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ERK AMAK
HAKKINDA
—
Türkiye’nin ilk dış cephe asansörü ve
dış cephe platformu üreticisi olarak,
2003 yılından bugüne dış cephe
asansörü, endüstriyel asansörler ve
dış cephe platformu üretimleriyle
yükselmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimizin isteklerine en uygun
ve en kaliteli çözümleri sunabilmek
için proje grubumuzdan teknik
servisimize, idari personelimizden
pazarlama grubumuza dek var
gücüyle çalışan ekibimiz gücünü 25
yıllık üretici deneyimimizden alıyor.
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Biz biliyoruz ki bir makine, ancak en
zayıf noktası kadar güçlü olabilir.
Bu yüzden üretimlerimizde, kendi
alanlarında dünyanın en kaliteli
markaları olarak tanınan Siemens,
MGM, Mitsubishi, Schneider,
Telemecanique gibi markaların
ürünlerini kullanıyoruz. Gerek
yönetim ve üretim kalitesinde
gerekse satış sonrası hizmette
daima üst düzeyi hedefliyor, sahip
olduğumuz sertifikalarla da kalite
sözümüzü garanti altına alıyoruz.
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YÜK ASANSÖRLERİ

YÜK ASANSÖRÜ

ERK 500

—

500 kg’a kadar taşıma
kapasitesi olan bu model,
çok yoğun olmayan inşaat
sahalarında, fabrikalarda,
köprü ve viyadük yapımı için
en uygun ve en verimli olacak
şekilde hafif yük taşıması için
tasarlanmıştır.
Farklı kabin ve kapı
tasarımlarının yanında, tüm
modellerimizde olduğu gibi
daha az titreşim sağlamasının
yanı sıra redüktör ve
kremayerlerin çalışma ömrünü
artırmakla beraber daha az
enerji tüketimini sağlayan
frekans kontrol (inverter)
cihazı standart olarak
kullanılmaktadır.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite
Kabin Ölçüleri
Temel Ünite Ölçüleri

500 kg
1500 x 1400 x 1100 mm
2516 x 2247 mm

Mast Ağırlığı

54 kg

Kaldırma Hızı

12 m/dk

Maks. Bağlantı Yüksekliği

150 m

Voltaj

400 V

Emniyet Switch’i
Motor Gücü

Bu modelde de olduğu gibi,
tüm dış cephe asansörü
modellerimiz mikroişlemcilerle
kontrol edilerek minimum hata
ile kontrol sağlanmaktadır.

63 A
2 x 2 kW

Başlangıç Akımı
Tavsiye Edilen Minimum Hat Gücü

www.erkamak.com.tr / info@erkamak.com.tr

ERKAMAK.tr.indd 4

1/25/20 3:25 PM

YÜK ASANSÖRÜ

ERK 1000

—

1000 kg’a kadar taşıma
kapasitesi olan bu model,
çok yoğun olmayan inşaat
sahalarında, fabrikalarda,
köprü ve viyadük yapımı için
en uygun ve en verimli olacak
şekilde hafif yük taşıması için
tasarlanmıştır.
Farklı kabin ve kapı
tasarımlarının yanında, tüm
modellerimizde olduğu gibi
daha az titreşim sağlamasının
yanı sıra redüktör ve
kremayerlerin çalışma ömrünü
artırmakla beraber daha az
enerji tüketimini sağlayan
frekans kontrol (inverter)
cihazı standart olarak
kullanılmaktadır.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite
Kabin Ölçüleri
Temel Ünite Ölçüleri

1000 kg
2000 x 1400 x 1100 mm
2516 x 2247 mm

Mast Ağırlığı

54 kg

Kaldırma Hızı

12-24 m/dk

Maks. Bağlantı Yüksekliği

150 m

Voltaj

400 V

Emniyet Switch’i
Motor Gücü

5

Bu modelde de olduğu gibi,
tüm dış cephe asansörü
modellerimiz mikroişlemcilerle
kontrol edilerek minimum hata
ile kontrol sağlanmaktadır.

63 A
2 x 3 kW

Başlangıç Akımı
Tavsiye Edilen Minimum Hat Gücü
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YÜK ASANSÖRLERİ

YÜK ASANSÖRÜ

ERK 1500

—

1500 kg’a kadar taşıma
kapasitesi olan bu model,
yoğun olmayan inşaat
sahalarında, fabrikalarda,
köprü ve viyadük yapımı için
en uygun ve en verimli olacak
şekilde yük taşıması için
tasarlanmıştır.
Farklı kabin ve kapı
tasarımlarının yanında, tüm
modellerimizde olduğu gibi
daha az titreşim sağlamasının
yanı sıra redüktör ve
kremayerlerin çalışma ömrünü
artırmakla beraber daha az
enerji tüketimini sağlayan
frekans kontrol (inverter)
cihazı standart olarak
kullanılmaktadır.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite
Kabin Ölçüleri
Temel Ünite Ölçüleri

1500 kg
3400 x 1400 x 1100 mm
2516 x 2247 mm

Mast Ağırlığı

54 kg

Kaldırma Hızı

16-24 m/dk

Maks. Bağlantı Yüksekliği

150 m

Voltaj

380 V

Emniyet Switch’i
Motor Gücü

Bu modelde de olduğu gibi,
tüm dış cephe asansörü
modellerimiz mikroişlemcilerle
kontrol edilerek minimum hata
ile kontrol sağlanmaktadır.

63 A
2 x 4 kW

Başlangıç Akımı
Tavsiye Edilen Minimum Hat Gücü
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YÜK ASANSÖRÜ

ARK 1000

—

1000 kg’a kadar taşıma
kapasitesi olan bu model,
çok yoğun olmayan inşaat
sahalarında, fabrikalarda,
köprü ve viyadük yapımı için
en uygun ve en verimli olacak
şekilde hafif yük taşıması
için tasarlanmıştır. Farklı
kabin ve kapı tasarımlarının
yanında, tüm modellerimizde
olduğu gibi daha az titreşim
sağlamasının yanı sıra hem
redüktör ve kremayerlerin
çalışma ömrünü artıran hem
de enerji tüketimini azaltan
frekans kontrol (inverter)
cihazı bu modelde standart
olarak kullanılmaktadır.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite

1000 kg

Kabin Genişliği (İçten İçe)

1,0 m – 1,4 m

Kabin Uzunluğu (İçten İçe)

1,5 m – 2,5 m

Kabin Yüksekliği (İçten İçe)

2,15 m

Maksimum Çalışma Yüksekliği

200 m

Hız
Motor
Güç

38 m/dk veya 52 m/dk
2 x 9,2 kW

7

Tüm dış cephe asansörü
modellerimiz mikroişlemcilerle
kontrol edilerek minimum
hatayla kontrolleri
sağlanmaktadır. Tek mast
üzerinde tek veya çift kabin
çalışma olanağı vardır. İnsan
ve malzeme taşımaya uygun
üretilmektedir.

380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz

info@erkamak.com.tr / www.erkamak.com.tr
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PERSONEL VE YÜK ASANSÖRLERİ

PERSONEL VE YÜK ASANSÖRÜ

ARK 2000

—

2 ton taşıma kapasitesine
sahip olan ARK-2000 modeli,
ürünlerimiz arasında en
çok tercih edilen dış cephe
asansörüdür. Orta ve yüksek
yoğunluktaki şantiyeler
için, yüksek verimli ve ağır
şartlarda çalışmaya uygun
tasarlanmıştır.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite

2000 kg

Maks. Hız

36 m/dk

Maks. Yükseklik

200 m

Kabin Ölçüleri

1400 x 3000 x 2150 mm

Güvenlik Tertibatı

GF (Hıza duyarlı paraşüt)

Güç

380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz

Mast Tipi
Mast Ağırlığı

Kare mast
(1 adet dişli ile beraber)

Mast Ölçüsü
Mast Ankrajsız Yükseklik
Motor Gücü - Sayısı
Motor Sürücü

74 kg
510 x 510 x 1508 mm
6m
11 kW - 2 adet (MGM, frenli motor)
37 kW (Mitsubishi FR A Serisi)

Sonlama Mastı

Mevcut

Uzaktan Kumanda (Revizyon K.)

Mevcut

Alt ve Üst Limit Switch

Mevcut (Telemecanique)

Acil Stop Butonu

Mevcut

Ağırlık Kontrol Cihazı

Mevcut

Manuel İndirme

Mevcut

Korkuluk

Mevcut

Sertifikalar

CE, ISO 9001:2008

Bu üründe kullanılan
redüktörler özel olarak
tasarlanmış ve gövdesi sfero
dökümden yapılmıştır.
Farklı kabin ve kapı
tasarımlarının yanında, daha
az titreşim sağlamasının
yanı sıra hem redüktör
ve kremayerlerin çalışma
ömrünü artıran hem de enerji
tüketimini azaltan frekans
kontrol (inverter) cihazı
kullanılmaktadır.
Manuel kontrolün yanı
sıra opsiyonel olarak tam
otomatik kontrol seçeneği de
bulunmaktadır.
Modüler kabin gövdesi
sayesinde şaft içi
uygulamalara son derece
uygundur.
Standart olarak load cell
(elektronik tartı) içermektedir.

www.erkamak.com.tr / info@erkamak.com.tr
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PERSONEL VE YÜK ASANSÖRÜ

ARK 3000

—

ARK-3000 modeli, kremayerli
insan-yük asansörlerinde en
son teknolojidir. En büyük ve
en güvenilir kremayerli insanyük asansörleri arasında yer
alan ARK-3000, yüksek bina
inşaat asansörlerinde yol
gösterici bir konuma sahiptir.
Bu asansörde yer verilen
önemli teknolojilerden biri
de değişebilir frekans motor
kontrolüdür. Bu cihaz daha
yüksek hız (100 m/dk), daha
hassas sürüş ve önceki
kremayerli asansörlere oranla
daha hassas seviyelendirme
temin etmektedir.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite

3000 kg

Kabin Genişliği (İçten İçe)

1,4 m

Kabin Uzunluğu (İçten İçe)

3 m - 3,4 m

Kabin Yüksekliği (İçten İçe)

2,15 m

Maksimum Çalışma Yüksekliği

200 m (İsteğe göre artırılabilir)

Hız

38 m/dk, 52 m/dk veya 90 m/dk

Motor
Güç

9

ARK-3000 modeli 500 m
uzunluğuna kadar olan
projeler için uygundur. Yüksek
ve süper yüksek inşaat
projelerinde kullanım için
düşünülmüş bir insan-yük
asansörüdür.

3 x 11 kW
380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz
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DIŞ CEPHE PLATFORMLARI

DIŞ CEPHE PLATFORMU

ARK
PL4000

—

Dış cephe platformları, konut
ve ofis binalarının dış cephe
yapımlarında, mantolamada
ve eski binalarda restorasyon
çalışmalarına uygun olarak
üretilmiştir. Tekerlekli alt
şasesi sayesinde cepheler
veya şantiyeler arasında
kolayca yer değişimi
yapılabilir. Modüler yapısı
sayesinde kurulumu ve
sökülmesi kolaydır. Farklı
cephelere sahip projelere de
kolayca adapte edilebilir.

10

TEKNIK ÖZELLIKLER
Hız

9 m/dk

Maksimum Çalışma Yüksekliği

150 m

Platform Genişliği (İçten İçe)

1,6 m

Platform Uzunluğu (İçten İçe)

6 m / 1800 kg
9 m / 1500 kg
12 m / 1000 kg
13,5 m / 750 kg

Güç
Motor

380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz
11 kW

Mast Ölçüsü

510 x 510 x 1508

Mast Ağırlığı

78 kg

Mast
Dişli Modülü

Tek
5
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DIŞ CEPHE PLATFORMU

TEKNIK ÖZELLIKLER
Hız

9 m/dk

Maksimum Çalışma Yüksekliği

150 m

Platform Genişliği (İçten İçe)

1,6 m

Platform Uzunluğu (İçten İçe)

12 m / 3900 kg
15 m / 3500 kg
18 m / 3200 kg
21 m / 3000 kg
24 m / 2750 kg
27 m / 2400 kg
30 m / 2250 kg
33 m / 1500 kg
36 m / 900 kg

Güç
Motor

380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz
11 kW X 2 adet

Mast Ölçüsü

510 x 510 x 1508

Mast Ağırlığı

78 kg

Mast
Dişli Modülü

Çift

ARK
PL4000C

—

Daha geniş cepheler için
tasarlanmış ARK-PL4000C
modeli aynı anda daha
çok personelin daha geniş
alanda çalışmasına olanak
sağlar. Bu sayede daha geniş
cepheler çok daha kısa sürede
bitirilerek zaman ve maliyetten
tasarruf edilebilir.

5
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Galataport projesinde
ERKAMAK ARK 2000
modeli kullanılıyor

ERKAMAK
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Galataport projesinde
ERKAMAK ARK 2000
modeli kullanılıyor

dünya şehri İstanbul’un
merkezindeki Galataport’ta.
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ENDÜSTRIYEL CEPHE ASANSÖRLERİ

Eyişte Viayadüğü / Hadim, Konya (155 m)

ENDÜS TRIYEL
CEPHE
A SANSÖRLERI
—
Sanayi tesisleri, köprüler ve
viyadükler, enerji santralleri, gaz
ve petrol arama platformları,
madencilik, metro çalışmaları,
limanlar gibi çok geniş bir
yelpazede gerek personel gerekse
malzeme ve hammaddenin dikey
ve düşey taşınmasında kullanılan
asansörlerdir.

SANAYİ

14

Çimento, kimya, tekstil
ve benzeri sanayi
tesislerinde gerek personel
gerekse hammadde ve
ürünlerin dikey-düşey
taşınmasında yük ve
personel asansörlerimiz
sorunsuz ve hızlı bir şekilde
kullanılmaktadır.

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite

200 kg – 7000 kg

Kabin Genişliği (İçten İçe)

1,0 m – 1,4 m

Kabin Uzunluğu (İçten İçe)

1,4 m – 3,0 m

Kabin Yüksekliği (İçten İçe)

2,15 m

Maksimum Çalışma Yüksekliği

200 m (İsteğe göre artırılabilir)

Hız

38 m/dk veya 52 m/dk

Güç

380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz

www.erkamak.com.tr / info@erkamak.com.tr
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LİMANL AR

Limanlarda malzeme ve personelin dikey-düşey transferi için inşaat
asansörlerimizle hem güvenli hem ekonomik hem de hızlı çözümler
üretebiliyoruz. Her türlü koşula uygun olarak özel tasarım yük ve
personel asansörleri imal edebiliyoruz. Gemi ve büyük teknelerin
imalatı aşamasında, özellikle dış yüzeylerin yapımı, tamiri, bakımı
ve boya işlerinde hareketli cephe platformlarımız hızlı bir şekilde ve
güvenle kullanılmaktadır.

ERKAMAK.tr.indd 15

Madencilik sektöründe,
Enerji sektöründe HES,
maden ocaklarında
termik santral, nükleer
dikey-düşey olarak yük ve
santraller ve rüzgâr
personelin taşınmasında
türbinleri için yük ve
inşaat asansörlerimiz
personel asansörlerimiz
güvenli ve hızlı bir şekilde
bulunmaktadır. Her
kullanılabilmektedir.
projenin değişik özellikleri
göz önüne alınarak özel
ölçü ve özelliklerde üretim
yapabilme kapasitesine
sahibiz.
info@erkamak.com.tr / www.erkamak.com.tr

MADENCİLİK

Köprü ayaklarının inşasında
gerek yük ve personel
asansörlerimiz gerekse
hareketli cephe platformlarımız
kullanılabilir. Asansörlerimizle
personel ve malzemelerin
dikey-düşey transferleri
yapılabilir, platformlarımızla
köprü ayaklarının dış yüzey
işlemleri son derece güvenli ve
hızlı bir şekilde yapılabilir.

ENERJİ

KÖPRÜLER

Kardemir, Karabük

Nissibi Köprüsü

15
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YAMAÇ ASANSÖRLERİ

16

YAMAÇ
ASANSÖRLERi

—

Yamaç asansörü doğada ve 45°’ye kadar doğal
eğime uyarak mastlar üzerinde hareket eder. Mastlar
9 metrede bir beton temel üzerindeki yere ya beton
taşıyıcılarla ya da çelik taşıyıcılarla taşınır. Asansör
bu mastlar üzerinde hareket eder. Böylece kapsamlı
inşaat işleri en düşük seviyeye çekilmiş olur. Yamaç
asansörü ile doğadaki engeller hassas bir şekilde ve
doğaya zarar vermeden geçilebilir. Yamaç asansörleri
1 m/sn’ye kadar olan hızlarda sessiz ve güvenilir bir
biçimde hareket eder.

www.erkamak.com.tr / info@erkamak.com.tr

ERKAMAK.tr.indd 16

1/25/20 3:25 PM

RÜZGÂR TÜRBİNİ ASANSÖRÜ

RÜZGÂR
TÜRBİNİ
ASANSÖRÜ

—

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kabin içerisinden kontrol
Elektrikli ve mekanik güvenlik sistemleri
Hız kontrol cihazı (frekans kontrol)
Aşırı yük algılayıcısı (opsiyonel)
Dışardan kontrol (opsiyonel)
1,85 kw 2 ad motor
Çift yönlü kremayer dişli
Helisel dişlili redüktör
600x1200x2150 mm
200 kg / 2 kişi

Rüzgâr türbini periyodik
bakımlarının en güvenli ve en
hızlı şekilde yapılabilmesi için
tasarlanmıştır. İhtiyaca göre
eski veya yeni üretilen rüzgâr
türbin taşıyıcısı içine hızlı ve
güvenli bir şekilde montajı
yapılabilir. En üst motorun
olduğu yerde çalışanların iş
kazası geçirmesi, yaralanması
veya hastalanması
durumunda işçilere en hızlı
şekilde ulaşabilmek hayat
kurtarıcı olabilir. Asansörün
olmadığı rüzgâr türbinlerinde
bu müdahalenin yapılabilmesi
son derece zor ve güvensizdir.

17
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KULE VİNÇ OPERATÖRÜ ASANSÖRÜ

ARKTCH200

—

Kule vinç operatörlerinin
kule vince en güvenli ve
en hızlı şekilde ulaşması
amacıyla tasarlanan ARKTCH200, ihtiyaca göre eski
veya yeni üretilen kule vinç
mastlarının içine veya dışına
hızlı ve güvenli bir şekilde
montaj olanağı sunar.
Operatörün yaralanması
veya hastalanması gibi bir
durumda operatöre en hızlı
şekilde ulaşabilmek hayat
kurtarıcı olabilir. Asansörün
olmadığı vinçlerde operatöre
merdivenle ulaşılması son
derece zor ve güvensizdir.

18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kabin içerisinden kontrol
Elektrikli ve mekanik güvenlik sistemleri
Hız kontrol cihazı (frekans kontrol)
Aşırı yük algılayıcısı (opsiyonel)
Dışardan kontrol (opsiyonel)
1,85 kw 2 ad motor
Çift yönlü kremayer dişli
Helisel dişlili redüktör
600x1200x2150 mm
200 kg / 2 kişi

www.erkamak.com.tr / info@erkamak.com.tr
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ÖZEL ÜRETİM ASANSÖRLER

ÖZEL
ÜRETİM

ASANSÖRLER

—

TEKNIK ÖZELLIKLER
Tip
Kapasite

ARK-5000
5000 kg

Hız

0-40 m/dk

Max. Yükseklik

(H) 200 m

Kabin Genişliği

(A) 2,5 m

Kabin Uzunluğu

(B) 4 m

Kabin Yüksekliği

(C) 2,3 m

Motor Sayısı

2x2 adet

Kontrol

DOL/FC

Güvenlik Tertibatı (Hıza Duyarlı Paraşüt)
Güç (3 Faz)
Mast
Mast Tipi
Mast Yüksekliği
Mast Ağırlığı (Dişli ile Beraber)
Dişli Modülü

Müşterilerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda, çoğunlukla
fabrika ve üretim tesisleri için
ürettiğimiz özel üretim cephe
asansörleri, üç boyutlu çizim
programlarıyla tasarlanarak
bu tesislerin içine veya dış
yüzeyine kolayca uygulanabilir.
Kapasite, hız veya kabin
boyutları; taşınacak malzemenin
boyutuna, yükleme şekline veya
istenilen taşıma hızına göre
özel olarak belirlenir ve üretilir.
Normal asansörlerden farklı
olarak, özel çözümlerimizde
de tüm modellerimizde olduğu
gibi, kuyu boşluğuna ve motor
dairesine ihtiyaç yoktur. Bu
sayede şirketlere ek bir masraf
oluşturmadan, istedikleri
alana bu makinelerin montajını
yapabiliriz.

19

GF (Hıza Duyarlı Paraşüt) var
380 V- 50 Hz
Çift
Kare Mast
1,508 m
130 kg
8
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EĞİMLİ YÜZEY ASANSÖRLERİ

EĞİMLİ
YÜZEY
ASANSÖRÜ

—

Eğimli yüzey asansörleri,
köprü ayakları veya nükleer
baca gibi enerji santrallerinde
sabit veya değişken eğimlerin
olduğu cephelerde inşaat
kalıplarına yük ve personel
taşıması için tasarlanmıştır.
Diğer tüm modellerimizde
olduğu gibi, eğimli dış cephe
asansörlerinde de projeye
bağlı kalarak farklı ölçü ve
kapasitelerde çözümler
sunabiliriz.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
Kapasite

200 kg – 3000 kg

Kabin Genişliği (İçten İçe)

1,0 m – 3,3 m

Kabin Uzunluğu (İçten İçe)

1,4 m – 6,0 m

Kabin Yüksekliği (İçten İçe)

2,15 m

Maksimum Çalışma Yüksekliği

200 m (İsteğe göre artırılabilir)

Hız

38 m/dk, 52 m/dk veya 90 m/dk

Güç

380-500 V, 50-60 Hz, 3 faz
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K ABİN

MAST

KONTROL FREKANS
—
ÇEVIRICI

Tüm modellerimizi
ST-52 kalitesindeki
çelik profillerden,
yüksek teknoloji
kullanarak üretiyoruz.
Kapılarla beraber alt ve
yan duvarlar da çelik
olabileceği gibi, bu
kısımları alüminyum gibi
daha hafif malzemelerle
de müşterilerimize
sunabiliyoruz.

Mastlarımızda kullanılan
borular çelik çekme
boru olup ST-52
kalitesindedir. Standart
ölçülerimiz 510 x 510 x
1508 mm ve 720 x 720
x 1508 mm olmakla
beraber, özel projeleriniz
için farklı ölçüler de
üretebiliyoruz. Mast
çeşitlerimiz Catia,
Solidworks, Ansys
gibi programlarda üç
boyutlu olarak tasarlanır
ve dayanım analizleri
yapıldıktan sonra
üretime başlanır. Her
bir masta önlü ve arkalı
olmak üzere 2 adet dişli
takılabilir. Bu sayede
tek mast üzerinde
çift kabin hareket
edebilir. Mastlarımızın
hepsi sıcak daldırma
galvanizdir.

Müşterilerimizin
ihtiyaçlarına göre dış
cephe asansörlerimiz
iki farklı şekilde kontrol
edebilir:

—

Kabinlerin çıkış kapısı
giyotin kapıdır ve
elektronik olarak kontrol
edilir. Kabinlerin giriş
kapısı ise güvenlik
amacıyla kapının
sadece katta açılmasını
sağlayan mekanik bir
kilide sahiptir.

—

1. Standart kontrol:
Dış cephe asansörünün
operatör aracılığıyla
kontrol edilmesidir.
Operatör, joystick
yardımıyla asansörü
istediği katta
durdurabilir.
2. Otomatik kontrol:
Dış cephe asansörünün
kontrolü sadece kabin
içinden değil, kabin
dışından da sağlanabilir.
Kullanıcı, gitmek istediği
mesafeye veya kata tek
tuşa basarak ulaşabilir.

—
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Yumuşak kalkış
ve yumuşak duruş
sayesinde hem dış
cephe a sansörünün
mekanik hareketini
sağlayan redüktörlerin
kullanım ömrünü artırır,
hem de dış cephe
asansörünün 100
m/dk hıza ulaşmasını
sağlar. Dış cephe
asansörlerimizde,
alanında en kaliteli
ürünleri sunan
Mitsubishi FR-A
serisi sürücüler
kullanılmaktadır.
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
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DÜNYADAKİ REFERANSLARIMIZ
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DÜNYADAKİ
REFERANSLARIMIZ
Türkiye
Almatı, Kazakistan
Bakü, Azerbaycan
Cezayir, Cezayir
Bingazi, Libya
Erbil, Irak
Üsküp, Makedonya
Aşkabat, Türkmenistan
Amman, Ürdün
Sofya, Bulgaristan
Batum, Gürcistan
Moskova, Rusya
info@erkamak.com.tr / www.erkamak.com.tr

ERKAMAK.tr.indd 23

1/25/20 3:25 PM

2020

ERKAMAK

TANITIM K ATALOĞU

MERKEZ OFİS

Adres

Telefon

İnternet

Konaklar Mah. Selvili Sok.

+90 212 279 55 58

info@erkamak.com.tr

13/B Blok No: 10/1 4. Levent

+90 530 794 11 07

Beşiktaş - İstanbul

+90 532 556 03 50

MOSKOVA
OFİSİ

www.erkamak.com.tr

NAPOLİ OFİSİ

BAKÜ OFİSİ

SOF YA OFİSİ

Leninskaya Sloboda Street,
26c46 Moscow / Russia

Via S. Gennariello, 26
80040 Pollena
Trocchia, NA / Italy

Luxen Plaza (Building 1)
16th floor AZ1008,
Baku / Azerbaijan

Rayon Traditza,
Ulitsa Lui Ayer
No: 2 1404 Sofia / Bulgaria

Telefon
+7 925 617 89 78
+90 530 794 11 07

Telefon
+39 081 897 20 52
+90 530 794 11 07

Telefon
+994 50 201 22 05
+90 530 794 11 07

Telefon
+359 877 939895
+90 530 201 22 05

ERKAMAK.tr.indd 24

1/25/20 3:25 PM

