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Her işi yapabilen belden kırmalı forkli�



AisleMaster
Daha Verimli Çalışmayla Maliyetleri Azaltın

AisleMaster; kalite, yenilik ve güvenilirlikle hizmet verecek şekilde 
tasarlanmış güvenebileceğiniz bir isim.

Malzeme taşıma sorunlarına uygun maliyetli çözümler 
sağlamada 50 yılı aşkın tecrübeyle, bir AisleMaster forkli�
satın alırken piyasadaki en iyi kaliteye yatırım yaptığınızdan 
emin olabilirsiniz.

Forkli�ler, Combili�'in merkezi olan Monaghan'daki 
tesisimizde üre�lmektedir. Son teknoloji ürünü bir üre�m ha�ı 
ve ayrıca kapsamlı Ar-Ge tesisleri, sürekli ürün geliş�rme 
hede�mizi sürdürmemizi sağlar ve böylece 
müşterilerimize en iyisini sunarız.

AisleMaster forkl�tler sağlam, çok yönlü ve uzun süre dayanacak 
şekilde üre�lmiş�r. İçeride ve dışarıda ağır hizmet kullanımına 
dayanacak şekilde tasarlanan her sağlam belden kırmalı forkli�, 
en yüksek standartlarda üre�lir ve İrlanda'daki küresel merkezimizden 
müşterilerimize teslim edilmek üzere yola çıkar.

Yenilikçi ürünlerimiz ileri teknolojiyi bir araya ge�rir ve daha yüksek 
erişim ve yük kapasitesi, operatör konforu ve güvenliği,  
düşük işletme maliyetleri için verimli 19,5 kW AC motorlar 
dahil olmak üzere önemli bir dizi avantaj sunar. Bunların tümü 
daha yüksek üretkenliğe, deponuzu daha iyi ve daha verimli 
kullanıma katkıda bulunur.

 

Güvenebileceğiniz kalite, tasarım ve güvenebileceğiniz 
malzeme taşıma çözümleri için AisleMaster'ı tercih edin.

Her forkli� standart olarak 5 yıllık, 5.000 saatlik fabrika 
destekli garan�ye ve ücretsiz depo planlama hizme�ne dahildir. 
Müşterilerimizin en düşük toplam sahip olma maliye�yle 
en yüksek düzeyde güvenilirliği deneyimlemesinin
nedeni de bu hizme�mizdir.



Zorlu iş yükümüzü minimum bakım süresi riskiyle idare etmek için çok sağlam 
ekipmanlara ih�yacımız vardı. İrlanda'daki kaliteli üre�m süreci sayesinde, 
bunun güvenebileceğimiz bir makine olduğunu biliyordum. Operatör tercihi de 
çok önemlidir ve anket yapıldığında tüm operatörler, daha hassas çalışma ve 
yüksekte asansör dengesi söz konusu olduğunda AisleMaster'ın diğer belden
 kırmalı forkli�lere göre daha iyi olduğu konusunda hem�kir oldular.

Hussein Lalani, Ticari Direktör, 99p Stores

“

”



15 m
AisleMaster
Belden Kırmalı Forkli�

Neden belden kırmalı forkli�?
Neden bir AisleMaster forkli� seçmelisiniz? Ve daha da 
önemlisi, neden bir belden kırmalı forkli�? 
Daha verimli boşaltma, taşıma ve depolama için bir dizi 
forkli�n yerini alacak şekilde tasarlanan çok yönlü 
belden kırmalı forkli�, yükleri doğrudan kapalı depolara 
alarak, sahada da kamyon boşaltma için bir 
denge ağırlıklı forkli� olarak çalışır.

Depoda dar koridorlarda çalışma yeteneği ile 1,6 m 
kadar dar koridorlarda AisleMaster belden kırmalı 
forkli�, çalışma operasyonlarının depolama 
kapasitesini artırır ve en üst düzeye çıkarır.

Dahası, kullanıcılar tek bir forkli� kullanarak üretkenliği 
artırabilir ve zaman alan iki kez taşımayı ortadan 
kaldırabilir ve "kamyondan rafa" operasyonlarını 
hızlandırabilir.

İç ve Dış Alanda Kolay Çalışma
Operatörler, yükleri kamyondan rafa tek bir seferde 
taşıyan bir forkli� ile zahmetsizce zamandan ve 
maliye�en tasarruf ederler. Büyük las�k tekerlekler 
sayesinde operatörler, zeminden bağımsız olarak 
yumuşak bir sürüşün rahatlığında çalışırken, 
ha�f engebeli sahalarda yükleme ve boşaltma
işleri yapabilirler.

yük istifleme 15 m
Aisle-Master

15 m'ye kadar



15 m15 m Denge ağırlıklı forkli� veya reach truck'lara 
kıyasla depolama kapasitenizi %100'e kadar 
artırın.

Güçlü, çok yönlü, uzun ömürlü

Ek depo alanına ih�yaç duyduğunuzda, 
mevcut tesisinizi genişletmek veya yeni depoya 
taşımak olarak iki seçeneğiniz vardır. 
AisleMaster belden kırmalı forkli� ile üçüncü bir 
seçeneğiniz var. Raf düzeninizi op�mize ederek 
ve koridor genişliklerini 1,6 m'ye kadar düşürerek, 
mevcut tesisinizdeki depolama kapasitenizi önemli 
ölçüde artırabilirsiniz. AisleMaster aynı zamanda 
yeni tesisinizi veya deponuzu tasarlarken, 
mevcut alandan en iyi şekilde yararlanarak ve 
depolama kapasitesini en üst düzeye çıkarırken 
ideal seçimdir.

Çatallar sola doğru 
konumdaÇatallar düz 

konumda

AISLEMASTER İLE
 DAHA FAZLA 
DEPOLAMA

102.50 102.50

Çatallar sağa doğru 
konumda

1,6 M'YE
KADAR

DAR
KORİDORLARDA

ÇALIŞIR

%100'



AisleMaster ile
- Üretkenliği ve depolama alanını artırın

Daha fazla alana mı ih�yaç var? Ya da daha hızlı üretkenlik ve 
geri dönüş sürelerine mi? Peki ya İleri teknoloji ve kolay kullanım? 
Bir AisleMaster forkli�en başkasına bakmayın.

Herhangi bir forkli� operatörüne üretkenliği neyin artırdığını 
sorun ve yanıt üstün ergonomi, güvenlik, manevra kabiliye� ve 
op�mum dengeyi söyleyecek�r. AisleMaster forkli� ile tüm 
bunları ve daha fazlasını elde edersiniz.

Belden kırmalı bir forkli�, başkalarının sunamayacağı ne gibi faydalar 
sağlayabilir? AisleMaster üstün ergonomi, kaliteli tasarım, 
kolay kullanım ve daha yüksek erişim sunan bir forkl�t arayan 
kullanıcılar için her şeye sahip�r.

Özellikler ve Faydalar:
• Elektrik ve LPG ile çalışan modellerde bulunan belden kırmalı 

tasarım, rakipsiz manevra kabiliye� sunarak daha hızlı yükleme 
süreleri ve daha az operatör yorgunluğu sağlar.

   
   

• Daha yüksek erişim ve kapasite: Her forkli�n asansörü 15 m 
yüksekliğe kadar yükselebilir, yalnızca 1,6 m koridor 
genişliğinde dar koridor operasyonu sunar ve 2,5 tona kadar 
etkileyici yükleme kapasitesine sahip�r, depolamayı %100'e 
kadar artırır ve maliyetleri düşürür.

  
  

  

• Kolay çalışma, daha fazla verimlilik ve daha yüksek üretkenlik 
sağlar. Daha iyi alan kullanımı ve daha düşük işletme maliyetleri 
ile sonuçlanır.

  
  
 

• Operatört konforu ve güvenliği standar�ır: Gelişmiş kabin 
ergonomisi ve mükemmel görüş açısı, operatörün sağlık 
sorunlarının azalmasına ve forkli� için daha az bakım süresine 
yol açarak sürücü memnuniye�ni ve üretkenliği artırır.

 
   
   
 

• Yüksek kaliteli çelik ve dökümler kullanan kaliteli sağlam şasi 
ve asansör yapısı daha iyi güvenilirlik ve daha uzun ömür 
sağlayarak toplam sahip olma maliye�ni düşürür.

 
  
 

• Her AisleMaster, hem içeride hem dışarıda herhangi bir zemin 
yüzeyinde çalışabilir, böylece hem reach truck hem de denge 
ağırlıklı forkli�e olan ih�yacı ortadan kaldırarak maliyetleri en 
aza indirir.

 
   
 



AisleMaster'ın kullanıldığı her tesiste üretkenlik 
seviyelerinde belirgin bir artış gördük, bu da forkli�lere 
dahil edilen teknolojiyi kullanan operatörlerimiz için iyi 
bir şey. Elbe�e bizim için de iyi ve bu nedenle 
müşterilerimiz için de faydalıdır.
Graeme Undy, Operasyon Direktörü, Eddie Stobart

“

”

AisleMaster, raf düzeni önerileri ve 
depolama yoğunluğu hesaplamaları dahil 
olmak üzere eksiksiz bir depo planlama 
hizme� sağlar. Bu ücretsiz hizmet, 
tesisinizdeki kapasite potansiyelini 
görselleş�rmek için en son CAD tasarım 
teknolojisini kullanır.

 

ÖNCE

SONRA

YÜKLEME ALANI

YÜKLEME ALANI

OFİS

OFİS



AKÜLÜ
Depolamayı artırın ve maliyetleri azaltın

STANDART ÖZELLİKLER  15E/20SE/20SHE/20WHE

AC elektrik teknolojisi bütün AisleMaster'ın akülü forkli�leri için 
standart olarak sunulur. Böylece benzer modeldeki rakiplerine karşı 
bir adım önde yer alır.

Akülü forkli�n faydası
AC motorun başlıca faydaları arasında, daha fazla üretkenlik, daha iyi 
hızlanma ve tırmanma kabiliye� için kıvrak palet hareketlerine yol açan 
gelişmiş performans seviyeleri bulunur. Ayrıca daha az aşınabilir 
parça vardır, bu da daha az bakım ve daha az servis süresi anlamına gelir.

Kullanıcının operasyonuna ve ih�yaçlarına göre veriler değişebilmektedir. 
Çatal uzunlukları ve kaldırma yüksekliği operasyona ve ih�yaçlara göre 
artırılabilir.

Açıklama

Kaldırma yüksekliği 4300 mm - 15000 mm

Baş üstü korumanın yüksekliğ 2270 mm

Yük kapasitesi 1500 kg - 2500 kg

Azami hız 16 km/sa

Kaldırma hızı, yüklü 0.4 m/sn

Kaldırma hızı, yüksüz 0.5 m/sn

Las�k boyutları, ön 412 x 174 mm

Las�k boyutları, arka 457 x 178/229 mm

Çalışabileceği eğim, yüklü 12%

Çalışabileceği eğim, yüksüz 15%

Akü kapasitesi 620 Ah - 930 Ah

Akü gerilimi 48 V

Ekipmanın ağırlığı, akü hariç 5150 kg - 5510 kg

Ekipmanın ağırlığı, akü dahil 6400 kg - 7100 kg

Standart renk Sarı ve Gri

Standart koltuk KAB



•    Kolay ve hızlı akü değişimi

•    AC elektrikli motor (16,5 kW)

 •    620/775/930 Ah kapasite seçenekleri

 •    Ergonomik tasarlanmış operatör kabini

•    Düşük enerji tüke�mi

1,6 M'YE
KADAR

DAR
KORİDORLARDA

ÇALIŞIR



LPG
Gelişmiş teknoloji, temiz kullanım

AisleMaster LPG motorlu forkli�lerde kabul edilen öncülerden biridir. 
AisleMaster, emisyonları ve yakıt ekonomisini iyileş�rmek için standart olarak 
kapalı döngü yakıt sistemi ile donatılmıştır ve özel olarak tasarlanmış motor 
bölmesi soğutma sistemi, maksimum çalışma süresi ve güvenilirlik için 
motorun verimli çalışmasını sağlar.

LPG yakıtın faydaları
LPG'nin en önemli faydası düşük emisyon seviyesi sayesinde iç ve dış alanda 
kullanılabilmesidir. LPG ayrıca ekipmanın güç kaybetmeden sahada 7/24 
sorunsuzca çalışmasını sağlar.

STANDART ÖZELLİKLER  20S/20WH

Kullanıcının operasyonuna ve ih�yaçlarına göre veriler değişebilmektedir. 
Çatal uzunlukları ve kaldırma yüksekliği operasyona ve ih�yaçlara göre 
artırılabilir

Açıklama

Kaldırma yüksekliği 4300 mm - 12400 mm

Baş üstü korumanın yüksekliği 2311 mm

Yük kapasitesi 2000 kg

Azami hız 11 km/sa

Kaldırma hızı, yüklü 0.4 m/s

Kaldırma hızı, yüksüz 0.5 m/s

Las�k boyutları, ön 406 x 178 mm

Las�k boyutları, arka 457 x 200 mm

Çalışabileceği eğim, yüklü 15%

Çalışabileceği eğim, yüksüz 15%

Motor 3.0l GM Su soğutmalı

Ekipmanın ağırlığı 6400 kg - 7000 kg

Standart renk Sarı ve Gri

Standart koltuk KAB



 •    Kolay ve hızlı akü değişimi

 •    Standart olarak kapalı yakıt sistemi

 •    Uzun ömür için tasarlanmış motor soğutma sistemi  
 



COMBI-WR YAYA KUMANDALI İSTİFLEYİCİ
Ergonomi 2014'te FLTA Ödülünün Kazananı

AC teknolojisinin avantajlarını çekiş, pompa ve 
direksiyon motorlarında birleş�ren COMBI-WR, 
1.450 kg'ye kadar yük kapasiteleriyle uygulamanıza 
göre uyarlanabilen bir kaldırma yüksekliğine sahip�r.

Elektronik sürüş ve parmak kontrolleri, 
en zor durumlarda bile kolay çalışmayı sağlar.

COMBI-WR, 2,1 m'ye kadar bir dar koridorda çalışabilme özelliğine sahip, 
is��emeye yönelik yapılmış yaya kumandalı is��eyicidir. 
Bu, operatörü mümkün olan en güvenli konuma yerleş�ren benzersiz 
bir patentli çok konumlu kumanda kolu ile elde edilir.

STANDART ÖZELLİKLER 
Kaldırma yüksekliği 3000 mm - 4900 mm

Toplam uzunluk 1950 mm

Uzanma mesafesi 590 mm

Çatalların yerden yüksekliği, asansör kapalı 80 mm

50 mm

Toplam genişlik 1320 mm

Çatalların dıştan dışa uzunluğu 815 mm

İz genişliği 1165 mm

İç açıklık 1008 mm

Yük merkezi 600 mm

Ön tekerlek merkz. ekipmanın önüne uzakl. 603 mm

Aks mesafesi 1172 mm

Arka tekerlek merkz. 
ekipmanın arkasına olan uzakl. 175 mm

Çatalları sağa sola kaydırma 80 mm sağa / 80 mm sola

Ekipmanın uzunluğu, çatallar hariç 880 mm

Asansörün öne eğilme açısı 3º

Asansörün arkaya eğilme açısı 3º

Dönüş yarıçapı 1350 mm

Denge ayağı yüksekliği 127 mm

Denge ayağı uzunluğu 530 mm

Kaldırma kapasitesi 1450 kg @ 3200 mm 
Kaldırma

Yüksüz ağırlık 2500 kg / 2600 kg / 2700 kg

Azami hız 6 km/sa

Azami çalışma eğimi 5%

Akü 24V / 270 Ah

Çatal ölçüleri 35 mm x 100 mm x 1070 mm

Ön las�k (Poliüretan)
Dış Çap: 127 mm /
Genişlik: 75 mm

Arka las�k (Vulkollan) Dış Çap:  250 mm /
Genişlik: 75 mm

Standart Renk Sarı ve Gri

AC elektrikli sürüş motoru 24V / 2.5 kW

AC elektrikli kaldırma motoru 24V / 5 kW

Tekerlek merkezinin yerden yüksekliği



 

 

 

 

•    Benzersiz yaya kumandalı is��eyici

•    AC elektrikli motor

•    Elektronik sürüş ve parmak kontrolleriyle hassas kontrol

•    2,1 m kadar dar koridorlarda çalışabilme



AisleMaster
Satış sonrası ve garan�

Kapsamlı AisleMaster servis ağımız, en kaliteli desteğin yalnızca bir telefon 
uzağınızda olmasını sağlar.

AisleMaster üzerinde çalışan tüm mühendisler, forkli� verimli bir 
şekilde onarmak için fabrikada eği�mlidir ve hazırdır. 
Bu, sahada uzman desteği almanızı ve bayilerimizin de teknik 
destek için fabrikaya doğrudan erişebilmelerini sağlar. 
Bayilerimiz, her biri uygulamanıza ve bütçenize uyacak ve işletme 
maliyetlerinizi en aza indirecek şekilde tasarlanmış çok çeşitli 
hizmet paketleri sunar.
 
Tüm AisleMaster ürünleri, standart olarak 5 yıllık veya 5.000 
saatlik parça garan�siyle benzersiz bir şekilde fabrikada desteklenir
 ve forkli�nizin ömrü boyunca size tam desteği ve 
en düşük maliyetleri garan� eder.

Teknik Destek
Telefonla
Ürünlerimizin basit yapısı sayesinde, zorluklar 
genellikle telefonla kolayca çözülebilir. 
Mühendislerimiz ve bölge müdürlüklerimiz, hızlı, 
etkili çözümlerle kolayca telefon desteği sağlar ve 
acil durumlarda anında yanıt verir.

Sahanızda
Sahada desteğe ih�yacınız varsa, özel teknik destek 
mühendislerimizden oluşan ekibimiz yüksek 
standartlara sahip�r ve arıza süresini minimumda 
tutma konusunda kendini kanıtlanmış problem 
çözücülerdir.



Farklı palet boyutları nedeniyle, entegre hidrolik çatal konumlandırıcının 
büyük bir zaman tasarrufu sağladığı kanıtlanmıştır. Operatörler bunu 
neredeyse her zaman kullanıyor ve artık çatalları manuel olarak 
ayarlamak için forkl�te binmeye ve inmeye gerek kalmıyor, 
bu da sağlık ve güvenlik açısından daha iyi bir çözüm.

Gareth Barnes, Depo Müdürü, Mibelle Group UK

“

”

Bir dizi markayı denedik, ancak sağlam yapı ve tasarım kalitesi ve 
AisleMaster forkli�ler özelliklerini kendi ih�yaçlarımıza göre uyarlama 
gibi faktörler, onu tek seçenek haline ge�rdi. Ayrıca, genel forkli� �lomuzu 
yediden altıya düşürmeyi başardık ve bu da şirke�mizin katma değeri olmayan 
ekipmanı işten çıkarmayı amaçlayan yalın yöne�m stratejisine çok iyi uyuyor.
Craig Wilkins, Depo ve Değer Akışı Müdürü
Manitowoc Fluorescein

“

”



Satış | Destek | Kiralama
Parça Garantisi – 5 Yıl veya 5.000 Saat

Koridor genişliklerini azaltmak ve üretkenliği artırmak için tasarlanan, 
çok yönlü, belden kırmalı AisleMaster belden kırmalı forkli�, kalite, 
yenilikçilik ve güvenilirlikle eşanlamlı bir şirket tarafından üre�ldi. 
AisleMaster üretkenliği artırmak üzere tasarlanmış forkli�ler için 
güvenebileceğiniz bir isim.

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

hasel-combili�.com
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