




Alpaslan Endüstri
Yönetim Kurulu

NEDEN ALPASLAN ENDÜSTRİ..?

Çünkü;
Alpaslan Endüstri, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ülkemizin sanayileşme yolculuğunda önemli sorumluluklar alarak rakiplerinden 
farklı bir profil çizmiş ve her zaman bulunduğu sektörlerde ilklerin öncüsü olmuştur.  Yenilikçi bakış açımız ile teknolojik gelişime, 
inovasyona, sürdürülebilir projelere bir bütün olarak değer veriyoruz.  Alpaslan Endüstri olarak, biz bu ülkenin geleceğine yatırım 
yapmaktan ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan onur duyuyor...Güvenli bir geleceğin teminatının ancak ve ancak güçlü ekonomi 
gelişmiş sanayii ve eğitimli insan gücü ile sağlanabileceğini biliyoruz! 

WHY ALPASLAN INDUSTRY..?

Because;
Alpaslan Industry, with its long years of experience, has taken important responsibilities in the industrialization journey of our 
country and has drawn a different profile from its competitors and has always been a pioneer in the sectors it is in. With our 
innovative perspective, we value technological development, innovation and sustainable projects as a whole. We are honored to 
invest in the future of this country and contribute to the country's economy... We know that the guarantee of a safe future can only 
be achieved with a strong economy, developed industry and educated manpower!

Alpaslan Industry
Board of  Directors



YÖNETİM KURULU MESAJI
Alpaslan Endüstri Yönetm Kurulu olarak  dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve makina firmaları arasında en iyi ve 
yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli  projeleri tasarlamak,  
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerek üstlendiği projelerde; şirket stratejik hedeflerinin 
başarılmasını sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetlerde kaliteyi sürdürülebilir kılmak, için müşterilerinin-çalışanlarının 
beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli 
geliştireceğini taahhüt etmektedir.

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
As Alpaslan Industry Board of Directors, in the light of the vision of being one of the best and innovative companies among 
the engineering and machinery companies serving around the world, to design safe, high quality and cost-effective projects, 
in all its activities, both in the headquarters operations and in the projects it undertakes; The company undertakes to 
establish, implement and continuously develop an effective quality management system in order to ensure the achievement 
of its strategic goals, to make the quality sustainable in the products and services it offers, and to meet the expectations of its 
customers and employees.



ABOUT US

Alpaslan Industry, with its experienced design engineers, expert employees and dynamic managers, is a leader in the Turkish 
market and has a say in the world market, with its state-of-the-art factory and administrative offices in a total area of 
    approximately 10000 m2, and with its nearly one hundred employees, it serves its valuable customers.

Alpaslan Industry, with its more than thirty different types of on-board equipment portfolio, is the company with the widest 
product portfolio in Turkey, and also projects original products for the needs. Thanks to our advanced production capacity, we 
are able to manufacture all our vehicles in our own manufacturing infrastructure by observing the relevant specifications and 
standards.

HAKKIMIZDA

Alpaslan Endüstri tecrübeli tasarım mühendisleri, uzman çalışanları ve dinamik yöneticileriyle Türkiye pazarında lider, dünya 
pazarında söz sahibi olmak amacıyla şu an yaklaşık 10000m2 toplam alan içerisinde en son teknoloji fabrikası ve idari 
ofisleriyle, yüze yakın çalışanıyla siz çok değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

Alpaslan Endüstri otuzdan fazla farklı tip araç üstü ekipman portföyü ile Türkiye’de ki en geniş ürün portföyüne sahip şirket 
olmakla birlikte ihtiyaca yönelik orijinal ürünleri de projelendirmektedir. Gelişmiş üretim kapasitemiz sayesinde tüm 
araçlarımızı, kendi imalat altyapımızda ilgili şartnameleri ve standartları gözeterek üretebilmekteyiz





MİSYONUMUZ
Şirket çalışanlarımızın teknik bilgisi, geniş makine parkurumuz ve dinamik  yönetici 
kadromuz ile birlikte müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde  karşılamak.

Yapmış olduğumuz AR-GE çalışmalarıyla sektörümüzün gelişimine katkıda  
bulunmak. Vermiş olduğumuz hizmet ile sağladığımız güvenirlilik ve yüksek
iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için 
değer yaratan bir şirket olmak.

OUR MISSION
To meet the expectations of our customers in the best way, together with the 

technical knowledge of our company employees, our extensive machinery and our 
dynamic managerial staff.

To contribute to the development of our industry with the R&D studies we have 
done. To be a company that creates value for our employees and customers as the 
first choice of customers with the reliability we provide with the service we provide 
and our high business ethics.



VİZYONUMUZ
Alpaslan Endüstri olarak verdiğimiz tüm hizmetlerde, Türkiye’de en iyisi olmaya 
devam ederek , dünya standartlarında da sürdürülebilir başarılı çalışmalarla  
ulusal ancak uluslararası kulvarlarda da örnek şirket olmak, üstün iş ahlakı ile 
dürüst çalışmak, en önemli sermayemizin insan kaynağı olduğunu vurgulamak.

OUR VISION
As Alpaslan Industry, we continue to be the best in Turkey in all the services we 
provide, to be an exemplary company in both national and international fields with 
sustainable and successful works at world standards, to work honestly with 
superior business ethics, to emphasize that our most important capital is human 
resources.



KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
Alpaslan Endüstri olarak gerçekleştirdiğimiz her üretimimizin temelinde, 
tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz 
ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı 
çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı 
bilir ve tanımlanmış değerlerimiz olan ;Tarafsızlık, Dürüstlük, Güvenirlilik, İnsana 
ve çevreye saygıdan asla ödün vermeyiz!

OUR CORPORATE VALUES
As Alpaslan Industry, our defined company values   lie on the basis of every 
production we make. We know that these values   should not be ignored in the 
projects we undertake and we work accordingly. We know that when we work in 
accordance with our values, we will achieve more success in the sector we serve, 
and we never compromise our values   of Objectivity, Honesty, Reliability, Respect 
for People and the Environment!



İNSAN KAYNAKLARI
Alpaslan Endüstri olarak insan kaynağının yalnızca bir şirketin değil tüm insanlığın en 
önemli sermayesi olduğunu düşünüyoruz. Bu bakış açısından yola çıkarak gelişime açık, 
fikir üreten ve yalnızca kendi şirketine değil ülkesine katma değer sağlayan bir istihdam 
politikasını benimsiyoruz. Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını aldığı ve motivasyonlarını 
sürekli hale getirebildikleri bir çalışma ikliminin tesisinin İnsan Kaynakları politikamızın 
özünü oluşturmaktadır. Alpaslan Endüstri'nin çalışanlarının bilgi seviyeleri, deneyimleri, 
kişisel ve yönetsel becerileri ile faaliyet alanlarında uzmanlaşmış, örnek gösterilen bireyler 
olmalarını hedefleriz. Bu hedef doğrultusunda çalışanlarımıza kendini geliştirme fırsatları 
sunar, kişisel ve yönetsel becerilerinin arttırmanın yanı sıra teknik eğitimler ile de 
gelişimlerine katkıda bulunuruz. Biz güçlü ve deneyimli bir aileyiz!

HUMAN RESOURCES
As Alpaslan Industry, we believe that human resources are not only the most important 
capital of a company, but of all humanity. Based on this point of view, we adopt an 
employment policy that is open to development, generates ideas and provides added value 
not only to its own company but also to its country. The essence of our Human Resources 
policy is to establish a working climate in which our employees are rewarded for their 
efforts and are able to sustain their motivation. We aim to make the employees of Alpaslan 
Industry exemplary and specialized in their fields of activity with their knowledge, 
experience, personal and managerial skills. In line with this goal, we offer our employees 
opportunities for self-development, increase their personal and managerial skills, as well as 
contribute to their development with technical training. We are a strong and experienced 
family!



ÜRÜNLER
PRODUCTS



Eşsiz tasarımı ile hem Fiat Doblo, Ford Connect benzeri minivan tipi araçlar, hem de minibüs türü buyuk araçlar için 
uygundur. Genel olarak araçların arka kısmına monte edilen bu li�, istendiğinde yan kapıya da monte edilebilir.

With its unique design, it is suitable for both minivan type vehicles such as Fiat Doblo, Ford Connect and minibus 
type vehicles. This lift, which is usually mounted on the back of the vehicles, can also be mounted on the side door 
if desired.

ENGELLİ ARAÇ LİFTİ 
DISABLED VEHICLE LIFT



TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Tipi
Sistem Ağırlığı (kg)
Platforrn Olçüleri (mm)
Taşıma Kapasitesi
Li� Derinliği (mm)
Li� Yüksekliği (mm)
 Zemin Taban Yüksekliği (mm)
Yükselme/Alçalma Hızı (mt/sn)
Li� Montaj Genişliği (mm)

Engell Araç Lifti
114 kg - 131 kg 
714 x 1030 
300 kg - 350 kg 
1035
305
690 
0,06
1170

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Type
System Weight (kg)
Platform Dimensions (mm)
Capacity
Li�ing Depth (mm)
Li� Height (mm)
Floor Base Height (mm)
Ascent/Descent Speed   (mt/sec)
Elevator Installation Width (mm)

Disabled Vehicle Lift
114 kg - 131 kg 
714 x 1030 
300 kg - 350 kg 
1035
305
690 
0,06
1170

:
:
:
:
:
:
:
:
:

www.alpaslanendustri.com



ÇiFT KULE EUROLiFT ARAÇ ÇEKiCi 
DOUBLE TOWER EUROLIFT TOWER

Çi� kule euroli� araÇ kaldırma sistemi teknik ve yenilikçi anlayışa sahip donanımlı bir sistemdir. Araca her iki tara�an 
araç yükleme ve boşaltma yapabilen, etkin ve güvenli bir şekilde çalışabilen, toplamda günümüz ihtiyaçlarına en hızlı 
şekilde cevap verebilen bir sistemdir. 1 dakikadan az çalışma süresi.  Sistem güvenlik sensörleri ve ekipmanları, sistem 
işletim güvenliğinin en yüksek seviyesini korumak için tasarlanmıştır.

The double tower eurolift vehicle lifting system is equipped with a technical and innovative approach. An efficient 
and safe vehicle that can load and unload vehicles from both sides. It is a system that can work as quickly as 
possible and respond to today's needs in the fastest way possible. Less than 1 minute run time. System security 
sensors and equipment are designed to maintain the highest level of system operating security.
 



TEKNİK ÇİZİM
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Tipi
Kasa Malzemesi
Kaldırma Kapasitesi (kg)
Operasyon Süresi (sn)
Dingil açıklığı (mm/maks)
 Çatal Uzunluk (mm/max)
Çalışma Basıncı (bar)
Sistem Ağırlığı (kg)
Opsiyonel Ekipman

Çift Kule Eurolift Araç Çekicisi 
Çelik
2500 kg - 3000 kg
60
2480-3500
2500
150
4250 kg
Gözlük Sistem 

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Type
Case Material
Li�ing Capacity(kg)
Operation Time (sec)
Wheelbase (mm/max)
Fork Length (mm/max)
Operating Pressure (bar)
System Weight (kg)
Optional Equipment

Double Tower Eurolift Tower
Steel
2500 kg - 3000 kg
60
2480-3500
2500
150
4250 kg
Glasses System 

:
:
:
:
:
:
:
:
:



ALP ARAMA KURTARMA
A.T. T  ALP  TOW TRUCK4x2

Kurtarma araçları; bulunduğu durumdan kendisi kurtulamayan canlıları kurtarmak amacıyla tasarlanmış, uzman arama 
kurtarma personeli ile arama kurtarma amacına yönelik malzemeleri olay yerine sevk etmeye yarayan araçlardır

Recovery tools; They are the vehicles used to send expert search and rescue personnel and search and rescue materials to the 
scene, designed to save living things that cannot escape from the situation they are in.
 



TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Arama Kurtarma
4x2 4x4 çift Kabin Azami Yüklü Ağırlığı en az 2.500 kg
Modüler, Alüminyumdan imal
Yüksek Kalite Teleskopik Ray Sistemi , Ergonomik Tasarım
WARN 9.5 cti 
Uzaktan Kumanda
4310 KG
Amerikan Light Bar Tepe Lambası ve Siren Sistemi 
Sabit Projektör Dolap içi Aydınlatma
Hidrolik Ayırıcı / Kesici / RAM Ekipmanı ,Zincir Testere, 
Beton ve Demir Kesme Uçlu Daire Testere, 3 Ayaklı 
Kurtarma Seti ,Tripod Aydınlatma,Tra�k Seti ,Temiz 
Hava Solunum Seti ,5 Kg Karbondioksit Yangın 
Söndörme Tupu ,6 Kg Toz Yangın Söndörme Tupu 
,Mekanik Kurtarma Ekipmanları

Amerikan Light Bar Tepe Lambası ve Siren Sistemi 

:
:
:
:
:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:
:
:

:

Type
Chassis Vehicle
Karoser
Rack and Rail Systems
Front Bumper Winch
Control
Capacity
Lighting system

Rescue Equipment

Tipi
Şasi Araç
Karoser
Raf ve Ray Sistemler
Ön Tampon Vinci
Kontrol
Kapasite
Aydınlatrna Sistemi

Kurtarrna Ekipmanları

Search And Rescue
4x2  double Cabin Maximum Load Weight at least 2.500 kg
Modular, made of Aluminum
High Quality Telescopic Rail System, Ergonomic Design
WARN 9.5 cti 
Remote control
4310 KG
American Light Bar Beacon and Siren System Fixed 
Projector Cabin Lighting
Hydraulic Separator / Cutter / RAM Equipment, Saw, 
Concrete and Iron Tipped Circular Saw, 3-Legged 
Rescue Kit, Tripod Lighting, Tra�c Kit, Fresh Air 
Breathing Kit, 5 Kg Carbon Dioxide Fire Extinguisher, 
6 Kg Powder Fire Extinguisher Tube, Mechanical 
Rescue equipment
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS
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:
:
:
:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:
:
:
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KAYAR KASALI KURTARICI 
SLIDING PLATFORM RECOVERY TRUCK 

Çekicide bulunan hidrolik makaralı vinç sayesinde araç kaldırılarak platforma alınır. Böylelikle araç çekicide bulunan 
kayar platforma yüklenir. Eğer araç hareket edemiyor ise vinç yardımı ile araç platforma yüklenir.

Thanks to the hydraulic roller winch on the tractor, the vehicle is lifted and taken to the platform. Thus, the vehicle 
is loaded onto the sliding platform on the tractor. If the vehicle cannot move, it is loaded onto the platform with 
the help of a crane.



TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Tipi
Kapasite

Kayar Kasalı Kurtarıcı
2 Ton - 10 Ton 

:
:

Type
Capacity

Sliding Case Rescue
2 Tons - 10 Tons

:
:



TAIL LIFT

Fabrikamızdan çıkan her Hidrolik Kapak, CE sertifikasina sahip olup, Avrupa Makine Direktifleri'ne göre üretimi tamam-
lanıp, kalite kontrölü üst düzeyde yapılmaktadır. Her türlü nakliye aracına monte edilebilen ürünümüz ile, 500-2000 kg 
arasındaki palet yüklerinin, emniyetli, efektif, ekonomik, sessiz motorlu ve hızlı yükleme boşaltma çözümleri sunulmak-
tadır.   

Every Hydraulic Cap that comes out of our factory has CE certificate, its production is completed according to European 
Machinery Directives and quality control is done at a high level. Our product, which can be mounted on all kinds of transport 
vehicles, offers safe, effective, economical, silent motorized and fast loading and unloading solutions for pallet loads of 
500-2000 kg.
 



TEKNİK ÇİZİM
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TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Tipi
Kaldırma Kapasitesi (kg)
Platforrn Ölçüleri (mm)
Platform Cinsi
 Platforrn Ağırlığı (kg)
Motor Besleme Voltajı (V/AC)
Sistem Ağırlığı (kg)

:
:
:
:
:
:
:

Tail Lift
1000 kg - 2500 kg 
2200x1800 - 2500x1800 
Alüminyum - Çelik
95 kg - 330 kg 
12/24 
300 kg - 650 kg

Type
Li�ing Capacity (kg)
Platform Dimensions (mm)
Platform Type
Platform Weight (kg)
Motor Supply Voltage (V/AC)
System Weight (kg)

:
:
:
:
:
:
:

Tail Lift
1000 kg - 2500 kg 
2200x1800 - 2500x1800 
Aluminum - Steel
95 kg - 330 kg 
12/24 
300 kg - 650 kg



Ahtapot çekicideki vinç sayesinde çekilecek aracın tekerleri vincin 4 koluna bağlanarak hata ihtimali olmadan araç 
çekme işlemi hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilir. Aracın arkasındaki gözlükle beraber aynı anda 2 araç taşınabilir. 
Eğer aracın şanzımanı veya tekerleri kilitlenmişse diğer çekici türleri yerine ahtapot çekiciler tercih edilmelidir.

Wheels of the car is a�ached to the 4 arms of the tow truck’s crane and car can be li�ed on top of the tow truck with this 
system. 2 cars can be transported at the same time with the rear car li�ing system that li�s the second car’s front 2 tyres. If a 
car’s gearbox or tyres are locked, hook and chain tow trucks must be preferred instead of flatbed trucks.
 

AHTAPOT ÇEKİCİ
CRANE  EQUIPPED  L I FT  AWAY  SYSTEM



•Vinç
•Teleskopik Boom
•Rotatör (Bazı Modellerde)
•Denge Çatalı (H yada X Tipi)
•Platform
•Arka Gözlük
•Kumanda Valf Grubu
•Ön İstinat Ayakları
•PTO

•Pompa
•Arka İstinat ayakları
•Siren
•PTO Kumanda Kolu
•Teker Stoperi
•Stepne
•Hidrolik Yağ Deposu
•Teker Tutucuları
•Kaldırma Kuşakları

www.alpaslanendustri.com

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICIAL SPECIFICATIONS
•Crane
•Telescopic Boom
•Rotator (Some Models)
•Balance Fork (H or X Type)
•Platform
•Rear Windows
•Control Valve Group
•Front Legs
•PTO

•Pump
•Rear Grip Feet
•Siren
•PTO Control Arm
•Wheel Stopper
•Spare wheel
•Hydraulic Oil Tank
•Wheel Holders
•Li�ing Belts



KALİTE BELGELERİMİZ
QUALITY CERTIFICATES

REFERANSLARIMIZ
OUR REFERENCES
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info@alpaslanendustrimakineleri.com

444 4 790

www.alpaslanendustri.com

Cihangir Mah. Şehir Jan. Kom. Er Zafer Kızıltaş Sk.
No: 8/2  Avcılar / İstanbul


