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TTR-ASP1
Treel Topraklama Makaraları

* Mobil, seyyar araç, ergonomik 
kullanım alanları için

Not: Montaj alanınızın ölçüleri ile makara ölçülerini önceden karşılaştırınız. 

 Keresteciler Sanayi Sitesi 1.Cad. No:55 Saray/Kazan ANKARA  T. 0(312) 815 24 48 PBX W: www.teknotesltd.com M: info@teknotesltd.com

ASP Serisi

TTR-ASP1 ürünü ATEX 
s tanda r t l a r ı na uygun ; 

patlayıcı ve yanıcı ortamlarda 
çalışabilecek şekilde üretilmiştir.

285
mm

120 mm

265mm

RİSK! Makaranızda arıza oluştuğu durumlarda; makara 
mekanizmalarını sökmeyiniz. Bu tip işlemler yaralanma ve sakatlanma 
riski içermektedir.

DİKKAT!!! Makaralarımız yalnızca topraklama işlemleri için üretilmiştir. 
Şebeke hatlarına veya elektirik tesisatlarına aktarım aracı olarak 
bağlamayınız. Ölümcül kazalar ve yaralanmalarla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. 

* Araç üstü ve seyyar platformlarda montaja uygun boyutlar
* Geliştirilmiş iletkenlik ve dayanıklılık
* Az yer kaplayan küçük boyutlar ve hızlı montaj
*Paslanmaz çelik 304-304L-316 saç, galvanizli, boyalı DKP SAÇ seçenekleri
* Tavan, Zemin, Mobil Araçlara montaj
* Geri toplama özellikte yaylı yada Manuel (elle) sarma seçenekleri
* Geliştirilmiş kilit mekanizması
* ATEX 2014/34/AB sertifikası ve ATEX’e uygun gelişmiş tasarım
* Kullanım yerleri: Statik elektrik ile oluşabilecek kıvılcımların tehlike yaratabileceği mekanlar; akaryakıt ikmali, boya sanayi, yanıcı 
parlayıcı madde ikmalinde, savunma sanayiinde, uçak sanayiinde vb. kullanılmaktadır.

 



TTR-ASP2
Treel Topraklama Makaraları

* Araç üstü ve seyyar platformlarda montaja uygun boyutlar
* Geliştirilmiş iletkenlik ve dayanıklılık
* Az yer kaplayan küçük boyutlar ve hızlı montaj
*Paslanmaz çelik 304-304L-316 saç, galvanizli, boyalı DKP SAÇ seçenekleri
* Tavan, Zemin, Mobil Araçlara montaj
* Geri toplama özellikte yaylı yada Manuel (elle) sarma seçenekleri
* Geliştirilmiş kilit mekanizması
* ATEX 2014/34/AB sertifikası ve ATEX’e uygun gelişmiş tasarım
* Kullanım yerleri: Statik elektrik ile oluşabilecek kıvılcımların tehlike yaratabileceği mekanlar; akaryakıt ikmali, boya sanayi, yanıcı 
parlayıcı madde ikmalinde, savunma sanayiinde, uçak sanayiinde vb. kullanılmaktadır.

 

*  Hız, ergonomi, güç 
isteyenler için 

Not: Montaj alanınızın ölçüleri ile makara ölçülerini önceden karşılaştırınız. 
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ASP Serisi

TTR-ASP1 ürünü ATEX 
s tanda r t l a r ı na uygun ; 

patlayıcı ve yanıcı ortamlarda 
çalışabilecek şekilde üretilmiştir.

395
mm

90mm

370mm

RİSK! Makaranızda arıza oluştuğu durumlarda; makara 
mekanizmalarını sökmeyiniz. Bu tip işlemler yaralanma ve sakatlanma 
riski içermektedir.

DİKKAT!!! Makaralarımız yalnızca topraklama işlemleri için üretilmiştir. 
Şebeke hatlarına veya elektirik tesisatlarına aktarım aracı olarak 
bağlamayınız. Ölümcül kazalar ve yaralanmalarla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. 



TTR-ASP
Treel Topraklama Makaraları

*    Güç ve yüksek kapasite 
kullanım alanları için

Not: Montaj alanınızın ölçüleri ile makara ölçülerini önceden karşılaştırınız. 
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ASP Serisi

TTR-ASP1 ürünü ATEX 
s tanda r t l a r ı na uygun ; 

patlayıcı ve yanıcı ortamlarda 
çalışabilecek şekilde üretilmiştir.

481
mm

353mm

472mm

RİSK! Makaranızda arıza oluştuğu durumlarda; makara 
mekanizmalarını sökmeyiniz. Bu tip işlemler yaralanma ve sakatlanma 
riski içermektedir.

DİKKAT!!! Makaralarımız yalnızca topraklama işlemleri için üretilmiştir. 
Şebeke hatlarına veya elektirik tesisatlarına aktarım aracı olarak 
bağlamayınız. Ölümcül kazalar ve yaralanmalarla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. 

* Araç üstü ve seyyar platformlarda montaja uygun boyutlar
* Geliştirilmiş iletkenlik ve dayanıklılık
* Az yer kaplayan küçük boyutlar ve hızlı montaj
*Paslanmaz çelik 304-304L-316 saç, galvanizli, boyalı DKP SAÇ seçenekleri
* Tavan, Zemin, Mobil Araçlara montaj
* Geri toplama özellikte yaylı yada Manuel (elle) sarma seçenekleri
* Geliştirilmiş kilit mekanizması
* ATEX 2014/34/AB sertifikası ve ATEX’e uygun gelişmiş tasarım
* Kullanım yerleri: Statik elektrik ile oluşabilecek kıvılcımların tehlike yaratabileceği mekanlar; akaryakıt ikmali, boya sanayi, yanıcı 
parlayıcı madde ikmalinde, savunma sanayiinde, uçak sanayiinde vb. kullanılmaktadır.

 



TTR-ADP
Treel Topraklama Makaraları

*Hızlı, Mobil, çift kutuplu 
kullanım için

Not: Montaj alanınızın ölçüleri ile makara ölçülerini önceden karşılaştırınız. 
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ADP Serisi

TTR-ASP1 ürünü ATEX 
s tanda r t l a r ı na uygun ; 

patlayıcı ve yanıcı ortamlarda 
çalışabilecek şekilde üretilmiştir.

305
mm

194mm

280mm

RİSK! Makaranızda arıza oluştuğu durumlarda; makara 
mekanizmalarını sökmeyiniz. Bu tip işlemler yaralanma ve sakatlanma 
riski içermektedir.

DİKKAT!!! Makaralarımız yalnızca topraklama işlemleri için üretilmiştir. 
Şebeke hatlarına veya elektirik tesisatlarına aktarım aracı olarak 
bağlamayınız. Ölümcül kazalar ve yaralanmalarla karşı karşıya 
kalabilirsiniz. 

ADP modelimiz özel üretim sipariş alınmaktadır. Listede belirtilen 
özel kablosu ile birlikte 1 ila 10 metre arasında siparişe hazırlanır. 

* Araç üstü ve seyyar platformlarda montaja uygun boyutlar
* Geliştirilmiş iletkenlik ve dayanıklılık
* Az yer kaplayan küçük boyutlar ve hızlı montaj
*Paslanmaz çelik 304-304L-316 saç, galvanizli, boyalı DKP SAÇ seçenekleri
* Tavan, Zemin ve Mobil Araçlara montaj
* Geri toplama özellikte yaylı yada Manuel (elle) sarma seçenekleri
* Geliştirilmiş kilit mekanizması
* Çift Kutuplu bağlantı
* ATEX 2014/34/AB sertifikası ve ATEX’e uygun gelişmiş tasarım
* Kullanım yerleri: Statik elektrik ile oluşabilecek kıvılcımların tehlike yaratabileceği mekanlar; akaryakıt ikmali, boya sanayi, yanıcı 
parlayıcı madde ikmalinde, savunma sanayiinde, uçak sanayiinde vb. kullanılmaktadır.
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Treel Topraklama Makaraları


