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· Kullanım alanları Restoran Otel, Villa, Ev içi, İş yeri , Yat, Arşiv odaları

· İnsan binilemez şekilde tasarım , Ruhsat gerek�rmez

· Yemek, tabak, bardak , küçük yük vb. ürünlerin taşınması amacı ile imal edilir.

· Lazer kesim an� bakteriyel galvaniz çelik konstrüksiyon kuyu sistemi

· Sessiz makine motor

· Elektronik kumanda panosu

· Çağır gönder dijital kumanda sistemi

· 304 kalite paslanmaz giyo�n kapı , asansör kabini , kabin ra� ve kumanda butonları

· Giyo�n kapılarda kapı açıldığında asansörü durduran swich sistemi

· Manuel kapılarda kapı kolu,kilit ,diktatör ve kapı yayı 

· Tamburlu veya Karşı denge ağırlıklı sistem

· 50 kg  ile 500 kg arasında imalat seçenekleri

· Minimum 20x20x20 cm den istenilen ölçülere kadar kabin ve kapı imalat seçenekleri

· 3 mt uzunluğunda özel üre�lmiş asansör rayı ve çelik direkleri

· L şeklinde , karşılıklı giriş çıkış opsiyon seçenekleri

· Bina içinden veya bina dışından montaj 

· 380 VAC elektrik

· İsteğe bağlı olarak kabin kapısı, Sesli anons sistemi, Hız kontrol, 220 V çalışma

· Yurt içi ve Yurt dışı montaj, Nakliye, Teknik destek , Sandık ambalaj imkanı

· Yurt içi tüm iller için servis desteği 
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MONŞARJ & SERVİS &YEMEK ASANSÖRÜ
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VİLLA & EV ASANSÖRÜ HOMELİFT 

· Kullanım alanları, Villa içi , Dublex daire , Ev içi , bina içi, Bina dışı, İş yerleri 

· Standart olarak 0,15 mt/sn hız şeklinde üre�lmektedir. Ancak müşteri isteği ile daha yüksek hızlarda 

üre�lmektedir.

· 4 valflidir. Hassas duruş ve kalkış özelliği, 

· Hızlı seyir ve kata yaklaş�ğında yavaş devir ile konforlu duruş

· Minimum 100x100 cm kuyu ölçülerinden istenilen kuyu ölçülerine kadar imalat 

· Minimum gerekli kuyu dibi çukur derinliği 12 cm , Son kat yüksekliği 235 cm dir.

· Ruhsata tabi değildir. Ruhsat gerek�rmemektedir.

· Sessiz ev �pi hidrolik sistemdir. 

· Hidrolik ünite ve kumanda panosunun merdiven al� gibi dar alanlara montaj imkanı

· Manuel ve tam otoma�k kapılı üre�m 

· Panoramik kabin ve çelik kaplaması seçenekleri

· Ups sistemi ile elektrikler kesildiğinde asansörü aşağı yönde en yakın ge�rme özelliği

· Tek Yön giriş çıkış, Karşılıklı yön giriş çıkış ve L şeklinde yön giriş çıkış seçenekleri

· Komple asansör kuyu çelik konstrüksiyon yapımı ve kaplanması

· Kaplama seçenekleri Temperli cam, Lamine cam, Ral boyalı sac, Kompozit panel

· Çelik konstrüksiyon ve kaplamasız açık �p olarak imalat seçeneği

· 100 kg dan 2000 kg a kadar çeşitli kapasitelerde imalat seçeneği

· 380 VAC ve 220 VDC elektrikle çalışma seçenekleri

· Kabin iç kapısız ve kabin iç kapılı imalat seçenekleri



5+90 216 379 33 79
+90 216 377 93 09

info@fryasansor.comwww.fryasansor.com



+90 216 379 33 79
+90 216 377 93 09

info@fryasansor.comwww.fryasansor.com

DİKEY AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU

· Bina içi ve Bina dışı kullanım imkanı

· Tekerlekli sandalye girebilecek şekildedir

· Taşıma kapasitesi 150-225 kg

· Kabin ve katlarda butona basıldığı sürece hareket eder, butona basılmadığında veya pla�orm ka�na 

geldiğinde pla�orm durur.

· Standart pal�orm ölçüleri 90x110 cm dir. Ancak değişik ölçülerde de imalat yapılabilmektedir.

· 380 VAC ve 220 V arası çalışabilme seçenekleri

· Çeşitli renklerde Elektrosta�k veya Ral boyalı 

· Redüktörlü sistem , Gramier Dişlili

· Hız 0,15 mt/sn 

· Ruhsat gerek�rmez

· Direct drive kontrol MCU teknolojisi ile So� kalkış

· Pla�orm al� sıkışma önleyici ter�bat
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MERDİVEN KOLTUK PLATFORMU  
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· Bina içi ve bina dışı kurulum imkanı

· Taşıma kapasitesi 90-225 kg

· Kabin ve katlarda butona basıldığı sürece hareket eder, butona basılmadığında veya pla�orm 

ka�na geldiğinde pla�orm durur.

· 380 VAC ve 220 V arası çalışabilme seçenekleri

· Çeşitli renklerde Elektrosta�k veya Ral boyalı 

· Redüktörlü sistem , Gramier Dişlili

· Hız 0,15 mt/sn 

· Ruhsat gerek�rmez

· Döner çıkış �p merdiven koltuk pla�ormu, Düz çıkış �p merdiven koltuk pla�ormu, ve 

tekerlekli sandalye taşıma amaçlı merdiven pla�ormu olarak yapılabilir
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FRY Asansör Sistemleri tara�ndan kurulumu sağlanan makine daireli asansörlerde Makina dairesindeki tahrik 

motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yöne hareket 

e�rmesi yoluyla çalışır. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik hala�n tahrik kasnağı ile  

sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık 

birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar.100 kg ' dan 2500 kg 'a kadar çeşitli kapasite ve ölçülerde yapılmaktadır.
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MR & MAKİNE DAİRELİ DİŞLİLİ ASANSÖR

Makine daireleri binaların üzerinde belirgin bir yapıya sahip�r 

ve bina üzerinde belli bir yer kaplamaktadır. Makine dairesinin 

kapladığı alan bina este�ğine uymaz. Makine dairelerinin bina 

üzerinde yer kapladığı ve bina este�ğini bozduğu düşünülerek 

MRL dişlisiz makineler üre�me girmiş�r. FRY Asansör Sistemleri 

tara�ndan kurulumu sağlanan MRL makine dairesiz dişlisiz 

asansörlerde Bu makine frekans kontrollü çalışıp, asansörün 

duruş kalkış ve tek  hareketli parçasıyla kabinin seyrine büyük 

bir konfor sağlar. MRL Dişlisiz makine sayesinde makine dairesi 

ortadan kalkmakta ve asansör kuyusu içerisinde, montajın 

gerçekleş�rilmesi sağlanmaktadır. Kullanılan bu makine ve 

sistem sayesinde hassas  kalkış ve duruşlarıyla sessiz ve 

�treşimsiz çalışarak kullanıcıya büyük konfor sağlar. 100 kg ' dan 

2500 kg 'a kadar çeşitli kapasite ve ölçülerde yapılmaktadır. Yağ 

kullanılmamaktadır.

MRL & MAKİNE DAİRESİZ DİŞLİSİZ ASANSÖR



HİDROLİK ASANSÖR

FRY Asansör Sistemleri tüm hidrolik kurulumlarında ithal ünite piston kargas kullanmaktadır. Hidrolik, gücün 
sıvı ile kontrol edilmesi esasına dayanmaktadır. Hidrolik sistemlerin çalışma prensibi sıvının piston, silindir gibi 
yapıların içinden ile�lerek güç elde edilmesidir. Hidrolik asansörlerde de bu yapı mevcu�ur. Bu sayede daha az 
güçle daha fazla güç sağlanmaktadır. 
Hidrolik asansörler asansör dünyasının ilklerindendir. Asansör kulesinin üzerinde bir makine dairesine ih�yaç 
duymadan yapılabilir.

Asansörün kaldıracağı yük miktarı ve boyutlarına göz önüne alınarak uygun bir motor seçimi yapılması 
gerekmektedir. Bu sayede daha az güç kullanılarak daha verimli bir performans alınacak�r. Hidrolik asansörler 
aşağı doğru hareket e�rilirken güce ih�yaç duymamaktadırlar. Milin içindeki yağın kontrollü kullanımıyla aşağı 
doğru hareket sağlanmaktadır.

Hidrolik asansörler trafiği yoğun olmayan ve yukarıda makine dairesi yapılamayan yerlerde uygun çözümlerdir.
Tahrik yeteneğinin hidrolik pompa ünitesi tara�ndan sağlandığı asansör dizaynıdır. Hidrolik yağının bir pompa 
ile kaldırma pistonlarına ile�ldiği ve kabinin direkt ve endirekt olarak pistonlar ile hareket e�rildiği 
sistemlerdir. Aşağı yön hareketleri kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir.

Hidrolik asansörler hem yolcu hem de yük taşıma amaçlı tasarlanabilir.Bu asansörler 0.125 m/Sn. den 1 m/Sn. 
arasında hızlarda çalışabilirler. Genellikle 0,63 m/Sn. hız tercih edilmektedir.
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ARAÇ VE YÜK PLATFORMU
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· Araç ve Yük pla�ormu yüksek kapasite için ideal bir sistemdir. 

· Maksimum Hız 0,15 mt/sn

· Ruhsat gerek�rmez

· Katlarda isteğe göre Çi� kanat manuel kapı, Tam otoma�k kapı veya Otoma�k kepenk kapı

· 380 VAC elektrik ile çalışma özelliği
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