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OTO
ARAÇ PLATFORMU
PARKING PLATFORM LIFT

Tek aracın park edeceği noktaya
2 araç park etme imkanı sağlar

İt provides the opportunity to park 2 vehicles at the
point where 1 vehicle will be parked



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Tahrik Tipi
Driver System

Hidrolik 
Hydraulic  

Taşıma Kapasitesi 
Carrying Capacity 

2500 – 10000 kg 
2500 – 10000 kg  

Max Seyir Mesafesi 
Max. Travel Distance

15.000 mm 
15.000 mm  

Çalışma Hızı
Working Speed 

0.15 m/sn 
0.15 m/sn  

Platform İç Ölçüleri
Platform Internal Dimensions

2800 x 5000 mm / ( Özel Ölçü ) 
2800 x 5000 mm / ( Special Dimensions )  

Platform Dış Ölçüleri 
Platform External 
Dimensions

3600 x 5100 mm / ( Özel Ölçü ) 
3600 x 5100 mm / ( Special Dimensions )  

Kuyu Dibi
Pit

Projeye göre 
According to the Project  

Acil Kurtarma Sistemi 
Emergency Rescue System

Ups / Manuel 
Ups / Manual  

Ana Güç Gereksinimi 
Main Power Requirement

380 V AC – 50 HZ - Trifaze 
380 V AC – 50 HZ – Three Phase  

Tek aracın park edeceği noktaya 2 araç park etme imkanı sağlar. Küçük otoparklar 
için otoparkınızı etkin ve verimli kullanmanıza imkan sağlar. Günümüzün getirdiği 
toprak maliyetlerini yarıya düşürmek için tasarlanmış güvenilir ve garantili ürünlerdir. 
Ziyaretçiler için alt kat yerler ve kalıcı kullanıcılar için üst kat otopark yerleri kullanılır. 
Aşınmaya dayanımlı hareketli mafsallar, ve kanıtlanmış hidrolik teknolojisi ile düşük 
bakım ve maliyet getirir.  
Bizce garajlarınız yaşam alanına dönüştüğünde daha değerli olurdu. Bu doğrultuda 
ilerleyerek, daha güvenlikli ve daha verimli olan oto 62 araç asansörleri üretildi.

Aracınızı dış etkenlerden tamamen izole edin, Aracınız için maksimum güvenlik 
sağlayın, Bahçenizde daha dekoratif alanlar yaratın, Tek araçlık park alanınıza iki araç 
park edin.Türkiye›de bu ayrıcalığı yaşayan ilklerden biride siz olun.

The first car will rise to up and will replace it the other car.  It allows you to use your car 

parking efficiently.  It is Designed to minimize the space required for parking.

Downstairs places for visitors and upstairs parking spaces for permanent users low 

maintenance and cost. Wear-resistant mobile joints, and proven hydraulic technology.

When our parking will turned into living spaces. It would more valuable to us.

For the moving in this direction, more reliable and more efficient vehicle lifts were produced. 

Isolate your vehicle from external influences, maximum provide security for your vehicle. 

Create more spaces in your garden. Be the first to get one parking for two vehicles by this 

privilege.


