabrik Yapı Endüstrisi COMBI-SL   Dizel     Prefabrik Yapı Endüstrisi16

COMBI-SL, çok yöne hareketli bir forkli�in manevra 
kabiliyetine ve çok yönlülüğüne sahip bir yan yükleyici 
ihtiyacını karşılamak için  geliştirildi. 

Üç tekerli yan yükleyici, en zorlu uygulamalarda bile güçlü 
performans ve güvenilir çalışma sunmak için en yüksek 
kalitede bileşenler ve yenilikçi teknolojiye sahiptir.

COMBi-SL  Diesel  TimberFrame Industry

COMBI-SL'de ters kabin konumu veya ön 
erişim kabini gibi çok çeşitli özelleştirilmiş 
seçenekler mevcu�ur. Kauçuk takozlar 
üzerine montajlı kabin, dört tekerlekten 
hidrostatik tahrikli ve yük algılamalı 
direksiyon gibi özellikler COMBI-SL'nizi 
tam olarak ihtiyacınız olan şekilde 
kişiselleştirmenizi sağlar.



COMBi-4WSL

Kapasite
4.000 kg - 6.000 kg

Uzun yükler için Çok Yöne 
Hareketli Yan Yükleyicili Forklift

Motor Tipi
Dizel - LPG

COMBI-4WSL     Dizel    Yapı Malzemeleri Endüstrisi

COMBI-4WSL    Dizel     Yapı Malzemeleri Endüstrisi

COMBI-4WSL    Dizel    Yapı Malzemeleri Endüstrisi
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Ürünleri geniş şantiyelerde hızlı ve sağlam taşıma gerektiren 
operasyonlar için, dört tekerlekli, COMBi-4WSL,  işinize en ideal 
ekipmandır.

Operatörler zorlu vardiyaları boyunca süspansiyonlu koltuk ve 
ayarlanabilir direksiyonlu geniş kabin ayesinde  konforlu bir sürüşe 
sahip olacaklarından emin olabilirler. Titreşimi emen kauçuk 
takozlara monte edilmiş kabin ve ters kabin konumu veya önden 
erişimli kabin gibi özelleştirilmiş seçenekler, COMBI-4WSL'nizi 
tam gereksinimlere göre uyarlamanıza olanak tanır.

Deutz motor, bakım maliyetleri, yakıt tüketimini azaltır ve çevreye 
daha düşük emisyon yayar.



COMBi-MR
Çok Yöne Hareketli, 
Ayakta Kullanılan Reach Truck

Kapasite
2.500 kg

En Çevik Combilift

COMBI-MR     Elektrik   Ağaç Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik
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Combili�'in en dar çalışma koşullarında üstün manevra 
kabiliyeti ve güvenlik sunan çok yöne hareketli ayakta 
kullanılan reach truck.

Bu kompakt reach truck çeşitli yüzeylerde, operatör 
tarafından hızlı ve verimli taşımaya yardımcı olmakla 
birlikte, operatörün yükü kolay toplamasını sağlayan bir 
kabine sahiptir.

Çok fonksiyonlu kumanda kolu, tüm hidrolik 
fonksiyonların tam kontrolüne ek olarak 
operatörün yön ve seyir hızını sorunsuz bir 
şekilde değiştirmesine olanak tanır. 

Bu özelliğiyle, dağıtım ve lojistik 
operasyonlarda daha çevik çalışarak, katkıda 
bulunur.

COMBI-MR  Eectric Timber Industry



COMBi-ST/GTE
Çok Yöne Hareketli 
Yan Yükleyicili Forklift

Kapasite
3.000 kg - 5.500 kg

COMBI-ST    Elektrik   Alüminyum Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik - Dizel - LPG
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Dar alanlarda çalışan operatörler için mükemmel görüş 
ve yükü hızlı toplamak çok önemlidir.

COMBI-ST ve COMBI-GTE serileri, çelik, metal, boru, 
PVC vb. ürünlerin üretildiği  ve stoklandığı tesislerde 
depolama alanlarının çok değerli olduğu durumlarda 
tek seçenektir.



Combilift  Depolama 
Çözümleri
 

AisleMaster   Elektrik   Depolama AisleMaster ve COMBI-WR   Elektrik   Depolama20 Aisle Master & Combi-WR  Electric  Warehousing

Rekabetin çok yüksek olduğu lojistik ve depolama endüstrisinde, en 
değerli yatırımınız depolama alanınızdır. Combili�’in depolama çözümleri 
yelpazesi ile deponuzun üretkenliğini önemli ölçüde artırırken, depolama 
maliyetlerinizi minimize edebilirsiniz.

Ücretsiz Depo Planlama Hizmetimizi ve geniş ürün yelpazemizi 
kullanarak depolama kapasitenizi maksimize ederken, güvenliği ve 
verimliliği artırarak, depolamanızı %100'e kadar artırabilirsiniz.



AisleMaster kullanarak, raf düzeninizi optimize
ederek ve koridor genişliklerini 1,6 metreye kadar 
düşürerek, mevcut tesisinizdeki depolama 
kapasitenizi %100'e kadar artırabilirsiniz.

Belden Kırmalı, 
Dar Koridor Forklifti

Depolama Kapasitenizi 
%100'e kadar Artırın

AisleMaster   Elektrik   Depolama

Motor Tipi
Elektrik- LPG 
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Hepsi bir arada depolama forkli�i olarak tasarlanan 
AisleMaster daha verimli boşaltma, isti�eme ve 
depolama yapar.

AisleMaster sağlam, çok yönlü ve uzun ömürlüdür. Hem 
içeride hem de dışarıda ağır hizmet kullanımına 
dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Her sağlam VNA 
belden kırmalı dar koridor forkli�i en yüksek 
standartlara göre üretilir.

1,6 M'YE
KADAR

DAR
KORİDORLARDA

ÇALIŞIR

15M'YE
KADAR 

KALDIRIR

Kapasite
1.500 kg - 3.000 kg



Üstün Ergonomi

Hem İçeride Hem Dışarıda Sorunsuz 
Çalışan Belden Kırmalı Forklift

 

AisleMaster   Elektrik   DIY Endüstrisi
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Tek bir işlemle yükleri kamyondan rafa taşıyan yine tek bir forkli� kullarak hem 
zamandan hem de  paradan tasarruf edin.

Büyük lastik tekerlekleri sayesinde operatörler, engebeli sahalarda yumuşak ve 
konforlu bir sürüşün tadını çıkarırken  yükleme ve boşaltmayı da aynı rahatlıkla 
yerine getirirler.

Bu çok yönlülük, olağanüstü güvenilirlikle birleştiğinde, AisleMaster’ı özellikle yapı 
malzemeleri endüstrisi için mükemmel bir çözüm haline getirir.

AisleMaster, birçok ergonomik özeliklere 
sahiptir. Geliştirilmiş kabin ergonomisi, 
optimum operatör güvenliği, mükemmel 
görüş açısı, mükemmel denge ve bu 
özellikler sayesinde artan operatör 
güveni operatörün üretkenliğini de 
katkıda bulunmaktadır.



En Soğuk Ortamlarda bile
Sıcak ve Üretken

AisleMaster   Elektrik   Soğuk Hava Depolama Endüstrisi
23

Soğuk hava deposu ve sıcaklık kontrollü depolama operasyonlarının maliyeti
çok daha yüksek, yerden tasarruf yapabilmek her zamankinden daha önemli 
hale gelmektedir.

AisleMaster'ın soğuk hava deposu için özelleştirilmiş modeli, artan depola-
ma ve üretkenliğin tüm avantajlarını sağlarken, soğuk hava deposunun en 
zorlu koşullarına dayanabilir.

Tamamen kapalı, yüksek görüşe sahip kabin operatörleri sıcak tutarak 
zorunlu mola sürelerini azaltarak, verimliliği artırır.

Kamyondan rafa ürünleri taşırken, farklı sıcaklıktaki depolama alanları 
arasında sürüş yapan operatörlerin görüşünü iyileştirmek için ısıtmalı kabin 
camlardaki buğu ve yoğuşmayı minimize eder.



COMBI-WR
Çok Dar Koridorlarda Çalışabilen 
Yaya Kumandalı Akülü İstifleyici

Kapasite
1.450 kg - 2.000 kg

COMBI-WR    Elektrik   Yiyecek ve İçecek Endüstrisi

COMBI-WR   Elektrik   İlaç Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik
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COMBI-WR, yalnızca 2,1 metrelik dar koridorlarda çalışabilen ve 1.450 kg 
kaldırma kapasitesine sahip, amaca yönelik yaya kumandalı akülü isti�eyicidir.

Mükemmel ergonomisi, çalışmayı kolaylaştırır ve güvenli hale getirir. 
Benzersiz ve patentli çok konumlu kumanda kolu, arka tekerleğin şasiye 
paralel olarak ve arkaya itme düğmesiyle döndürülmesini sağlayarak, 
operatörün dar koridorlarda isti�eme yaparken mümkün olan en güvenli 
konumda kalmasını sağlar.  Bu, operatörün görüşünü iyileştirir ve dar 
alanlardaki kaza riskini büyük ölçüde azaltır.

COMBi-WR   Electric  Pharma Industry



COMBI-CS
Denge Ağırlıklı Yaya 
Kumandalı Akülü İstifleyici

Kapasite
850 kg - 3.000 kg

COMBI-CS    Elektrik    Üretim Endüstrisi

COMBI-CS   Elektrik   Üretim Endüstrisi

COMBI-CS   Elektrik 
Ağaç Endüstrisi

COMBI-CS   Elektrik 
Üretim Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik
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Diğer bütün yaya kumandalı akülü isti�eyici ürün gamımızda 
olduğu gibi COMBI-CS'de  Combili�’in patentli çok konumlu 
kumanda kolu ile donatılmıştır.

Bu sayede, operatörün yan tara�a kalmasını sağlayarak, yük ve 
çatallar için tam görüş sağlar, tam direksiyon kontrolünü korur ve 
çevresi hakkında daha fazla farkındalık sağlayarak genel güvenliği 
artırır.



COMBI-PPT
Yüksek Kapasiteli 
Akülü Transpalet

Kapasite
3.000 kg - 16.000 kg

Diğer bütün yaya kumandalı ürün 
gamımızda olduğu gibi COMBI-PPT'de  
Combili�’in patentli çok konumlu kumanda 
kolu ile donatılmıştır. Bu sayede operatörün
görüş açısını iyileştirir ve dar alanlardaki 
kaza riskini büyük ölçüde azaltır.

Patentli Kumanda Kolumuz 
Sayesinde Üstün Güvenlik

COMBI-PPT    Elektrik   Üretim Endüstrisi

COMBI-PPT    Elektrik   Üretim Endüstrisi

COMBI-PPT   Elektrik   Jeneratör Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik
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Combili�’in güçlü, ekonomik ve yenilikçi tasarıma sahip 
küçük ve orta ölçekli depolar ve üretim tesisleri için son 
derece çok yönlü bir seçenektir.

Bütün tekerleklerden çekiş sistemi COMBI-PPT'nin depo 
içinde zahmetsizce hareket ederek, engeller kolaylıkla 
aşmasını sağlar.

Rakipsiz enerji verimliliği, her şarjdan maksimum verim 
alacağınız anlamına gelirken, akünün hızlı değişimini 
sağlayan tasarımı verimliliğin korunmasına yardımcı olur.



COMBI-OP
Akülü Sipariş Toplayıcı

Kapasite
500 kg

COMBI-OP    Elektrik    Depolama Endüstrisi

Motor Tipi
Elektrik
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COMBI-OP, birden fazla siparişin ve uzun yüklerin verimli bir şekilde 
taşınması için güvenli ve sağlam bir iş ekipmanıdır.

Çok dar koridorlarda uzun malzemeleri toplamak için mükemmel bir 
platformdur. Platformun yan tarafındaki taşıma kancaları, çalışırken 
uzun malzemeleri istediğiniz kadar ekipmanla birlikte taşıyabilmenizi 
sağlar.

Güvenliği ve üretkenliği artırmak için COMBI-OP kılavuzlu koridor 
operasyonları için tasarlanmıştır.



Konteynerler ve 
Büyük Hacimli 
Yükler
Konteynerleri ve Büyük Hacimli 
Yükleri Elleçlemede Uygun 
Maliyetli Çözümler

COMBI-SC     Dizel    Konteyner Yükleme Endüstrisi

COMBI-SC    Dizel   Çelik  Endüstrisi

COMBI-SC    Dizel    Konteyner Yükleme Endüstrisi

COMBI-MG     Dizel    Beton Endüstrisi
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Combili�’in Lastik Tekerlekli Mobil Taşıyıcıları en zor 
kaldırma ve isti�eme işleri için bile  güvenli, verimli 
çözümler sağlar.

Dağıtım, nakliye, havacılık, çelik üreticileri, rüzgar 
enerjisi ve hazır beton sektörlerinde bu ekipmanlar için 
hiçbir zaman büyük veya ağır yük yoktur.



Daha Hafif Faydaları
COMBI-SC’nin kendi ağırlığının çok 
hafif olması onu daha yakıt 
tüketim açısından son derece tasarru�u 
bir ekipman yapar.

Düşük servis ağırlığı ve büyük, dayanıklı, 
geniş lastikleri yük kaldırırken zemine 
uygulanan basıncı büyük ölçüde
dağıtarak, daha gevşek yüzeylerde 
daha rahat çalışmasını sağlar.
 

• 
• 

Düşük Maliyet
Yüksek Performans
Düşük Servis Maliyeti 
Verimli Yükleme
Yukarıdan Kaldırma Opsiyonuyla 
Engebeli Araziye Uygun
Uzaktan Kumanda Edilebilir

• 
• 
• 
• 
•
 
 

COMBI-SC 

Kapasite
125.000 kg'ye kadar

COMBI-SC     Dizel    Konteyner Taşımacılığı Sektörü

Motor Tipi
Dizel 
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COMBI-SC, hızlı geri dönüş sürelerine ihtiyaç duyan ve 
tam esneklik isteyen işletmeler için mükemmel bir 
konteyner elleçleme çözümüdür.

COMBI-SC’nin konteynerleri çi� isti�eme yeteneği ve 
alçak kapılardan geçebilmesi size tesisiniz içinde 
konteynerleri rahatlıkla kaldırma ve taşıma imkanı sunar.

360° görüş açısı sağlaması ve 2 dakika kadar kısa bir 
sürede treyleri boşaltabilmesi COMBI-SC'yi çok hızlı bir 
ekipman haline getirirken, hızlı yükleme operasyonların-
da treylerin yükü beklemesini ve buun için harcanan 
zamanı da ortadan kaldırır.

COMBI-SC     Dizel    Konteyner Taşımacılığı Endüstrisi



Dayanıklı ve Güvenilir

Büyük Hacimli 
Yükler

COMBI-SC    Dizel    Hazır Beton Endüstrisi

COMBI-SC    Dizel    Hazır Beton Endüstrisi

COMBI-SC    Dizel    Çelik Yapı Endüstrisi

COMBI-SC    Dizel   Hazır Beton Endüstrisi

30

Genellikle karşılaştığınız malzeme isti�eme 
zorlukları operasyonunuza özel olabilir. Combi-
li�’in büyük hacimli yüklerinizin isti�enmesine 
ilişkin yaklaşımı, firmaya ve ha�a operasyona özel 
terzi usülü çözümler geliştirmektir.

COMBI-SC’nin sağlam yapısı, süper elastik 
lastikleri, daha az elektronik olan aksamı ve 
engebeli arazide çalışabilme yeteneği onu her tür 
zorlu ortam için ideal ekipman yapmaktadır.

COMBI-SC'nin eşsiz güvenilirliği, yakıt 
verimliliği ve çok daha hafif servis 
ağırlığı, maksimum üretkenliği sağlar.

Sade tasarımı, standart bileşenleri 
yüksek güvenilirlik sağlarken, planlı 
veya plansız bakımınızı dünyanın 
neresinde olursa olsun yaptırabilirsiniz.

COMBi-SC   Diesel  Concrete Industry

COMBi-SC   Diesel  Contrete Industry



Her Yükü Kaldırabilmek 
için Özel Çözümler

Bizimle İletişime Geçin !

Her COMBI-SC son derece özelleştirilebilir ve 
karşılaştığınız malzeme işleme zorluklarına ideal 
bir çözüm olabilmesi için tam gereksinimlerinize 
göre inşa edilmektedir.

COMBI-SC     Dizel     Hazır Beton Endüstrisi

COMBI-SC      Dizel     Konteyner Yükleme Endüstrisi

COMBI-SC   Dizel   Rüzgar Enerjisi Endüstrisi

COMBI-SC     Dizel    Yassı Çelik Endüstrisi

COMBI-SC    Dizel    Çelik Yapı Endüstrisi
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Combili� ile bugün iletişime geçin, sizin 
ihtiyaçlarınıza ideal bir çözüm olacak Lastik 
Tekerlekli Mobil Taşıyıcıyı tasarlayalım. Bu sayede 
maliyetlerinizden tasarruf ederken, üretkenliğinizi 
artırın.



COMBI-MG

Kapasite
80.000 kg'ye kadar

COMBI-MG dar koridorlarda çalışabildiği için 
depolama alanınızı artırmaya yardımcı olur. 
Daha yüksek hız ve güvenli yapısıyla büyük 
yükleri taşıma yeteneği, depolama alanından 
kazanç elde edilmesini sağlar.

Depolama Kapasitenizi Artırın

COMBI-MG    Dizel   Yapısal Çelik Endüstrisi

COMBI-MG     Dizel    Rüzgar Enerjisi Endüstrisi

COMBI-MG     Dizel   Metal Endüstrisi

Motor Tipi
Dizel - LPG
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COMBI-MG, nakliye, havacılık, rüzgar türbini, büyük ölçekli 
inşaat sektörü, hazır beton ve büyük ölçekli çelik yapı gibi 
tipik endüstrilere özgü son derece büyük yüklerin 
taşınması için mükemmel bir çözümdür.

Her türlü yükü taşıma zorluğunuzu ortadan kaldırabilecek 
şekilde son derece özelleştirilebilen COMBI-MG, 
ihtiyaçlarınıza  ve özellikle uygulamanıza uyacak 
boyutlarda tasarlanabilir.

COMBI-MG     Dizel    Rüzgar Enerjisi Endüstrisi

COMBi-MG   Diesel  Structural Steel Industry



COMBI-CSS

Kapasite
30.000 kg'ye kadar

Hızlı Konteyner Yükleyici

COMBI-CSS   Elektrik   Konteyner Taşımacılığı Sektörü

Motor Tipi
Elektrik
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Güvenli, hızlı ve kullanımı kolay, Combili�’in yeni 
COMBI-CSS'si 12 metrelik standard bir konteyneri 6 dakika 
kadar kısa bir sürede yükleyebilen uygun maliyetli bir 
konteyner yükleme çözümüdür.

Birden fazla forkli� ve personel kullanmaktan çok daha az 
emek yoğun bir sistem olmasının yanısıra ürün hasarını en 
aza indirebilmektedir.

COMBI-CSS, 30.000 kg ağırlığa kadar yükleri konteynerin 
dışındaki platform üzerine yerleştirilerek, içine 
yerleştirilmektedir.



COMBI-RT

Kapasite
1.600 kg

COMBI-RT    Dizel    Tavukçuluk Endüstrisi

Motor Tipi
Dizel 
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 COMBI-RT, tarım ve hayvancılık sektörüyle uğraşan 
firmaların zorlu şartlarıyla başa çıkabilmek için özel 
olarak tasarlanmıştır.

Üç tekerlekli bir şasi üzerinde büyük lastikler ve tüm 
lastiklerden çekişi ve diferansiyel kilidi sayesinde, 
COMBI-RT'ye kısa dönüş mesafesi ve engebeli 
arazide mükemmel yol tutuşu sağlarken, yerden 300 
mm olan yüksekliği sayesinde tesisde bulunan 
birikintilerden uzak bir şekilde operasyonuna devam 
edebilmektedir.

Hassas kontroller, taşınan hayvanlar içinde sürüşü 
rahat bir yolculuk haline getirir. Operatör için ise 
tasarlanmış yüksek sürüş pozisyonu mükemmel bir 
görüş sağlarken, derin süspansiyonlu koltuk ve 
tamamen kapalı kabin seçeneği ise onu vardiyası 
süresince  her türlü hava koşulundan korur.



COMBI-LR
Canlı Hayvan Yüklemesi

Kapasite
2.500 kg'ye kadar

COMBI-LR    Dizel    Tavukçuluk Endüstrisi

Motor Tipi
Dizel - LPG 
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COMBI-LR, son derece başarılı ve güvenilir COMBI-C'nin 
platformu üzerine üretilmiştir. Yerden yüksek sürüş 
konumu taşınan kafesleri izleyebilmek için çok geniş bir 
görüş açısı sağlarken, sahip olduğu kısa dönüş mesafesi 
ise manevra kabiliyetini artırmaktadır.



C-series

COMBI-CB     Dizel     Çelik Endüstrisi 
36

Ataşman 
Seçenekleriyle 
Her Yükün 
Üstesinden 
Gelin

C-series



Çoklu Çatal Ataşmanı

Hidrolik Çatal Konumlandırıcı Geniş Hidrolik Çatal KonumlandırıcıC-Tipi Kanca Ataşmanı

Lastik Rotatör AtaşmanıBeton Kelepçe Ataşmanı Boru Sabitleyici

Çok Noktadan Kaldırma Ataşmanı
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1998'den Bu Yana 
Malzeme İstifleme 
Çözümleri 

39

Combili�, 1998'den bu yana  müşterilerinin uzun, büyük hacimli 
yükleri güvenle kaldırması ve yerden tasarruf etmesi için isti�eme 
çözümleri sunmaktadır. O zamandan beri çok şey değişti. Combili� şu 
anda İrlanda'nın merkezinde Monaghan şehrinde 46.000 m²'lik bir 
tesiste 650'den fazla kişiyi istihdam etmekte ve dünya çapındaki yerel 
ofisleriyle müşterilerine destek vermektedir.

Şirket olarak bu büyümeyi sürdürmeye odaklandık. Gençlerden oluşan 
bir yetenek havuzu oluşturmak için yerel eğitim ve öğretim 
kurumlarıyla el ele verdik.

Kendi bünyemizde planladığımız OEM Stajyer Eğitimleri, öğrencilere iş 
başında sektör deneyimi sağlarken, şirketimizin geleceğe doğru planlı 
bir şekilde büyümenin sağlanmasına yardımcı olacağına inancımız 
sonsuzdur.

COMBILIFT ÜRÜNLERİNİ SÜREKLİ OLARAK GELİŞTİRMEKTEDİR VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. 
BELİRTİLEN ÖZELLİKLER VE/VEYA BOYUTLAR BAZI ÜLKELERDE RESİMDE GÖRÜLENLERDEN FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.



Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel-combili�.com
hasel-combili�.com 0850 26 00 727

Detaylı bilgi için QR kodunu okutarak 
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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