
Teknik Özellikler 

 Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø min.139 mm. çapında ve min.3 mm. et 

kalınlığında metal borudan imal edilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı yük taşıyan ve hareketli olan parçalar Ø 60-89 mm çapında ve 3 mm. et 

kalınlığında metal borudan imal edilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli olmayan aksesuar amaçlı parçalar Ø 33 çapında ve 3 mm. et 

kalınlığında metal borudan imal edilmektedir. 

 Ana gövde ve gövdeye sabit şekilde bağlı olacak tüm parçalar gaz altı kaynaklama yöntemi ile 

birbirine kaynaklanacak hareketli parçalar haricindeki tüm sabit parçalar yekpare bir gövde 

oluşturacak şekilde imal edilmektedir. 

 Hareketli parçalarda, hava şartlarından etkilenmeyecek tipte rulmanlı yataklar kullanılmakta, çift 

rulmanlı ve rulmanların içine gizlendiği mafsal mekanizmaları ile sağlanmaktadır.  

 Mekanizmalar, normal kullanım esnasında müdahale imkânı vermeyecek şekilde kapalı sistem 

üretilmektedir. 

 Bütün mafsal tasarımları kaynak yırtılmalarını ve tek taraflı yüklenmeleri önleyecek şekilde 

tasarlanmaktadır. 

 Mafsal göbeklerine kaynatılan boruların birbirine tam birleşmesi için boru ağızlarında ezme 

yapılmamaktadır.  

 Göbek ve boru birleştirmeleri yapılırken, borulara uygun yarıçapta kurtağzı açılmakta ve borular 

çepeçevre kaynatılmaktadır. 

 Bütün ürünlerin tutaç, oturak, sırt dayama, montaj kapağı, Kol çevirme ve kol dayama ve ayak 

basma kısımları polietilen malzemeden ultraviyole ışınlara dayanımlı rotasyon veya şişirme plastik 

yöntemiyle kendinden renkli olarak veya özel bükümlü sanayi borularından imal edilmektedir.  

 Elcikler ise kendiliğinden çıkmayacak ve kullanıcı tarafından çıkarılamayacak kadar sıkılık verilmiş 

kauçuk/plastikten özel yapım renkli elcikler takılmaktadır. 

 Tüm ürünlerin taşıyıcı ana boru flanş sacları polietilen ankraj kapakları ile kapatılmaktadır. 

 Ürünlerde kullanılan tüm sac malzemeleri lazer kesim yapılmaktadır. 

 Taşıyıcı ana boruların üst kısmını kapatan polietilen boru kapakları yarım küre şeklinde ve iç üst 

kısmında mukavemeti artırmak amacıyla ilave edilen takviyelerle enjeksiyon yöntemiyle 

üretilmektedir. 

Elektrostatik Toz Fırın Boya Ve Fosfatlama 

 Tüm metal aksamlar boya öncesi yüzey temizliği belirtilen standartlar doğrultusunda fosfat işlemine 

tabii tutulmaktadır. 

 Fosfatlanan malzeme elektrostatik sistemde metalin güneşle ısınmasını önleyen polyester esaslı toz 

boya ile kaplandıktan sonra en az 180-200 derece sıcaklıktaki fırında 15-20 dakika süreyle pişirilerek 

boyama işlemi tamamlanmaktadır. 

 



Tekli Yürüyüş Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139mm çapında ve 3mm et kalınlığında 1200 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir. 

 Taşıyıcı ana gövde üst kısmı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen boru 

kapağı ile kapatılmaktadır. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığında özel 

bükümlü metal malzemeden üretilmektedir.  

 Hareketli parçalarda iki adet 6006 2RS rulman kullanılmaktadır. 

 Yürüyüş sisteminin hareketli bölümündeki mafsal bağlantı boruları 60 mm çapında ve 3 mm 

kalınlığında borudan özel bükümlü olarak imal edilmektedir. 

 Mafsal bölümleri, kaynak yırtılmaları ve tek taraflı yüklenmeleri önlemek amacıyla 140 mm 

borunun her iki yüzünden de bağlantı yapılacak şekilde imal edilmektedir. 

 Ayak basma kısmında elyaf karışımlı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen 

ayak basma pedalları kullanılacak ve altına 5 mm kalınlığında destek sacı kaynatılarak ayak 

basma pedalları monte edilmektedir. 

 Tutaçlar 42 mm çapında borudan özel bükümlü ve taşıyıcı gövde borularına kaynaklı olarak 

imal edilmektedir ve dayanaklığını artırmak amacı ile bayrak sacı ile takviye edilmektedir. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

En 60 cm 

Boy 130 cm 

Yükseklik 133 cm 



Çiftli Gezinim Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında 1300 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir.  

 Taşıyıcı ana gövde üst kısmı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen boru 

kapağı ile kapatılmaktadır. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Ayak basma kısmı 40x80 mm profilden 1500 mm boyunda imal edilmekte, üzerine ayak 

basma yeri olarak, plastik malzemeden enjeksiyon yöntemi ile imal edilmiş renkli ayaklık 

monte edilmektedir. 

 Yürüyüş sisteminin hareketli bölümündeki mafsal bağlantı boruları 60 mm çapında 3 mm 

kalınlığında borudan imal edilmektedir. 

 60 mm mafsal bağlantı boruları alttan ve üstten mafsal bağlantılarına çepeçevre 

kaynatılmaktadır. 

 Mafsallarda 6205 2 RS ve 6006 2RS rulmanlar kullanılmaktadır. 

 Tutaçlar üst mafsal bağlantılarına 33 mm çapta 3 mm kalınlığında özel bükümlü borular 

kaynatılmaktadır.  

 El tutma kısımlarına renkli kauçuk elcikler takılmaktadır.  

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve flanş mukavemetini artırmak amacı ile 4 adet bayrak sacı 

kaynatılmaktadır. 

 

Boyutlar 

En 66 cm 

Boy 150 cm 

Yükseklik 164 cm 

 



İkili Salınım Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 90 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında 2000 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir.  

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Hareketli mafsal göbeklerde 2 şer adet 6007 2RS Rulman kullanılmaktadır. 

 Oynar aksamlar 60 mm çapında 3 mm kalınlığında boruya uygun şekilde büküm verilerek 

imal edilmektedir. 

 Kullanıcının çalışırken elleriyle destek alabilmesi için ana gövdeye 33 mm çapında 3 mm 

kalınlığında borudan dairesel olarak bükülmüş tutaç monte edilmektedir. 

 Ayak basma bölümünde elyaf karışımlı polietilen malzemeden enjeksiyon baskı yöntemiyle 

üretilen 4 adet ayak basma pedalı bulunmaktadır. 

 Ayak kaymaması için üzeri desenli kenarları yükseltilmiş olmakta, ayaklık 5 mm 

kalınlıktaki saca sabitlenmektedir.  

 Ana gövdeye bağlanan, oynar mili tek parça olarak çepeçevre kaynak çekilerek 

sabitlenmekte, hareketli parçalar da 4 adet 6007 2rs rulman kullanılmaktadır. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve mukavemetini artırmak amacı ile 5 mm kalınlığındaki bayrak 

sacları ile takviye edilmektedir. 

 

 

 

 

Boyutlar 

En 44 cm 

Boy 129 cm 

Yükseklik 133 cm 

 



Bacak Açma Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında 1200 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir. 

 Taşıyıcı ana gövde üst kısmı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen boru 

kapağı ile kapatılmaktadır. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığında imal 

edilmektedir. 

 Ana gövde üzerinde oynar mafsallarının bağlanabilmesi için; 60 mm çapında 3 mm et 

kalınlığındaki boru, mukavemeti artırmak amacı ile çap139 mm ana gövdenin üst kısmının 2 

yüzeyinde delikler açılarak tek parça olarak kaynakla sabitlenmektedir. 

 El tutunma bölgesi tek merkezden iki kişinin kullanabileceği şekilde ergonomik olarak 

tasarlanmış polietilen malzemeden veya 34x3 mm özel bükümlü borudan imal edilmektedir. 

 Hareketli mafsal göbeklerde 2’şer adet 6006 2RS Rulman kullanılmaktadır. 

 Oynar aksamlar 60 mm çapında 3 mm kalınlığında boruya uygun şekilde büküm verilerek 

imal edilmektedir. 

 Oynar aksamların gövdeye çarpma riskini ortadan kaldırmak için gövde borusuna iki adet 60 

mm çapında 40 mm yüksekliğinde kauçuk stoplama takozu konulmaktadır. 

 Ayak basma bölümünde elyaf karışımlı polietilen malzemeden enjeksiyon baskı yöntemiyle 

üretilen 4 adet ayak basma pedalı bulunmaktadır. 

 Ayak kaymaması için üzeri desenli olacaktır, ayaklık 5 mm kalınlıktaki saca 

sabitlenmektedir. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve mukavemetini artırmak amacı ile 5 mm kalınlığındaki bayrak 

sacları ile takviye edilmektedir. 

 

Boyutlar 

En 44 cm 

Boy 137 cm 

Yükseklik 133 cm 



Bacak İtme Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında 1800 mm boyunda ve 3 mm et kalınlığında borudan 

imal edilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığın da ve tek parça 

halinde özel bükümlü olarak üretilmektedir. 

 Hareketli U mafsal göbeklerde 2 şer adet 6205 2RS Rulman kullanılmaktadır.  

 Gövdeye kaynakla birleştirilmiş ayak destek aksamı çapı 33 mm borudan bükümlü olarak 

estetik ve sağlam bir yapıda imal edilmektedir. 

 Oynar aksamların gövdeye çarpma riskini ortadan kaldırmak için gövde borusuna 60 mm 

çapında, 40 mm yüksekliğinde kauçuk çarpma takozu konulacaktır. 

 Oturaklar, sırtlıklar ve el tutma parçaları kendinden renkli polietilen malzemeden imal 

edilmektedir.  

 Kullanıcının çalışırken destek alması için iki yanında hareketli parçaya bağlı 33 mm çapında  

 3 mm kalınlığında özel bükümlü tutamaklar bulunmaktadır. 

 Ayak basma kısmı 33 mm çapında 3 mm kalınlığında özel bükümlü borudan imal 

edilmektedir. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve flanş mukavemetini artırmak amacı ile 4 adet bayrak sacı 

kaynatılmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

En 80 cm 

Boy 200 cm 

Yükseklik 190 cm 

 

 



Step Twist Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında 1300 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı parçalar en az 90 mm çap ve 3 mm et kalınlığında üretilmektedir. 

 Tutunma parçası polietilen malzemeden imal edilmiş renkli tutaç veya 33 mm çapında 3 mm 

kalınlığında özel bükümlü borudan imal edilmektedir. 

 Ana taşıyıcı borunun üst kısmı enjeksiyon tekniği ile üretilen polietilen kapak ile 

kapatılmaktadır. 

 Üründe bisiklet aleti oturağı polietilen malzemeden şişirme yöntemiyle üretilmektedir. 

 Step oynar bölümü 8 mm kalınlığında 2 adet sacdan oynar göbeğine kaynakla birleştirilip 

sabitlenmektedir.  

 Oynar parçada 2 adet 60 mm çapında 40 mm yüksekliğinde kauçuk stoplama takozu 

kullanılmaktadır. 

 Üründe dört adet 6205 2RS iki adet 6006 2RS iki adet 30x55 mm konik sıkma rulman 

kullanılmaktadır.  

 Bisiklet pedalının oynar aksamı konik sıkma rulman ile sabitlenmektedir. 

 Bisiklet pedalları iki adet polietilen malzeme ve oynar kısmı rulmanlı olarak üretilmektedir. 

 Step aleti ayak basma yerleri kendinden renkli plastik malzemeden imal edilmektedir. 

 Ayaklıklar altında 5 mm kalınlığında destek sacı kaynatılmaktadır. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve mukavemetini artırmak amacı ile 5 mm kalınlığındaki bayrak 

sacları ile takviye edilmektedir. 

 

Boyutlar 

En 60 cm 

Boy 150 cm 

Yükseklik 130 cm 



Kondüsyon Bisikleti 

 Taşıyıcı borular en az 114 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında metal malzemeden 

üretilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı taşıyıcı parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Tutunma amaçlı parçalar 33 mm çapında 3 mm kalınlığında metal malzemeden üretilmekte 

ve sıkı geçme plastik elcekler takılmaktadır. 

 Oynar kısımlarda 320 mm çapında 8 mm kalınlığında lazer kesim diskler kullanılmakta ve 

polietilen malzemeden üretilen ayak basma pedalları monte edilmektedir. 

 Mafsallarda 2 adet 6006 2rs ve 2 adet 30*55mm konik sıkma kullanılmaktadır. 

 Oturak kısmı polietilen malzemeden şişirme yöntemiyle üretilmektedir. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında ST37 sacdan lazer kesimli olarak imal edilmektedir. 

 
 

 

 

Boyutlar 

En 45 cm 

Boy 110 cm 

Yükseklik 120 cm 

 

 

 

 

 

 

 



İkili Bisiklet Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında metal malzemeden 

üretilmektedir. 

 Üründe iki bisiklet istasyonu bulunmaktadır. 

 Ana gövdeye bağlı taşıyıcı parçalar en az 89 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Tutunma amaçlı parçalar 33 mm çapında 3 mm kalınlığında metal malzemeden özel 

bükümlü ve kaynaklı yekpare olarak üretilmektedir. 

 Oynar kısımlarda 320 mm çapında 8 mm kalınlığında lazer kesim diskler kullanılmakta ve 

 polietilen malzemeden üretilen ayak basma pedalları monte edilmektedir. 

 Mafsallarda 2 adet 6006 2rs ve 2 adet 30*55mm konik sıkma kullanılmaktadır. 

 Oturak kısmı polietilen malzemeden şişirme yöntemiyle, bisiklet pedallı ise enjeksiyon 

yöntemiyle üretilmektedir. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300*300 mm ebadın daST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve flaş-boru birleşim yerlerine takviye amaçlı üçgen bayraklar 

kaynatılmaktadır. 

 

 

 

Boyutlar 

En 50 cm 

Boy 100 cm 

Yükseklik 120 cm 

 

 

 

 



Oturarak Ve Ayakta Bel Esnetme Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3mm et kalınlığında 1200 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir.  

 Ürün isteye bağlı olarak tek ana gövde veya üç ayrı parça şeklinde üretilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı parçalar en az 90 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Hareketli parçalar 60 mm çapında ve 3 mm kalınlığında imal edilmektedir.  

 Kullanıcının çalışırken elleriyle destek alabilmesi için ana gövdeye polietilen malzemeden 

imal edilmiş renkli tutaç veya 33 mm çapında 3 mm kalınlığında borudan dairesel olarak 

bükülmüş tutaç monte edilmektedir. 

 Oturaklı bel çalıştırma kısmında oynar bölümde iç stoplama sistemi ve 60 mm çapında 3 

mm kalınlığında borudan ayak basma platformu bulunmaktadır. 

 Oturak kısmına şişirme tekniği ile üretilen polietilen oturak kullanılmaktadır. 

 İki adet ayakta bel çalıştırma istasyonunda döner platformalar 3 mm kalınlığında 300 mm 

çapında kullanıcının ayaklarını kaymasını önleyecek tarzda kabartmalı sacdan 

üretilmektedir. 

 Döner platformun dairesel kenarı 3 mm kalınlığında 16 mm genişliğinde metal malzeme ile 

takviye edilmektedir. 

 Üründe altı adet 6205 2RS rulman kullanılmaktadır. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmektedir.  

 Flanş mukavemetini artırmak amacı ile 5 mm kalınlığındaki bayrak sacları ile takviye 

edilmektedir. 

 

Boyutlar 

En 50 cm 

Boy 100 cm 

Yükseklik 120 cm 



Bacak Ağırlık Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 114 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında metal malzemeden 

üretilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı taşıyıcı parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Tutunma amaçlı parçalar 33 mm çapında 3 mm kalınlığında metal malzemeden üretilmekte 

ve sıkı geçme plastik elcekler takılmaktadır. 

 Mafsallarda 2 adet 6006 2rs ve 2 adet 30*55mm konik sıkma kullanılmaktadır. 

 Oturak kısmı polietilen malzemeden şişirme yöntemiyle üretilmektedir. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında ST37 sacdan lazer kesimli olarak imal edilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

En 70 cm 

Boy 70 cm 

Yükseklik 100 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kol-Omuz Çalıştırma Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3mm et kalınlığında 1100 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir. 

 Taşıyıcı ana gövde üst kısmı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen boru 

kapağı ile kapatılmaktadır. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Her bir oynar göbekte 2 şer adet 6205 2 RS tipi rulman kullanılmaktadır. 

 Bağlantı boruları 60 mm çapında borudan estetik görüntü verecek şekilde bükümlü olarak  

imal edilmektedir. 

 Bağlantı boruları 5 mm kalınlığında saclarla kolaylıkla sökülüp takılabilir şekilde 

üretilmektedir. 

 Kol çevirme diskleri polietlen malzemeden sağlam ve estetik yapıda imal edilmektedir.  

 Oynar yüzeyinde tutmayı kolaylaştıracak topaç ve tüm yüzeyde dairesel kabartmalar 

bulunmaktadır. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmektedir. 

 

 

 

 

Boyutlar 

En 104 cm 

Boy 116 cm 

Yükseklik 146 cm 

 

 

 

 



Kürek Çekme Aleti 

 Ana gövde 40*80 mm ebadında 2.5 mm kalınlığında kutu profil malzemeden üretilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar 60 mm çapında 3 mm kalınlığında sanayi borusundan 

üretilmektedir. 

 Hareketli parçaların stoplamaları 60 mm çapında 40 mm yüksekliğinde kauçuk malzemeden 

üretilmektedir. 

 Hareketli parçaların mafsal yataklamaların da 14 adet 6205 2rs rulman kullanılmakta ve 

civatalar polietilen cıvata gizleme kapakları ile kapatılmaktadır. 

 Tutunma amaçlı parçalar 33 mm çapında 3 mm kalınlığında metal malzemeden üretilmekte 

ve sıkı geçme plastik elcekler takılmaktadır. 

 Oturak plastikleri kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 Ayak basma kısmı 42mm çapında 2.5 mm kalınlığında metal malzemeden üretilmektedir. 

 

 

 

Boyutlar 

En 50 cm 

Boy 130 cm 

Yükseklik 160 cm 

 

 

 

 

 



Barfiks Çekme Aleti 

 Ürün üç istasyon şeklinde üretilmektedir.  

 Üründe bir adet bacak güçlendirme, bir adet barfiks ve bir adet karın çalıştırma istasyonu 

bulunmaktadır. 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında ve 3 mm et kalınlığında 2000 mm uzunluğunda 

borudan imal edilmektedir. 

 Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar en az 60 mm çap ve 3 mm et kalınlığındadır. 

 Barfiks aleti askı kolları ve kol dayama destek borusu, 60 mm çapında 3 mm et kalınlığında 

borudan özel bükülmüş olarak imal edilmektedir. 

 Gövdeye bağlı aksamlar 5 mm kalınlığında 140’lık bağlantı kelepçesi ile monte 

edilmektedir. 

 Hareketli U mafsal göbeklerde 2’şer adet 6205 2RS Rulman kullanılmaktadır. 

 Bacak güçlendirme istasyonundaki hareketli ağırlık parçası çap 60 mm dolu metal 

malzemeden üretilmektedir. 

 Oturak, sırtlıklar ve kolçak plastikleri kendinden renkli polietilen malzemeden imal 

edilmektedir. 

 Ana taşıyıcı borunun üst kısmı plastik tapa ile kapatılmaktadır. 

 Ürün üzerindeki tüm tutamak yerlerine, renkli kauçuk elcikler sıkı geçecek şekilde 

takılmaktadır. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmekte ve mukavemetini artırmak amacı ile 5 mm kalınlığındaki bayrak 

sacları ile takviye edilmektedir. 

 

Boyutlar 

En 156 cm 

Boy 165 cm 

Yükseklik 206 cm 



Mekik Çekme Aleti 

 Taşıyıcı borular en az 139 mm çapında 660 mm boyunda ve 3 mm et kalınlığında borudan 

imal edilmektedir. 

 Taşıyıcı ana gövde üst kısmı polietilen malzemeden enjeksiyon yöntemiyle üretilen boru 

kapağı ile Kapatılmaktadır. 

 33 mm çapında boruya uygun büküm verilerek tutma yeri oluşturulmaktadır. 

 Taşıyıcı borunun üstü plastik tapa ile kapatılmaktadır.  

 Taşıyıcı borular 90 mm çapında 3 mm kalınlığında borudan üretilmektedir. 

 Yatar çerçevesi 60 mm çapında 3 mm et kalınlığında borudan özel bükülmüş olarak ve ana 

gövdeye bağlı parçalar 90 mm çapında ve 3 mm kalınlığında malzemeden, yatar sacı 2 mm 

kalınlığında kenarları özel bükümlü olarak imal edilmektedir. 

 Yatarları ana gövdeye sabitlemek için 5 mm kalınlığında sac kelepçeler kullanılmaktadır. 

 Ürün 2 kişinin aynı anda mekik ve şınav hareketlerini yapabilecek işlevsellikte 

tasarlanmıştır. 

 Ana gövde flaşları 8 mm kalınlığında 300x300 mm ebadında ST37 sacdan lazer kesimli 

olarak imal edilmektedir. 

 

 

 

 

Boyutlar 

En 124 cm 

Boy 124 cm 

Yükseklik 90 cm 

 

 



Yedek Parçalar 

Polietilen Tutamak 

 Ana boruyu üstten kapatacak ve kullanıcının el ile tutunmasını sağlayacak şekilde imal 

edilmektedir.  

 Polietilen tutamaklar, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene)  şişirme yöntemiyle minimum 1,25 kg ağırlığında üretilmektedir. 

 

Tekli Ayak Basma Pedalı 

 Ayak basma yerlerinde kullanmaya imkân verecek şekilde ve sağlamlıkta 

üretilmektedir. 

 Ayak basma pedalı, cam elyafı karışımlı polietilen plastik malzemeden LLDPE 

(Linear Low Density Polyetylene)  şişirme yöntemiyle üretilmektedir.  

 Üzerinde ayakların kaymasını önleyecek tarzda setler bulunmaktdır. 

 

Oturak 

 Oturak ve yaslanma yerlerinde kullanmaya imkân verecek şekilde üretilmektedir. 

 Oturak, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  şişirme 

yöntemiyle üretilmektedir. 

 



Kol Çevirme Diski 

 Kol çevirme diski, spor aletinin kol çevirme yerlerinde kullanmaya imkân verecek 

şekilde ve sağlamlıkta tasarlanıp üretilmektedir. 

 Kol çevirme diski, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene)  şişirme yöntemiyle üretilmektedir. 

 Ön yüzeyinde tutmayı kolaylaştıracak topaç ve tüm yüzeyde dairesel kabartmalar 

bulunmaktadır. 

 Arka yüzeyinde bağlantı sacı yuvası ve içinde 4 adet m8 somun yerleştirilmektedir. 

 

Kolçak 

 Kolçak, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  

şişirme yöntemiyle üretilmektedir. 

 Üst kısmında kullanıcının kolunun yerleşebileceği yuva bulunacaktır. 

 

Elcek 

 Elcekler, elle tutulabilecek ve 33 mm boruya sıkı geçecek şekilde polietilen plastik 

malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)  şişirme yöntemiyle 

üretilmektedir. 

 



Bisiklet Pedalı 

 Bisiklet pedalı, polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density 

Polyetylene)  enjeksiyon yöntemiyle üretilmektedir. 

 

 

Şapka Tapası 

 Şapka tapası, çocuk oyun grubu, tahterevalli, salıncak ve diğer ürünlerde yer alan açık uçlu 

boruların kapatılması için kullanılmaktadır. 

 Şapka tapası, polietilen malzemeden iç ve dış mekan kullanımına uygun olarak üretilmiştir. 

 Ürün UV ışıklarına karşı dayanıklıdır. 

 Tasarımı kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde oval yapıdadır. 

 Çift cidarlı girişi ile boruyu kavrar, montajı kolaydır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ankraj Kapağı 

 Ankraj kapakları, çocuk oyun grubu, tahterevalli, salıncak ve diğer ürünlerde yer alan açık 

uçlu boruların kapatılması amacıyla kullanılmaktadır. 

 Ankraj kapakları, politelin plastik malzemeden iç ve dış mekan kullanımına uygun olarak 

üretilmektedir. 

 UV ışıklarına karşı dayanıklı olup kullanıcıya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır. 

 Çift cidarlı olarak imal edilmekte ve vidalama sistemi ile montajı sağlanmaktadır. 

 

 


